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 پیغ گفتبر
 

امت کَ چٌؼ « ؿّاًکبّی پنبهؼؿًی ّ چٌؼ چين اًؼافی كیلن» ػؿ ّاهغ رلؼ ػّم  کتبة  «ؿّاًکبّی چٌؼهتٌی كیلن»کتبة 

ی  هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ مبل پیو هٌتيـ ىؼ ّ ػؿ آى ثـای اّلیي ثبؿ ایي ًگبٍ ّ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ُوقهبى چٌؼ مینتو

ثَ ىکل « ًوؼ كیلن»کتبة رؼیؼ « ًگبٍ ّ ًگـه ًْ ّ چٌؼهتٌی»صبل پل اف چٌؼ مبل ّ ثب ؿىؼ ّ ثلْؽ ثِتـ ایي . گـكت

. ایٌتـًتی هٌتيـ هی ىْػ  

 

 لوِبی هْؿػثـای ایزبػ چين اًؼافی ًْیي ثَ كی« ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ»اف یک مْ اف   «ؿّاًکبّی چٌؼهتٌی كیلن»کتبة 

« ثیٌبهتٌی كیلن»ّ ًوؼ « ػلْف» اف ٓـف ػیگـ ایي ًوؼ هضْؿی ؿّاًکبّاًَ ؿا ثب ىیٍْ ًوؼ هتلبّت  ًوؼ امتلبػٍ هی کٌؼ ّ

اف ٓـف . ؼهبػؿ ثَ لؾت ثـػى ّاالتـ اف توبىبی كیلن ثبى ٍ  ثتْاًؼ ثَ کوک ایي ؿاٍ ًْیي تب عْاًٌؼ ،تکویل ّ تللین هی کٌؼ

یـػ کَ چگًَْ ثـای ًوؼ ّ لول ػویوتـ كیلن اثتؼا ّاؿػ ٍضٌَ ّ چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ كیلن صبل یبػ ثگعْاًٌؼٍ  ثتْاًؼ ػیگـ 

ثـ ثنتـ یک ًگبٍ ّ   ؿا گـػػ ّ مپل ّاؿػ مبصت ّ چين اًؼاف ػلْفی یب ثیٌبهتٌی كیلن ىْػ ّ ایي  هٌبظـ هغتلق كیلن

.ًگـه ىجکَ ّاؿ ّ چٌؼ چين اًؼافی ثچيؼ ّ لول ثکٌؼ  

 

ثـ تئْؿی ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ كیلن کَ . َ ای ایي کتبة، ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ًْیي كیلوِبی تضلیل ىؼٍ امتهضْؿ امبمی ّ پبی 

اف ثـعی ًکبت  اف ٓـف ػیگـ ػؿ ایي ًوؼ ًْیي .  ـینتیبى هتق ثْرْػ آهؼٍ امتکنبًی چْى ک آحبؿ امبك تئْؿی لکبى ّ

ثـای هخبل اف كیلن ُب  ن ایزبػ کـػٍ امت ّ ًوؼ كیلکَ ژیژک ػؿ ػـٍَ  امتلبػٍ هی ىْػ ّ چين اًؼافُبی ًْیي هِوی

افیٌـّ كیلوِب اف یک مْ هْؿػ ًوؼ . پبیَ ای ؿّاًکبّی ًیق امتلبػٍ هی کٌؼثـای تّْیش ّ تيـیش ثـعی هجبصج 

.ؿّاًکبّاًَ هـاؿ هی گیـًؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ کوک آًِب هجبصج ؿّاًيٌبعتی ثـای عْاًٌؼگبى تّْیش ػاػٍ هی ىًْؼ  

 

ـف ػیگـ ًوؼ ػلْفی ّ ثیٌبهتٌی كیلن ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ صبل ثِتـ ثتْاًین تلبّتِبی ایي ًگبُِب ّ چين اًؼافُبی اف ٓ 

یک كیلن  پؼیؼٍ آیب مْال اّلیَ ایي هتي پبمظ ػُؼ کَ ًٌؼٍ ایـاًی ثِتـ هی تْاًؼ ثَهغتلق ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین ّ عْا

تلبّت ّ ػّ چين اًؼاف هتلبّت ؿّاًکبّاًَ ثیبًگـ  مْالی کَ ػؿ ّاهغ  ت؟ام« هبىیي ّاهؼیبت ًْ»یب یک « فّهبىیي آؿ»

ُوبًطْؿ کَ ایي هتي اهیؼّاؿ امت کَ ػؿ پبیبى کتبة عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثِتـ ثَ تللین . امت« میٌوب»ّ ػلْفی ثَ پؼیؼٍ 

. ّ یب ثیٌبهتٌی ثبىؼ ػلْفی هخل ًْینٌؼٍ ؿّاًيٌبعتی ثبىؼ،  هؼؿتِبی ایي ًظـیبت ػمت یبثؼ، عْاٍ کَ امبك كکـه

هّْْع تْاًبیی ػمت یبثی ثَ فینتي ثـ هـف ًظـیبت ّ چين اًؼافُب ّ آكـیٌو عْاًو ّ چين اًؼاف تللیوی، هتلبّت ّ 

ػين ّ هؼيْم عْیو، هتلبّت، آكـیٌو عْاًو هتلبّت اف ُویيَ ًبتوبم عْیو امت ّ تْاًبیی لؾت ثـػى ّ کبهزْیی 

.«كیلنمیٌوب ّ »اىتیبم ػوین عْیو یؼٌی   

 

تّْیش ػاػٍ هی ىْػ تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثب «  هجبصج تئْؿیک ًوؼ ؿّاًکبّاًَ، ػلْفی ّ ثیٌبهتٌی كیلن»ػؿ ثغو اّل كیلن 

. مپل  ثـعی كیلوِبی هِن هؼبٍـ ایـاًی ّ عبؿری ثَ ًوؼ کيیؼٍ هی ىًْؼ. هجبًی ایي ًوؼ ًْیي ّ چٌؼهتٌی آىٌب ىْػ

ػؿّى ایي کتبة ػؿ ّاهغ هزوْػَ ای اف  ثـعی هوبالت ّ ًوؼُبی هٌتيـىؼٍ ّ  ًوؼُبی هيغٌ ثـ كیلوِبی هغتلق ایـاًی

لْفی یب ثیٌبهتٌی تکویل ىؼٍ صبل ثب ًوؼ ػ« هْی میبٍ»اهب صتی كیلوِبی ًوؼىؼٍ ّ هٌتيـىؼٍ هخل . هٌتيـًيؼٍ ی هي امت

ٌؼ كیلن هِن ػیگـ ؿا ثٌْینن ّ ثَ ّ ًوؼُبیی ثـای چ« هبتـیکل»هی عْامتن ػؿ ایي کتبة ثغيِبی ػّم ّ مْم ًوؼ كیلن . اًؼ

هتي اّبكَ ثکٌن کَ ثَ عبٓـ کوجْػ ّهت ّ ْٓالًی ىؼى کتبة اف ایي کبؿ ٍـكَ ًظـ کـػم ّ کتبة ؿا ثَ ىکل ؽیل 

.هٌتيـ کـػم  

 

هجضج ًوؼ ّ ًوبػی میٌوب یک ّـّؿت امت فیـا ایٌزب ثـای اّلیي  عْاًؼى ثغو تئْؿیک کتبة ثـای ُـ ػالهَ هٌؼ ثَ 

ثب یک تئْؿی ًْیي ًوبػی ّ چٌؼمینتوی ّ ىیٍْ ثکبؿگیـی آى ، عْاًٌؼٍ (تب آًزبیی کَ هي هی ػاًن)  ػؿ ًوؼ كیلن ایـاًی

 امت ّ هجبصج تئْؿیکی ًیق ػؿ آًزب تّْیش ثیيتـ« كـاگوٌت هنتول»هوبلَ چْى یک اف ٓـف ػیگـ ُـ . آىٌب هی ىْػ

هی تْاًؼ ثب عْاًؼى كیلن هْؿػ ػالهَ اه آؿبف ثکٌؼ یب تکویلی ػاػٍ ىؼٍ امت ّ ُـ عْاًٌؼٍ  

 

ایي هزوْػَ یک کتبة ًْیي ّ رؼیؼ امت کَ عْاًٌؼٍ ایـاًی ؿا ثب اثقاؿی هؼؿتوٌؼ ثـای ًوؼ میٌوبیی ّ ثـای  ثٌبثـایي 

ُوبًطْؿ کَ عْاًٌؼٍ ایـاًی هی تْاًؼ ثؼیٌْمیلَ ثب ًوؼ ّ ًگبٍ عبً ّ . تی ّاالتـی اف میٌوب ّ كیلن هزِق هی مبفػلؾ

تللیوی ًْینٌؼٍ آىٌب ىْػ کَ الاهل ثَ ایي ىکل تب کٌْى ػؿ ربهؼَ ایـاًی ّ ػؿ ػـٍَ ًوؼ كیلن هْرْػ ًجْػٍ امت ّ یک 

.ىؼ، یک تللین رؼیؼ ّ هؼؿتوٌؼ هی ثب«ژاًـ رؼیؼ»  
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ایي کتبة تْطظ ًْیظٌذٍ ادیت ػذٍ اطت اهب طبیؼتب بَ یک ادیت ًِبیی تْطظ ادیتْر ٌُْس ًیبسهٌذ اطت ّ : پبًْیض

اهیذّارم رّسی ایي دّ کتبة ایٌتزًتی ًقذ فیلن بَ ؿْرت یک کتبة  .هطوئٌب خطبُبی اًذک چبپی در آى هْجْد اطت

.دّجلذی ّ ُوزاٍ بب بزخی ًقذُبی دیگز فیلن کَ ایٌجب ٌُْس هٌتؼز ًؼذٍ اطت، بَ ػکل چبپی هٌتؼز گزدًذ  
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؟«هبػیي تْلیذ ّاقؼیبت ًْ»ّ یب « هبػیي تْلیذ رّیبُب»  فیلن ّ طیٌوب چیظت؟  
 

 

 هقذهَ 

 

ژیژک کْتبٍ تّْیش ػاػٍ هی ىًْؼ  ؿّاًکبّی كیلن اف لکبى تب اثتؼا ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ هجبصج ًْیي ػؿ ایي ثغو تئْؿیک 

ًوؼ »ػؿ اًتِب هجضج . ف اّ ػؿ فهیٌَ كیلن آىٌب هی ىْػّ مپل عْاًٌؼٍ ثب هجبًی تئْؿی كیلن ػلْف ّ ػّ کتبة هؼـّ

َ ای اًتغبة ىؼٍ اًؼ کَ ُن اف یک مْ كیلوِبیی هْی، كیلوِبی ًوؼ ىؼٍ ػؿ کتبة ثَ گًْ.  تيـیش ّ ثیبى هی ىْػ« یٌبهتٌیث

ًْ یب رؾاة ّ چٌؼالیَ ثبىٌؼ ّ ُن ثتْاًٌؼ ثِتـیي اهکبى ّ ثنتـ ؿا ثـای ایي عْاًو چٌؼهتٌی ّ  ثـای آىٌبیی عْاًٌؼٍ ثب 

و اف آى امتلبػٍ ایي رِبى ًْ ّ عْاًو ًْ، توٌب ّ لؾت ًْ كـاُن مبفًؼ ّ ُـ عْاًٌؼٍ ثتْاًٌؼ ػؿ صؼ تْاًبیی ّ کٌزکبّیی

ىؼٍ ػؿ ًوؼ هيغٌ كیلوِب ًیق ثـعی هجبصج تئْؿیک ثَ ىیٍْ تکویلی تّْیش ػاػٍ ىؼٍ ّ یب هجبصخی ًْ هطـس . ثجـػ

ػؿ پبیبى ثَ ػّمتبًی کَ ٌُْف ثغو اّل ایي کتبة ؿا ًغْاًؼٍ اًؼ، پیيٌِبػ هی کٌن کَ ثـای امتلبػٍ ثِتـ اف هطبلت  .امت

آى کتبة هـاؿ ثْػ ثؼؼُب ّ ػؿ ىـایطی ثِتـ ُوـاٍ ثب ایي . ّ اّلیَ کتبة ؿا ثغْاًٌؼ کْؿیآى کتبة ًیق اثتؼا ایي ثغو تئ

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  

 

«ّ چٌؼچين اًؼافی كیلنؿّاًکبّی پنبهؼؿًی » لیٌک کتبة اّل   

http://www2.asar.name/books/ravankavanifilm.pdf 

 

 رابطَ ی ٌُز ّ رّاًکبّی، رابطَ ی فیلن ّ رّاًکبّی

 

یي پیًْؼ ثب ؿىؼ ّ  تکبهل ًگبٍ هیبى ٌُـ ّ ؿّاًکبّی اف اثتؼای ظِْؿ ؿّاًکبّی پیًْؼی تٌگبتٌگ هْرْػ ثْػ ّ ا

ثبینتی ػؿ ّاهغ گلت کَ ٌُـ ّ ؿّاًکبّی ثـ تضْالت یکؼیگـ تبحیـ . ؿّاًکبّاًَ ُـ چَ ثیيتـ ؿىؼ ّ گنتـه یبكتَ امت

هیبى ٌُـ ّ ؿّاًکبّی ایي امت کَ ُـ ػّی ایي عالهیت « عْیيبًّؼی ػؿًّی»ػلت امبمی ایي . گؾاىتَ ّ هی گؾاؿًؼ

، یب ثَ ػٌْاى هْرْػی توتغ ٓلت ّ عْاُيوٌؼ «مْژٍ ای توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ»اًنبى ثَ ػٌْاى   ُبی ثيـی ػؿ ّاهغ ثَ

ػيوی، « عالء ّ کوجْػی»، ثـای چیـگی ثـ «چیقی هوکي یب ًبهوکي»هی ًگـًؼ کَ هـتت ػؿ پی ػمت یبثی ثَ 

 ثَ هبرـارْیی ّ یب ثَ ػجْؿ افثـای ػمتیبثی ثَ عْامت ّ توٌبی عْیو  یب. هؼؿتی، کبؿی، میبمی ّ ؿیـٍ تاله هی کٌؼ

یب توٌبُب ّ آؿفُّبی اّ ثؼًجبل هؼيْم، ثؼًجبل حـّت یب هؼؿت اّ ؿا اف . ثضـاًِبی كـػی یب روؼی تي هی ػُؼ ؿهیت ّ 

یک مْ ثَ هؼؿتِبی ًْ ّ ٍّبل ًْ هی ؿمبًٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ اّ ؿا ثب ثضـاًِبی ػوین ثيـی، ثب صبالت ؿّاى ًژًؼی 

.ّ یب گـكتبؿی ػؿ تـك ّ پبؿاًْییؼ ثيـی ػچبؿ هی مبفًؼ ّ ؿّاى پـیيی ثيـی  

 

ثب ظِْؿ ٌُـ ُلتن كیلن ػؿ ّاهغ اهکبى ًْیٌی ّ ٌُـ ًْیٌی ظِْؿ کـػٍ امت کَ صتی ثیيتـ اف ٌُـُبی مبثن ّ کالمیک 

ٍ  هیبى كیلن افیٌـّ ثَ ّیژ. ّ ثضـاًِبی كـػی یب روؼی اّ ثپـػافػ« توٌبهٌؼی ثيـی»هبػؿ امت ثَ ثیبى ّ تيـیش ػامتبى 

ّ ؿّاًکبّی ُـ چَ ثیيتـ یک پیًْؼ تٌگبتٌگ ثْرْػ هی آیؼ ّ ًَ تٌِب کبؿگـػاًبى ثقؿگی چْى ثـتْلْچی، ُیچکبک ّ 

یب  ػیگـاى اف ًظـات ؿّاًکبّی ػؿ کبؿُبیيبى امتلبػٍ هی کٌٌؼ ّ یب صتی ثـعی کبؿگـػاًبى اف صْْؿ ؿّاًکبّاى ػؿ 

تجؼیل هی « ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ»كیلن ّ میٌوب ثَ یک ػـٍَ هِن اف ٓـف ػیگـ صیي مبعت كیلن امتلبػٍ هی ثـًؼ، ثلکَ 

هی « تئْؿی ًْیي ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن»ىْػ ّ کنبًی چْى کـینتیبى هتق ثـ امبك تئْؿی لکبى ثَ ثیبى ّ  تيـیش 

اف كیلن  ّ هؼؿت كیلن ػؿ هـصلَ ثؼؼی ایي تکبهل آًگبٍ هب ثب امتبػاًی چْى ژیژک ؿّثـّ هی ىْین کَ صبل . پـػافًؼ

امتلبػٍ هی کٌٌؼ تب ُـ چَ ثیيتـ ثَ تيـیش هجبصج ؿّاًکبّی ثپـػافًؼ ّ ثَ کوک كیلن ًظـیبت هضْؿی لکبى ؿا ثـای 

اف ٓـف ػیگـ ایي ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّی ثَ كیلن ّ ٌٍؼت كیلن کوک هی کٌؼ کَ ُـ چَ . ػوْم هبثل امتلبػٍ ّ ػؿک ًوبیٌؼ

یي توٌبهٌؼی ّ ؿّیبُبی ثيـی گـػػ ّ ثِتـ ثتْاًؼ ثَ آًچَ ثپـػافػ کَ عْاُبى آى امت، ثیيتـ ّاؿػ ثَ ػـٍَ ُبی ًْ

.یؼٌی ثَ تْلیؼ آؿفُّب ّ ؿّیبُبی ًْ ثپـػافػ  

 

ی ثيـی امت، پل ػهیوب « هبىیي تْلیؼ ؿّیبُب ّ آؿفُّب» ثبؿی اگـ ُبلیّْػ ّ میٌوب  ثٌب ثَ ًظـ ُبلیّْػ ّ ػوْم یک 

اگـ . امت« تلنیـ عْاة ّ ؿّیب»ٍْ ُبی ًوؼ كیلن امت، فیـا ؿّاًکبّی یک ىیٍْ  هِن ؿّاًکبّی یکی اف ثِتـیي ىی

» امت، پل آًگبٍ ؿّاًکبّی کَ ثَ فػن لکبى یک « ىیٍْ ثیبى ّ یک فثبى» ثپؾیـین کَ صتی ؿكتبؿ ّ کـػاؿ ًیق یک 

یب ایي ًوؼ ًْیي . ن ّ رِبى كیلن امتامت، ػؿ ّاهغ یکی اف هْحـتـیي ّ ثِتـیي ىیٍْ ُبی ًوؼ فثبى كیل« ىیٍْ آًبلیق فثبى

ّ چين اًؼاف ًْیي هی تْاًؼ ػؿ کٌبؿ ًوؼُبی ػیگـ ّ هـمْم تکٌیکی ّ  ؿیـٍ، ُـ چَ ثیيتـ ثَ ًوؼ ّ تيـیش آى چیقی 

.ثپـػافػ کَ ثَ ّیژٍ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ میٌوب هی کيبًؼ  
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توٌبُب ّ آؿفُّبی »رؾة هی کٌؼ، ػؿ ّاهغ ػیؼاؿ ثب فیـا آًچَ کَ هب ؿا ثَ میٌوب ّ یب ػیؼى كیلن ػؿ تلْیقیْى ّاػاؿ ّ یب  

عْیو ّ ػیگـاى امت، یب ّؿّػ ثَ رِبًِبی مضـآهیق ّ فیجب ّ هبرـارْییِبیی امت کَ ػؿ فًؼگی هؼوْلی « ثيـی

ػیؼاؿ ثب »ػؿ ُـ صبل اًنبى ػؿ میٌوب ّ ػؿ كیلن ثؼًجبل . ؿّفهـٍ ثيـی اهکبى کوی ثـای صل ّ لول آًِب ّرْػ ػاؿػ

امت کَ  ػؿ ّرْػه آًِب ؿا صل ّ لول هی کٌؼ، عْاٍ ایي توٌب لضظَ ای مـگـهی « کوجْػُب ّ ؿّیبُبیی»ثب  ،«ػیگـی

ثبىؼ، یب هیل ػمتیبثی ثَ هؼؿتی ًْ چْى مْپـهي یب امپبیؼؿهي، فى گـثَ ای ثبىؼ ّ یب ػیؼاؿ ثب ثضـاًِبی كـػی ّ روؼی 

یب هیل صل ّ لول صبالت ّ لضظبت ُیزبى اًگیق رٌبیی، . ىؼثب« لینت ىیٌؼلـ» ّ یب « هْی میبٍ» ػؿ كیلن ُبیی چْى 

.پٌِبى عْیوتـمٌبک ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ ػیؼاؿ ثب توٌبُب ّ توتغ ُبی   

 

 

ّ دّ هزحلَ هِن کالطیک ّ کًٌْی آى  ػیٍْ رّاًکبّی فیلن  

 

 

 

َ عْػ رلت هی کـػ، ػؿ ػؿ هـصلَ اّل ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن آًچَ ثیو اف ُـ چیق ًظـ هٌتوؼ ؿّاًکبّ ؿا ػؿ یک كیلن ث

ؿّاًکبّ کالمیک كیلن ثَ تجؼیت اف ًوؼ كـّیؼی کَ ثـای هخبل . ًِلتَ ػؿ كیلن ثْػ« ًبؿمینتی»ّ یب « اػیپبل»ّاهغ صبالت 

ػؿ آحبؿ ػامتبیْمکی ثَ تضلیل هیل پؼؿکيی اّ ّ صبلت گؾاؿ هخجت یب هٌلی اّ اف « ػامتبیْمکی ّ پؼؿکيی» ػؿ هوبلَ 

ػ، صبل ایي ؿّاًکبّ كیلن ًیق ػؿ ًوؼ كیلن ػؿ ّاهغ ػؿ پی ػؿک ایي صبالت ًِلتَ اػیپبل یب ًبؿمینتی هـصلَ اػیپ هی پـػاف

ػؿ كیلن امت ّ ایٌکَ کبؿگـػاى ّ مبفًؼٍ كیلن ػؿ هبلت كیگْؿُبی كیلن ّ هبرـاُبی ػيوی یب رٌگِبی هؼؿت آًِب، چگًَْ 

افیٌـّ ثـای ؿّاًکبّ کالمیک ػؿ . َ ؿاُی ؿا هی ؿّػثَ ایي هؼْالت ًبؿمینتی یب اػیپبل عْیو ثـعْؿػ هی کٌؼ ّ چ

هّْْع اٍلی تْرَ ثْػ ّ ایٌکَ كیگْؿُب ّ ػامتبى كیلن ثَ چَ « کبؿگـػاى/كیلن»، ؿاثطَ «ٌُـهٌؼ/هتي» ّاهغ ؿاثطَ 

کزب ىیٍْ ثب توٌبُبی ػوین عْیو ثؼًجبل ػجْؿ اف پؼؿ ّ هبًْى ّ هیل ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ یب هبػؿ ثـعْؿػ هی کٌؼ، 

ایي تضْل ثَ ىیٍْ گؾاؿ هخجت اف ایي ثضـاى ّ پؾیـه کوجْػ ثيـی عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ٍْؿت هی گیـػ ّ 

مپل ایي پـّمَ ُبی . کزب ثَ صبلت هیل پؼؿکيی ّ هیل ػمتیبثی ثَ هؼؿت هطلن ّ هؼيْم هطلن ٍْؿت هی گیـػ

ثضـاى اػیپبلی یب ًبؿمینتی ٌُـهٌؼ ّ کبؿگـػاى ػؿ بعْػآگبٍ اػیپبلی یب ًبؿمینتی كیلن یب كیگْؿُبی كیلن ثَ مبى ثبفتبة ً

ًظـ گـكتَ هی ىؼ ّ ایٌگًَْ ثَ مجک كـّیؼ ثَ هّْْع ّ صبلت پؼؿکيی یب ًبؿمینتی کبؿگـػاى ػؿ كیلوِب پـػاعتَ هی 

.ىؼ  

 

ی ّؼلؼِبی كـاّاًی کالمیک ؿّاًيٌبعتی ػؿ کٌبؿ چين اًؼاف ًْیي ّ ربلجی کَ ثَ كیلن ایزبػ هی کـػ، ػاؿاایي ىیٍْ ًوؼ 

مبعتبؿُبی هضتْایی ّ كـهی » ًیق ثْػ ّ ًوی تْاًنت  ثَ صبالت هغتلق كیلن هخل ًوؼ كـم ّ مجک یک كیلن ّ یب  ثَ ًوؼ 

ایي ًوؼ کالمیک ًوی تْاًنت ثَ ایي .  ثغْثی ثپـػافػ ّ یب ثَ ؿاثطَ هِن هیبى كیلن ّ ثیٌٌؼٍ ًگبٍ ثیبًؼافػ« یک كیلن

ثیٌٌؼٍ ایزبػ هی کٌؼ ّ رؾثَ « توٌبُب ّ ؿّیبُبی»ثؼُؼ کَ اٍْال كیلن ّ میٌوب  چَ ؿاثطَ ای ثب مْالِبی پبیَ ای رْاة 

میٌوب اف کزب ًيبت هی گیـػ؟ هِن  

 

فیـا میٌوب ّ كیلن تٌِب ثَ هب ًوی گْیؼ کَ . میٌوب هٌضـكتـیي  ّ عطـًبکتـیي ًْع ٌُـُب امت»ثَ هْل ژیژک ػؿ ّاهغ   

ب ّ ؿّیبُب هّْْع كیلن ّ میٌوب تٌِب ثیبى توٌبُ ثٌبثـایي . «چگًَْ توٌب ثْؿفین»ب هی گْیؼ کَ ثلکَ اّ ثَ ه« توٌب ثْؿفین»

ثَ ایي توٌبُب ّ صبالت آى ػؿ  ى ّ یب توٌبُبی ثيـی ًینت ثلکَ كیلن ّ میٌوبیک کبؿگـػا یب ًبؿمینتی اػیپبل ّ صبالت

.ّاهغ مبعتبؿ ّ ًظوی ًیق هی ثغيؼ  

 

ًتْاًنت تضْلی رؼیؼ ّ کبؿمبف ػؿ ایي ًگبٍ تک مبصتی ّ « ؿّاًيٌبمی عْػ» یؼٌی ًنل صتی ًنل ػّم ًگبٍ ؿّاًکبّی 

هضؼّػ ؿّاًکبّی ثَ كیلن ایزبػ ثکٌؼ، اهب ثب ؿىؼ ّ گنتـه ًگبٍ لکبى  ّ تضْالت لکبى ػؿ ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ فهیٌَ ای 

لتبػ ثـ امبك ًظـات لکبى ّ تْمٔ کنبًی ایي ًوؼ ًْیي اف ػَُ ُبی ُ. ثـای ًوؼ ًْیٌی اف كیلن ّ ٌُـ میٌوب ثْرْػ آهؼ

ّ ػیگـاى ىکل گـكت ّ تئْؿیقٍ ىؼ ّ مپل ثب ًوؼُبی هْی کنبًی چْى ژیژک ایي ىیٍْ ًْ ُـ « کـینتیبى هتق»چْى 

ثـای ىٌبعت ثِتـ ایي هّْْػبت اهب ثبینتی اثتؼا ثَ چٌؼ تضْل امبمی لکبى ػؿ  .چَ ثیيتـ ػوْهی ّ گنتـػٍ ىؼ

.ّ ثَ هلبُیوی کَ هـتجب ػؿ ایي کتبة ثب آى ؿّثـّ هی ىْینؿّاًکبّی اىبؿٍ کٌین   

 

 هببحث پبیَ ای ًقذ لکبى

 

ًینت کَ ػؿ آى  کْػک ػؿ پی  تَبصت رٌنی هبػؿ ّ افیٌـّ   ّ ػبهیبًَ اًگبؿاًَ گـٍ اػیپ  كـّیؼ ثَ ایي هؼٌبی مبػٍ

پْىؼ ّ ثـ گـٍ اػیپ عْیو چیـٍ  هی هیل هتل پؼؿ ّ ؿهیت امت ّ مپل اف تـك هزبفات پؼؿ، اف عْامت عْیو چين 

. ىْػ هی  
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ایي اًنبى ػؿ ّاهغ هـتت ػؿ . کٌؼ کَ اًنبى ّ ُـ کْػک هْرْػی آؿفّهٌؼ ّ توٌبهٌؼ امت گـٍ اػیپ صکبیت اف ایي هی

اًنبى هی عْاُؼ . ػُؼ تيکیل هی« کوجْػ»یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یب ُوبى هبػؿ امت، فیـا امبك اًنبى ؿا یک  پی ػمت

ْاى کْػک یب اًنبى ثبلؾ، ثب کوک ػیگـی، عْاٍ یبؿ ّ یب یک ایؼٍ ّ آؿهبى، ػیگـ ثبؿ ثَ ایي ثِيت اّلیَ ّ ثؼّى چَ ثَ ػٌ

، ػؿ ًِبیت ثب هبػؿ گويؼٍ ػمت یبثؼ ّ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی»هبًْى ثبفگـػػ، ثیگٌبٍ ّ ىکُْوٌؼ ىْػ؛ ػیگـثبؿ ثَ 

ّ ُیچ ثِيت هطلوی هوکي ًینت، اهب رنتزْی ربّػاًَ ثِيت اهب ایي عْامت ػؿ  ًِبیت یک تُْن امت . ًیبف ىْػ ثی

هبًؼ ّ اّ ُـ ثبؿ ثـای ػمت یبثی ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ثَ  گويؼٍ، هؼيْم گويؼٍ اًگیقٍ ّ توتغ اٍلی اًنبى ثبهی هی

هوکي یبثی ًِبیی ثَ ایي ثِيت  ثـػ کَ ػمت فًؼ ّ ُـ ثبؿ ثٌبچبؿ پی هی تالىی ًْ ػؿ فًؼگی كـػی ّ یب روؼی ػمت هی

، یؼٌی ثب «ّصؼاًیت ثب ػیگـی»هضـّهیت اف ثِيت هطلن، ؿّایت هطلن، هضـّهیت اف »ىْػ ثب هجْل  ًینت ّ هبػؿ هی

. ، اف گـٍ اػیپ عْیو ثگؾؿػ ّ پب ثَ رِبى كـػی عْیو ثگؾاؿػ«(هضـّهیت اف كبلْك ّ یب ؽکـ)کنتـامیْى»هجْل 

ی ػؿ یک ػـٍَ ُویيَ ُوـاٍ ثب ىـّع ایي ثضـاى ّ گؾاؿ ػؿ افیٌـّ پیـّف. ؿمؼ ؿًّؼی کَ ُیچگبٍ کبهل ثَ پبیبى ًوی

افیٌـّ ًیق مالهت کبهل ّ ثلْؽ هطلن ُیچگبٍ هوکي ًینت  ّ فًؼگی . ُبی ػیگـ فًؼگی كـػی ّ روؼی امت ػـٍَ

.لٌگؼ تب تضْل یبثؼ مبلن ّ ؿّایت ثبلـبًَ ُویيَ یک ربیو هی  

 

ـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ ّ یب ثب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا كـّیؼ ثَ یبثی ثَ ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ  ّ هجْل هض تْاًبیی ػمت 

اًنبى ثـای ایٌکَ ثتْاًؼ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی .  کٌؼ ػؿ اًنبى ثیبى هی« موْٓ ّ كـًّيبًی گـٍ اػیپ»ػٌْاى 

ثَ ثِيت یبثی ػّثبؿٍ  عْیو ػمت یبثؼ، ثَ توٌبی ػين كـػی ّ صویوت كـػی عْیو ػمت یبثؼ، ثبینتی اف هیل ػمت

ّ یب هبًْى، صْْؿ « پؼؿ»اّلیَ، ثَ ثیگٌبُی کْػکبًَ ثگؾؿػ کَ ًوبػه هیل تَبصت هبػؿ ثـای عْیو امت ّ صْْؿ 

ثب هبػؿ، ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ثِيت « ّصؼت ّرْػ هطلن»ًبهوکٌی . ػیگـی، عْاٍ ثـاػؿ یب ؿهیت كکـی ّ ػيوی ؿا ثپؾیـػ

عْیو تي ػُؼ ّ ثب ایي ػول ّاؿػ رِبى كـػی ّ « کنتـامیْى»ًَْ ثَ ًبؿمینتی یب عْػىیلتگبًَ اّلیَ ؿا ثپؾیـػ ّ ایٌگ

.ػين كـػی، صویوت كـػی عْیو ىْػ، ثَ هؼؿت ّ عالهیت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ تْاًبیی تضْل هؼاّم  

 

 
 

تـی ثیبى کـػ ّ تئْؿی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ  كـّیؼ ؿا اف رِبتی ثِتـ ّ ثب تَضیضبت ػهین« گـٍ اػیپ»لکبى تئْؿی 

ػیؼ کَ اف رِبتی ًیق ایي ًگـه  هی« ثبفگيت ثَ كـّیؼ»ثب آًکَ اّ ًگبٍ عْیو ؿا ثَ مبى یک . ؿّاًکبّی ثْرْػ آّؿػ

ای ثضج ؿا ػؿ ایٌزب کْتبٍ  ثِتـ ّاؿػ ىْین، ثبینتی ایي هلبُین پبیَ صبل ثـای آًکَ ثتْاًین ثَ ًوؼ ُبهلت. ػؿمت ثْػ

. تّْیش ػُین  

 

تْاى ُوَ آًِب ؿا ایٌزب  ای اعتالكبتی ّرْػ ػاؿػ کَ ًوی ػؿ ػیي تيبثَ پبیَ« گـٍ اػیپ»هیبى ثـػاىت كـّیؼ ّ لکبى اف / 1

کٌؼ ّ ایي گؾاؿ ؿا ػهیوتـ ّ  امتلبػٍ هی« ّ ًبم پؼؿ كبلْك»اف هلبُین « هلِْم اػیپ ّ گؾاؿ اػیپی»لکبى ثَ ربی . ثیبى کـػ

ثـای ػؿک  ثضج هب هِن ػیؼى ایي هّْْع امت کَ ػؿ ًگبٍ لکبى کْػک اثتؼا . کٌؼ ثِتـ اف كـّیؼ تيـیش ّ ثـؿمی هی

 لکبى ایي هـصلَ ًبؿمینتی ؿىؼ کْػک. ثب هبػؿ هـاؿ ػاؿػ( ًلـتی/ػين)ػؿ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ػّگبًَ  هِـآکیٌی 

 عْیو، ثـای ّؿّػ ثَ« كـػیت اّلیَ ّ موجْلیک» یبثی ثَ ثـای ػمت کْػک . هی ًبهؼ« آیٌَ» ّ اًنب ى ؿا هـصلَ 

صْْؿ هبًْى ػؼم فًبی ثب »اکٌْى صْْؿ پؼؿ ّ ػؿ ًِبیت  ی ّ امتوالل اّلیَ عْیو ثبینتی ػـٍَ فثبى ّ رِبى كـػ

ـػ کَ هبػؿ ثَ اّ تؼلن ًؼاؿػ، کَ هبػؿ کبهل ّ هطلن ًینت ؿا ثـمویت ثيٌبمؼ ّ پی ثج« ًبم پؼؿ»، صْْؿ هبًْى «هضبؿم

ّ هجْل ًیبف ّ کوجْػ عْیو ّ هبػؿ ثَ  «ػؼم ّصؼاًیت ثب هبػؿ»پؾیـه . ّ ُویيَ ًلـ مْم ّ یب ؿاٍ مْهی ًیق ّرْػ ػاؿػ
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ػـٍَ  ثَ هؼٌبی ّؿّػ کْػک ّ اًنبى ثَ ػـٍَ فثبى ّ آؿفّهٌؼی، ثَ. هؼٌبی هجْل ًبم پؼؿ ّ هبًْى موجْلیک امت

ایي تضْل یک تضْل ُویيَ ًبتوبم امت  .رِبى موجْلیک ّ ػين ّ هؼؿت موجْلیک ّ كـػی ّ ُویيَ ًبتوبم ّ كبًی امت

ًْیي اف عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ  ػیگـ ثبؿ هنضْؿ ّ ّالَ یک هؼؿت ّ یب « اىتیبم ّ یب توتؼی » ّ ُـ ثبؿ اًنبى ثب 

یگـ ثبؿ ثب ایي ثضـاى ثٌیبػیي ثيـی عْیو ؿّثـّ امت ّ اّ ثبینتی صبلت ًْیي عْیو ّ ػیگـی هی گـػػ، ػؿ ّاهغ اّ ػ

عْیو ػمت یبثؼ ّ ثتْاًؼ اىتیبهو ؿا « مْژگی ّ كـػیت ًْیي»اکٌْى ثَ تضْل موجْلیک ّ رؼیؼ عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ 

ثلْؿی ًْ ػمت ثَ توٌبی ریؼ عْیو ػگـػینی ثغيؼ ّ ثَ کخـت ػؿ ّصؼتی ًْ  ّ ًْیي ثـمؼ، ثَ ثؼًی ًْ ّ مبعتبؿی ًْ، 

ّ هجْل ًبم پؼؿ امتْاؿ امت ّ ایٌکَ ایي صبلت ًْ « ػؼم ّصؼاًیت ثب ػیگـی»ثلْؿی ًْ کَ ُوقهبى ثـ پبیَ پؾیـه . یبثؼ

ؿاٍ ّ ؿّایتی ػیگـ هوکي »ًیق، ایي ؿّایت ًْ اف ػين یب هؼؿت ًیق یک ؿّایت ّ ثؼى ُویيَ ًبتوبم امت ّ ُویيَ 

ای ًظـات  ػؿ ثبة ایي هجبصج پبیَ)  .«ٍ ّ ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی ًبهوکي امتثِيت گويؼ»ّ ػمتیبثی ًِبیی ثَ « امت

ؿا « هوؼهبتی ثـ ؿّاًکبّی لکبى» اف ػکتـ هْللی ّ  کتبة رؼیؼه « كـّیؼ/هجبًی ؿّاًکبّی لکبى»لکبى عْاًؼى کتبة 

یب ثَ هوبالت هي ػؿ . «كـّیؼ ّاژگبى»ّ « ّاژگبى لکبى»ُبی اّ اف  کٌن ّ ُوچٌیي تـروَ ثَ عْاًٌؼگبى ایـاًی پیيٌِبػ هی

( .ایي فهیٌَ هـارؼَ ثکٌیؼ  

 

 

یب تاله ثـای  صلع یگبًگی ثب هبػؿ تْمٔ کْػک، یب ثـػکل تْمٔ هبػؿ یب پؼؿ ّ ػؼم اربفٍ ثَ امتوالل  ػیگـی،  

هطلْة »ّ ثَ یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ  ثؼًجبل ػمت( تُْن)یک كبًتنن  ثـ پبیَ صبالت اًنبى ثیوبؿ ّ اًنبى ػؿ ثضـاى ػؿ ّاهغ

گـكتبؿی ػؿ  كبًتنن  ثبفگيت ثَ  ّ یب ثیوبؿیِبی ًْیـّتیک ًوبیبًگـ فا ػؿ ّاهغ ایي صبالت ثضـاى. امت امتْاؿ «گويؼٍ

چيیؼى توتغ ّ عْىی  ثیبًگـ تاله ثـای ّ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی»، امبؿت ػؿ هیل ػمت یبثی ثَ ثِيت کْػکبًَ

هخل لجبك فیـ  ثبّؿ ثَ ایي ػاؿًؼ کَ ػیگـی آًِب هخل یک كتیيینت  ػؿًّب . ُنتٌؼ هطلن ّ ثؼّى هبًْى ّ ثؼّى هضـّهیت

یک هؼيْم ػاؿای هؼؿت مضـآهیقی امت ّ ثَ ثِيت گويؼٍ ای اىبؿٍ هی کٌؼ کَ صبل اّ ثب ثْ کيیؼى لجبك فیـ 

اف تـّكْ « ىتکبفاًْای كیلن هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت هی ػا»یب هخل . هؼيْم ػیگـثبؿ ثَ صل ّ لول آى ػمت هی یبثؼ

هبػؿ  » امت ّ پبُبی فًبى ثـای اّ یبػآّؿ ّ تکـاؿ ثِيت گويؼٍ هبػؿاًَ  ّ ثیبًگـ ایي امت کَ « كتيینن پب» امیـ 

افیٌـّ ایي ثیوبؿ كتیيیت هخل كیگْؿ كیلن تـّكْ  ػؿ ًِبیت امیـ ایي كبًتنن ثبهی هی هبًؼ ّ ػؿ . «ًیبف امت کبهل ّ ثی

مـاًزبم   تَبػف هی کٌؼ ّ هی هیـػ، یب ایٌکَ پی هی ثـػ « ػیگـی، ثب كتیو یب ثب هبػؿّصؼاًیت ثب »هنیـ تاله ثـای 

کَ ایي تاله  اّ ثـای ّصؼاًیت ثب ػیگـی یک تُْن امت ّ صتی عبٓـات ىغَی اّ ّ یب ثـػاىت اّ اف كتیو كؤ یک 

هب ثَ كتیو عالم ّ مبلن ّ ثَ ، یک توٌبی كتیيینتی هبثل تضْل ُنتٌؼ ّ ایٌگًَْ  «ؿّایت ّ یب یک اهکبى عالهیت»

. ؿّایبت ًْ ػمت هی یبثین  

 

ّ ُبلَ ًْؿ هی  «ثِيت گويؼٍ، هؼؿت گويؼٍ هبػؿی»ًیبف ّ ٍبصت ایي  ثی، اًنبى عْیو ؿا  یب هخل ثیوبؿ ًبؿمینتی

ت هی ػاًؼ ّ عْاُبى آى ام« ثِيت گويؼٍ یب هبًْى» ىغٌ ًبؿمینت یب ؿمن ًبؿمینتی عْیو ؿا تجلْؿ  . ُنتٌؼ ػاًؼ

ًلـتی /کَ تْمٔ ػیگـاى پـمتیؼٍ ىْػ ّ یب عْػ ثَ پـمتو ػیگـی هی پـػافػ ّ ػچبؿ یک صبلت ثیوبؿگًَْ ػّگبًَ ػين

تجلْؿ » اف ثـتْلْچی هب ىبُؼ آى ُنتین کَ ثؼّؿ ایي « آعـیي پبػىبٍ چیي»  كیلن هخل یب. هـاػی امت/ّ اكـآی یب هـیؼ

گ ّ رِبى ّ ؿمْم ًبؿمینتی مبعتَ هی ىْػ، ػؿ صبلیکَ آًچَ یک كـٌُ« ًبؿمینتی ّ  ىِـ هوؼك، ثِيت ػؿّؿیي

هخل ُوَ اًنبًِبی ػیگـ « کْػکی تـمبى ّ اًنبًی ػاؿای کوجْػ»هضْؿ ّ تجلْؿ ایي رِبى ًبؿمینتی امت، ػؿ ّاهغ 

كـفًؼ ًیق یک ؿاثطَ /فیـا ؿاثطَ هبػؿ .يت گويؼٍ ُیچگبٍ ّرْػ ًؼاىتَ امت ّ ًغْاُؼ ػاىتایي ثِ فیـا. امت

ّ ػوؼتب ػّگبًَ امت اهب ایي تُْن ّ رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل ایي ثِيت گويؼٍ، ( ًلـتی ًبؿمینتی/ػين) آکیٌی هِـ

ثـػ  هؼيْم گويؼٍ امبك اًگیقٍ ّ تاله ثيـی امت ّ ُـ ثبؿ اًنبى ػؿ ؿًّؼ مبلن ّ ثبلـبًَ ایي تاله ػؿ ًِبیت پی هی

« ؿاٍ ػیگـی یب ؿاٍ مْهی»ّ ؿیـٍ ًبهوکي امت ّ ُویيَ  ، چَ ثب هؼيْم یب ثب  یک آؿهبى«ّصؼاًیت ثب ػیگـی»کَ 

اف ػين ّ ( ًوبػیي)ىْػ ثب هجْل کنتـامیْى ّ هبًْى ًبم پؼؿ، ثَ ؿّایتی ًْ ّ موجْلیک  هوکي امت ّ ثٌبثـایي هبػؿ هی

كـػی صویوت  ّ ؿیـٍ ػمت یبثؼ، اف ثیوبؿی عْیو ّ ثضـاى عْیو ػجْؿ کٌؼ ّ ثَ هؼؿتی ًْ ّ ثلْؿی ًْ، ػيوی ًْ ّ 

ؿّایتی کَ هـتت هبثل تضْل امت ّ گـًَ هزجْؿ امت . ثَ ؿّایتی ًْ اف رِبى موجْلیک عْیو ػمت یبثؼ. ػمت یبثؼ

ػؿ ایي كیلن ّ پبیبى « ثیوبؿی كـٌُگی ثقؿگ چْى چیي» ثِبی ػؼم ثلْؽ كـػی ّ یب روؼی عْیو ؿا ثَ صبلت 

ثیٌین کَ چگًَْ ربهؼَ ای کَ ثَ عؼا ّ تجلْؿ ثِيت ثؼُؼ ّ ُوقهبى هی « عؼای ػؿ ًِبیت تْعبلی» کویک یک /تـاژیک

یک ًبؿمینت رؼیؼ « هبئْ»گويؼٍ ػبػت کـػٍ امت، صبل اف یک مْ هـگ ثـ عؼا ّ ىبٍ هی گْیؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ػؿ 

ّ عؼای رؼیؼ ثـای پـمتو هی یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ كیلن ّ توبىبگـاى ُنتٌؼ کَ ثب هيبُؼٍ مـًْىت ایي رِبى ًبؿمینتی ّ 

پبػىبٍ چیي اهکبى آى ؿا هی یبثٌؼ کَ ثَ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ایي رِبى ّ كبًتنن ًبؿمینتی پی ثجـًؼ ّ ثتْاًٌؼ صبل ثَ آعـیي 

کویک آى ؿا ثجیٌٌؼ ّ ثتْاًٌؼ ثِتـ آى ؿا ثَ توٌبُبی /توتغ ُبی ًبؿمینتی عْیو ثَ گًَْ ای ػیگـ ثٌگـًؼ، صبالت تـاژیک

ؼ ثِتـ هجْل ثکٌٌؼ کَ یکبیک آًِب هخل پبػىبٍ چیي ػؿ ّاهغ هْرْػ ّ اًنبًی ثتْاًٌ. ًبؿمینتی ًْ ّ مبلن ػگـػینی ثجغيٌؼ

امت ّ ایي توٌبّؿفی ّ ًیبف ثَ توٌبی ػیگـی امبك ّ پبیَ هؼؿت ّ رِبى ثيـی « ػچبؿ کوجْػ ّ ًیبفهٌؼ ػیگـی»

کٌؼ ّ ُوقهبى ثَ  ػؿیچَ ای ثَ ػًیبی ًبؿمینن ّ كـٌُگ ًبؿمینتی ثبف هی« آعـیي پبػىبٍ چیي»ایٌگًَْ كیلن . اّمت

.ثیٌٌؼٍ عْیو ًويی ػؿ ایي ًظن ّ مبعتبؿ ّ  مٌبؿیْی عْیو هی ػُؼ  
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ُـ تاله ّ  «تکیَ گبٍ»هبًؼ ّ ثَ هْل لکبى اّ  ُویيَ ثغيی اف ُـ تاله اًنبًی ثبهی هی یبثی ثَ ثِيت اّلیَ كبًتنن ػمت

فیـا صتی ػؿ لضظَ ػبىن ىؼى ثبلـبًَ، ثبف هب ػؿ هؼيْم عْیو تَْیـ . صبلت ثبلـبًَ هب ػؿ ػين ّ اًؼیيیؼى امت

کٌین کَ ػیگـی، یبؿهبى ّ  ل هیىْین، اهب ُوقهبى هجْ رْیین ّ اٍْال ثَ ایي ػلیل ػبىن هی ؿا هی« هؼيْم گويؼٍ»

اّ ؿا ایٌگًَْ چٌؼالیَ  ُب ّ هؼؿتِب ّ ّؼلِبی ػیگـ ًیق ُنت ّ ُونـهبى، تٌِب ایي تَْیـ ًینت ثلکَ ػاؿای چِـٍ

 هـػ » كـاًنْی كیلن هـػ ٓلجین ّگـًَ هزجْؿین چْى هزٌْى ّ  لیلی ػچبؿ ػيوی تـاژیک ىْین ّ یب هخل كیگْؿ هی

ؿا ػاؿػ، آًگبٍ کَ « آؿایيگـ فى»ثب یک  ، فًبىیْیُوغْاثگیكبًتنن ّ توٌبی ػين،  َ اف کْػکیک« آؿایيگـ فى

فیـا اّ صبّـ ًوی . آؿفّیو ثَ ّاهؼیت تجؼیل هی ىْػ، ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ اف ػمت ػاػى ایي ػين ّ ٍّبل امت

رلْتـ « ػؿ آؿایيگبٍ بىْییّ فً ػين ثبفی» ىْػ کَ هجْل کٌؼ ّ ثَ ػيويبى اربفٍ ػُؼ کَ اف صبلت ّ كبًتنن كتیيینتی 

هؼيْم اّ ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ  افیٌـّ . َ ثکٌٌؼؿّػ ّ ػـٍَ ُبی ًْیٌی اف ػين ّ فًؼگی هيتـک ؿا ثب یکؼیگـ تزـث

صْْؿ ًؼاؿػ ّ ًوی تْاًؼ ػاىتَ ثبىؼ، ثلکَ اّ « فى ثب چِـٍ ُب ّ صبالت هغتلق»عْػکيی امت، فیـا اّ ثَ ػٌْاى یک 

ّ هبػؿ گويؼٍ امت ّ كؤ ثبینتی ایي ػولکـػ ؿا ػاىتَ ثبىؼ ّ رق آى « ثِيت گويؼٍ»ی ثَ چْى یک كتیو كؤ اىبؿٍ ا

فیـا ایي ػين . ثِبی ایي ثِيت ػؿّؿیي ّ ایي مٌبؿیْی هؼاّم تکـاؿىًْؼٍ اهب هـگ ػين ّ تضْل ػبىوبًَ امت. ًجبىؼ

تـییـ ثبینتی  ثَ یک هـگ  هضکْم ثَ تکـاؿ ثـای صلع ػؿّؽ عْیو، ثـای صلع توتغ عْیو ّ ثـای رلْگیـی اف

تب صبل  هـگ اّ ّ آؿایيگبٍ ثیبػهبًؼٍ اف هؼيْم، ػطـُب ّ ثُْبی آؿایيگبٍ ثَ كتیو ّ ثَ یبػآّؿ ایي . تـاژیک ثیبًزبهؼ

افیٌـّ پبیبى ایي كیلن تـاژیک امت ّ ًوی تْاًؼ رق آى ثبىؼ، ثب آًکَ كیلن . ثِيت گويؼٍ ّ  ّصؼاًیت ػّثبؿٍ تجؼیل ىْػ

ػؿ ػیي صبل  ًگبُی ىبػـاًَ ّ ػؿ ػیي ٌٓقآهیق ّ ؿًگبؿًگ  ثَ تاله ربّػاًَ ّ تـاژیک ػين ثَ مؼی هی کٌؼ 

.ربّػاًگی ّ تکـاؿ ّ ثَ ًبهوکٌی ایي تکـاؿ ّ ثَ  ایي هـگ ّ پبیبى تـاژیک ّ  ّـّؿتوٌؼ ػاىتَ ثبىؼ  

 

ّویـ ًبعْػآگبٍ، هي، » لکبى ثَ ربی تْپْلْژی هؼـّف كـّیؼ ػؿ ثبة مَ ثغو مبعتبؿ ؿّاًی، یؼٌی مَ ثغو / 2

کٌؼ کَ ػؿ ػیي  یک تْپْلْژی رؼیؼ ّاؿػ هی« عْػآگبُی/هبهجل عْػآگبُی/ًبعْػاگبُی» ّ یب مَ ثغو ؿّاًی « كـاهي

ػؿ تْپْلْژی لکبى مبعتبؿ ؿّاى اًنبًی ّ ػؿ ًِبیت .  تـ امت پیًْؼی ثب ًگبٍ كـّیؼ، اف رِبت كـاّاًی رؼیؼتـ ّ هْی ُن

. تيکیل ىؼٍ امت« موجْلیک یب ًوبػیي، عیبلی یب ًبؿمینتی، ؿئبل یب ّاهغ» اف مَ مبصت ّ ثغو مبعتبؿ ُـ پؼیؼٍ یب هتي

 يیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً اًؼ ؼٍیػؿُن تٌ «یا ثـّهَ ـٍیمَ ػا»مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل  يیا
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مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ  يیا یصبلت اًنبًثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ّ  گـیکؼیثؼّى  تْاًٌؼ یُب ًو ثغو امت ّ آى َم

  . ػاؿًؼ

 

ثٌبثـایي ایي ثغو ثَ ّیژٍ هـثْٓ . ثغو موجْلیک اًنبى ػؿ ّاهغ  ًوبػ تْاًبیی اًنبى ثَ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ثب ػیگـی امت

ىْػ هب  ُوبًطْؿ کَ ثغو موجْلیک ُـ هتي ، آى هضتْا ّ هجبصخی اف هتي امت کَ ثبػج هی. ثَ ػـٍَ فثبى امت

ػؿ ؿاثطَ . امت« ػیگـی»ُـ مَ ثغو ثَ هؼٌبی مَ ًْع ؿاثطَ ثب . ـّع ثَ تلنیـ هتي اف رْاًت هغتلق ثکٌینى

تْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم، اف  ًوؼ ثب ػیگـی امت ّ هی/موجْلیک یب تخلیخی اًنبى هبػؿ ثَ ؿاثطَ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب اصتـام

موجْلیک عْیو ثٌگـػ، آى ؿا ًوؼ ّ تَضیش کٌؼ ّ یب ثب یبؿ ّ  ّلغ هبًْى ّ ًبم پؼؿ ثَ ؿاثطَ ّ ؿّایت عْیو، ثَ رِبى

مبصت عیبلی اًنبى ّ یب ُـ پؼیؼٍ،  ثغو ًبؿمینتی اًنبى امت کَ هب ؿا هبػؿ ثَ . ػیگـی ثَ ػیبلْگ ثپـػافػ

امت ّ « ػیگـی»ًلـتی ثب /کٌؼ اهب ایي صبلت ثَ ىکل یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ػين ّؿفیؼى ّ عْامتي هی ػين

اًنبى گـكتبؿ ػؿ ثیوبؿی ّ یب . بثـایي ػچبؿ یک تُْن امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ ًوؼ عْیو اف ّلغ مْم ّ هبًْى ثپـػافػثٌ

كبًتنن ثَ ْٓؿ ػوؼٍ امیـ ایي ؿاثطَ امت ّ ٌُْف ثَ مبصت موجْلیک ّ ؿاثطَ پبؿاػکل موجْلیک ثب ػیگـی ػمت 

امت ثَ ربی ایٌکَ ّاؿػ « متیق متیق ّ یب مٌت ؿـة»ّ كـػا « ىیلتَ ؿـة»چٌیي اًنبًی اف ایٌـّ یب اهـّف . ًیبكتَ امت

. 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 

عْاُؼ  ثلؼؼ ّ یب هی اًنبى ًبؿمینتی افیٌـّ یب ُـ چیقی ؿا هی. ىْػ ًلـت ًبؿمینتی ّ ثؼگوبًی ًبؿمینتی عتن هیّ 

ثلؼیؼٍ ىْػ ثَ ربی آًکَ یک تزـثَ ّ یب یک ًگبٍ ّ ؿاثطَ ثب ػیگـی ؿا ُْن ّ رؾة کٌؼ، یؼٌی ثَ صبلت تـهیقی ّ 

ٌُـی ّ یب هتي ّ كیلن ایي مبصت ًبؿمینتی ػهیوب امبك ُوبى  ػؿ پؼیؼٍ.  موجْلیک ثب ُـ پؼیؼٍ ّ ػیگـی اؿتجبٓ ثگیـػ

ثیبًگـ مبصت  « تَْیـ»ػؿ كیلن ػؿ ّاهغ . کٌؼ رؾاثیت ّ هؼؿت كیگْؿُبی كیلن ّ هتي امت کَ هب ؿا ثَ عْػه رؾة هی

. کٌؼ کٌؼ یب ػكغ هی عیبلی ّ ًبؿمینتی امت کَ هب ؿا ثَ عْیو رؾة هی  

 

. امت« ّاهؼیت موجْلیک ّ ًوبػیي»فیـا ّاهؼیت ػؿ ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ُویيَ یک . مبصت ؿئبل ؿثطی ثَ ّاهؼیت ًؼاؿػ

. ؽٌُی یؼٌی ًوبػیي امت ّ افیٌـّ ایي ّاهؼیت هبػؿ ثَ تضْل امت/یک ّاهؼیت ػیٌی. یک ّاهؼیت ػؿ ػـٍَ فثبى امت

ثؼّؿ آى مبعتَ ىؼٍ  امت کَ رِبى موجْلیک هب ّ ُـ  پؼیؼٍ هب« ّاؿی ُیچی ّ تبؿیکی کبثْك»مبصت ؿئبل آى ثغو 

. ای هخل ػين یب فى ّ هـػ، ثَ ُیچ ّرَ کبهل هبثل كِن ّ ثیبى ًینت افیٌـّ ُـ کلوَ ّ هلِْم اًنبًی، چَ کلوَ. امت

ایي ثغو ُوبى مبصت ؿئبل امت کَ هـف ػؿک ّ كِن هب . ُویيَ یک ثغيی اف ایي هلبُین تبؿیک ّ ؿیـ هبثل ثیبى امت

مبفػ ّهتی کَ ثب کبثْك ّ ىْک ىکنت هؼبًی هؼیوی  هب ؿا ثَ ایزبػ هلبُین ًْ هبػؿ هی ُبمت ّ ُوقهبى اف کلوَ ّ پؼیؼٍ

مبصت ؿئبل ػؿ كیلن ّ یب ُـ پؼیؼٍ آى ثغيی . ّ ؿّایبت هؼیوی اف ػين ّ فًبًگی ّ هـػاًگی ثـای هخبل ؿّثـّ ىْین

ىْالیَ » ػؿ كیلن « رْکـ»ؼٍ مبفػ، هخل عٌ کٌؼ ّ ػچبؿ یک هیغکْة ىؼى ؿیـ هبثل ػؿک هی امت کَ هب ؿا ىْکَ هی

ثَ صبلت عيًْت یک اًنبى هتزبّفگـ امت کَ ػیگـی ثـایو كؤ « ؿاثطَ ؿئبل ثب ػیگـی»ُوبًطْؿ کَ . هي ثت« میبٍ

. ّمیلَ لؾت ّ یک اثژٍ هضِ امت ّ یب ثَ ىیٍْ ثـعْؿػ ثب یک ػىوي ًبهْمی امت کَ ثبینتی کيتَ ىْػ ّ صوی ًؼاؿػ

هـف امت ّ افیٌـّ ثَ ّیژٍ ثب عيًْت ّ   یبثی ثَ توتغ هضِ ّ عْىی هضِ ّ ثی ػمت ؿاثطَ ؿئبل ثب ػیگـی ثؼًجبل

.عْؿػ ؿاثطَ رٌنی پیًْؼ هی  

 

 هّْْع هِنُـ مَ ثغو ثـای ؿىؼ یک پؼیؼٍ ّ رِبى اًنبًی الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ ّ ثؼّى ُن هوکي ًینتٌؼ، اهب  

گـػػ ّ  لیتجؼ ؼٍیلول ُـ پؼ یّ ىکل امبم «ـیؿ»ؿاثطَ ثب  یّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبم کیکَ ىکل موجْل ایي امت

هتٌلـاًَ /لتگبًَیى ینتیًبؿم یعْى بی ّ( توتغ) نبًلیژّئ ،«ـیؿػیگـی ّ  » بث ّ اؿتجبٓ هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍاًنبى  

ئبل ثغو ؿ ػؿعيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن  لیه ،ّاؿ کبثْك عْىی قیؿا ّ ً ویعْ لیتَْؿ ّ ه یبلیثغو ع

فیـا ػجْؿ اف  .بثؼیمبفػ ّ هـتت تضْل  لیتجؼ َیّ چٌؼال یكبً یاف توٌب یٌیؿا ثَ اىکبل ًْ ویعْ ّ اؿتجبٓبت تَْؿ

. توتغ ًبؿمینتی یب ؿئبل ثَ مْی توٌبی موجْلیک ثَ هؼٌبی هجْل هضـّهیت اف ثِيت ربّػاًَ ّ هجْل کنتـامیْى امت

افیٌـّ اؿتجبٓ موجْلیک ثب  ػیگـی، چَ ثب توٌبی عْػ . ػ عْیو امتثَ هؼٌبی هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ هجْل کوجْ

ّاؿ  هـاػی ّ یب  ثَ صبلت ؿئبل ّ کبثْك/تْاًؼ ثَ صبلت ثبفی ًبؿمینتی هـیؼ ّ یب ثب هؼيْم ّ یب ثب یک آؿهبى، ًوی

ًبهوکٌی  فیـا كـػ ثب هجْل ًبهوکٌی ّصؼاًیت ثب ػیگـی، ثب هجْل . تزبّف ثَ ػیگـی ّ هتل ػیگـی ٍْؿت گیـػ

یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ، ثب هجْل ًبم پؼؿ ػؿ ّاهغ اف توتغ ّ كبًتنن عْیو ػجْؿ کـػٍ امت، اف تکـاؿ  ػمت

. تـاژیک ثیوبؿی عْیو ػجْؿ کـػٍ ّ ثَ ػـٍَ توٌب ّ ػیبلْگ ثيـی پب ًِبػٍ امت کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل امت  

 

ػلت تضْل هؼاّم  یغتگیآه ػؿُن يیمَ ثغو ُنتٌؼ ّ ا يیَ هبالهبل اف اُو ،یثيـ یؼىيیاًؼّ  ّؿفی تب ػينًگبٍ اف  

ًْ تب ثضـاى ّ  ییّ توٌب تیاف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ عاله یّ ػجْؿ هؼاّم ثيـ یثيـ تیّ ػلت ّـّؿت عاله یرِبى ثيـ

ػّایـ مَ ) .ؼیػؿ ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ یجیىو ىکل تـک ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیً

(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 ّ 

عْیو ّ چیـگی ثـ ؿهیت، ثـای ػجْؿ اف « توٌب ّ آؿفّی»امت کَ ثـای ػمتیبثی ثَ « هٌؼ ّ آؿفّهٌؼتوٌب»ؿّایتِبیی 

ػمت ثَ ػول ّ كؼبلیت هی فًٌؼ، عْػآگبٍ یب ًبعْػآگبٍ، « کوجْػ عْیو ّ ػمتیبثی ثَ ػیگـی، ثَ هؼيْم گويؼٍ»

ىًْؼ ّ هّْْع ُـ كیلن چگًْگی ػمتیبثی تـاژیک یب کوؼی ّاؿ، ػؿام ّاؿ یب  چٌؼالیَ ّاؿػ ثضـاًِب ّ هبرـاُبیی هی 

  .امت« هطلْة گويؼٍ»یب ثَ ُوبى « اثژٍ کْچک ؽ»ثَ ایي ٍّبل ّ ثَ 

 

ػهیوب ثیبًگـ صبلت ّ مبصت ًبؿمینتی كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ « تَْیـ»کبؿ هی کٌؼ ّ « تَبّیـ»ُـ كیلوی ػؿ ُّلَ اّل ثب 

امت « مبصت موجْلیک»ُـ كیلوی اهب ػاؿای یک . ی کٌؼؿا ثب تَبّیـ ًبة ّ هْی ثَ عْیو رؾة هی کٌؼ، هنضْؿ ه

یب ثَ ًوؼ « تلنیـ ّ تؼجیـ ؿّایت كیلن ّ صبالت كیلن»ّایي مبصت موجْلیک ػهیوب ػامتبى ّ صبلت كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ 

ّ مبصت ؿئبل صبلت . كیلن ّاهی ػاؿػ ّ ثَ ًْع ًگـینتي كیلن ثَ توٌبُب ّ صبالت ثيـی یب ثَ توٌبُبی عْیو هی اًؼیيؼ

ی «پنیکْ»كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ ؿا هیغکْة هی کٌؼ، هخل صبلت ًْؿهبى ػؿ كیلن « ىْک ػٌُؼٍ»كیلن ػؿ ّاهغ صبلت 

کَ لکبى ایي عٌؼٍ ُب « ثت هي ىْالیَ میبٍ» ُیچکبک ّ هتلِبی عًْنـػاًَ اّ، یب عٌؼٍ ُْلٌبک ّ ىیطبًی رْکـ ػؿ كیلن 

.هی ًبهیؼ« موجْلیک ػُي کزی ؿئبل ثَ ّاهؼیت هلوْك یب»ؿا    

 

ُـ كیلوی ثَ ػؿربت هغتلق ّ ثـ امبك ژاًـ  ػيوی، تـمٌبک، میبمی یب ؿیـٍ کَ کبؿ هی کٌؼ، ػاؿای تـکیجی اف ایي 

هّْْع اهب ایي امت کَ یک كیلن عْة ػؿ صیي ػاىتي ایي مَ صبلت ّ یب تـکیجبت ّ تللیوِبی هغتلق اف . مَ صبلت امت

ثبىؼ تب  «ػـٍَ موجْلیک»ًبؿمینتی ّ ؿیـٍ، ػؿ ّاهغ هؼؿت اٍلیو ثبینتی ػؿ /ؿئبل، موجْلیک/صبالت موجْلیک

ّ عْاًيِبی هغتلق اف كیلن ّاػاؿػ ّ ًَ آًکَ ثیٌٌؼٍ كؤ امیـ ّ ّالَ ًبؿمینتی « تلنیـ ّ تؼیجـ»ثتْاًؼ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ 

ِبی عيي یب تـمٌبک ثؼّى ػامتبى ّ ثبفیگـ كیلن یب تَبّیـ كیلن ىْػ ّ یب كؤ هزؾّة ریـِبی توتغ اًگیق ّ ُیزبًی كیلو

.عْاًيی ًْیي ػؿ  هضتْا یب مبعتبؿ گـػػ  

 

یؼٌی توٌبی عْیو ّ یب یبؿ ّ ُونبیَ « ػیگـی کْچک»ُن « ؿیـ»ًکتَ ًِبیی ایي امت کَ ػؿ ًگبٍ لکبى ػیگـی یب 

یک ؿاثطَ  ؿاثطَ اًنبى ثب ػیگـی. یؼٌی اعالم ّ كـٌُگ، مٌت ّ هبًْى امت« ػیگـی ثقؿگ»ّاهؼی امت ّ ُن 

توٌبی كـػ »فیـا ثَ هْل لکبى . یبثی ثَ توٌبی عْیو اصتیبد ثَ ػیگـی ػاؿػ پبؿاػکل امت کَ ػؿ آى اًنبى ثـای ػمت

اف ٓـین اؿتجبٓ ثب . ثـػ کَ توٌبیو چینت یؼٌی اًنبى  تٌِب ثَ کوک اؿتجبٓ ثب ػیگـی پی هی. «توٌبی ػیگـی امت

ثـػ کَ توٌبیو چینت ّ چَ  ٌبُب ّ رنن عْیو، ثب یبؿ ّ ؿیـٍ پی هیػیگـی عْیو، ثب ُْیت ّ كـٌُگ عْیو، ثب تو

کٌؼ ّ چـا اّ  افیٌـّ اًنبى ُویيَ ػؿ ػين ّ ػؿ ُـ اؿتجبٓ هی عْاُؼ ثؼاًؼ کَ ػیگـی ػؿثبؿٍ اّ چَ كکـ هی. ٓلجؼ هی

ػ اًنبى ّ ًیبف اًنبى ُوبًطْؿ کَ ایي کوجْ. مبفػ ؿا ػّمت ػاؿػ یب ًؼاؿػ ّ ایي ػاًو ّ تَْؿ ػؿ ّاهغ توٌبی اّ ؿا هی

ثَ ػیگـی ثَ ایي هؼٌبمت کَ صتی ػؿ ؿاثطَ ػّ ًلـٍ، هیبى ػبىن ّ هؼيْم ًیق ُویيَ ًلـ مْهی، یؼٌی هبًْى ّ 

ػیگـی »یؼٌی ػؿ ػؿّى . ػُؼ گلتوبى، ثنتـ كـٌُگی ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ایي ؿاثطَ ّ تَْؿات ّ توٌبی ُـ ػّ ىکل هی

ػؿ ًگبٍ یبؿ ّ ػؿ هلِْم ػين ّ اصنبك كـػی هب، ًوو ّ . ّرْػ ػاؿػ ًیق« ػیگـی ثقؿگ یب ؿیـ»ُویيَ « کْچک

فیـا ػؿ « ؿاثطَ رٌنی ّرْػ ًؼاؿػ»افیٌـّ ثَ هْل لکبى . ًگبٍ اعالم ّ كـٌُگ ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ صک ىؼٍ امت

ب هـػ صیي ؿاثطَ رٌنی ػؿ ّاهغ ػّ ػبىن ّ هؼيْم ػؿ صبلت ثیبى تَْؿات ّ توٌبُبی رٌنیتی عْیو ثَ ػٌْاى فى ی

افیٌـّ ػؿ ًگبٍ لکبى ثلْؽ اًنبى ُن ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف صبلت . ُنتٌؼ، ػؿ صبل ثیبى تَْؿات كـٌُگی ّ گلتوبًی ُنتٌؼ

امت ّ ُن ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف « گـا ّ ّؼ كـػیت مـًْىت هضتْم ّ مٌت هطلن»اًنبى مٌتی امت کَ هؼوْال امیـ یک 

فیـا ثلْؽ كـػی ثَ هؼٌبی هجْل مـًْىت ّ ؿاٍ . اًنبى هؼؿى امت« اًتغبة آفاػ»صبلت ًبؿمینتی اًنبى هؼؿى ّ تُْن 

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 

ثـ ثنتـ ایي ىٌبعت ػوین امت کَ ُویيَ ؿاٍ ّ ًظـ ػیگـی ّرْػ ػاؿػ ّ توٌبی هي ُویيَ . ینکْؿك ًبم پؼؿ امتػ

.ُنتن« ػیگـی ُویيَ هتلبّت»امت ّ هي « هي»توٌبی ػیگـی امت، کَ ػیگـی   
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« ّ چٌؼهتٌی احـ چٌؼالیَ»هؼؿت عبً كیلوِبی ثـرنتَ میٌوبیی ػوؼتب ًبىی اف ایي امت کَ ػهیوب هبػؿ ُنتٌؼ یک 

ؿا ًيبى « ثضـاى یک گلتوبى هؼؿى ّ  ثضـاى ػیگـی ثقؿگ»ثیبكـیٌٌؼ ّ ثـای هخبل ػؿ یک ؿاثطَ ػيوی مبػٍ ُوقهبى 

اف ٓـف ػیگـ ثَ . ثنیبؿی اف كیلوِبی هؼؿى عْة هبػؿ ثَ ایي ػول ثْػٍ اًؼ« ُبهلت» ثَ هْل ژیژک ػؿ ًوؼه ثـ . ػٌُؼ

« ثضـاًِب ّ صْاػث ثقؿگ، ؿّیؼاػُبی ثقؿگ» مت کَ ػهیوب ثب پـػاعتي ثَ فػن ژیژک هؼؿت كیلوِبی پنت هؼؿى ایي ا

ػیگـی ثقؿگ »ًيبى ػٌُؼ کَ چگًَْ امبك ایي صْاػث ثقؿگ ػؿ ّاهغ هنبئل مبػٍ ّ اًنبًی ّ هؼوْلی ُنتٌؼ ّ ایٌکَ 

. «هـػٍ امت  

 

 

 ًظن طوبْلیک ًِفتَ در سًذگی ّ رّابظ اًظبًی، در آثبر بؼزی

 

عْامتِب ّ آؿفُّبی »ی كـػی، یب ُـ ػول ّ توٌبی روؼی، كـٌُگی یب میبمی ػؿ پی ػمت یبثی ثَ ُـ كؼبلیت ّ توٌب 

ػؿ پيت ایي تالىِبی هيغٌ ػؿ پی تـهی، ٍّبل ثَ ػين ّ یب . عْیو ّ مؼبػت كـػی یب روؼی امت« هيغٌ

َ آى ػؿ ؿّاًکبّی لکبى هؼؿت ًْ، تضْل ًْ، مبعتبؿ ًْ ػؿ ّاهغ اهب یک اًگیقٍ هْی ّ ػوین ؿّاًی ًِلتَ امت کَ ث

هطلْة گويؼٍ، »تاله ًبعْػاآگبٍ ػؿًّی ثـای ػمت یبثی ثَ ایي . هی گْیٌؼ« هطلْة گويؼٍ»یب « اثژٍ کْچک ؽ»

کَ ػؿ ّاهغ یبػآّؿ هبػؿ ّ ثِيت کْػکبًَ امت، ػؿ ّاهغ اًگیقٍ ّ فهیٌَ مبف ػوین ؿّاًی ُوَ تالىِبی « ثِيت گويؼٍ

یب ایي « اثژٍ کْچک ؽ»اهب ایي . ثَ ثِيت ّ مؼبػت فهیٌی،كـػی یب روؼی امتآگبُبًَ ّ هيغٌ هب ثـای ػمتیبثی 

ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ، فیـا ثِيت گويؼٍ، چَ ػؿ گؾىتَ یب ػؿ آیٌؼٍ، ػؿ ًِبیت یک تُْن امت ّ « هطلْة گويؼٍ»

هب ایي تُْن ّـّؿی ا. ًلـتی امت/كـفًؼی ًیق یک ؿاثطَ هبالهبل اف هؼْالت عْیو ّ صبالت ػين/صتی ؿاثطَ هبػؿ

فیـثٌبی رنتزْی ػائوی هب ثؼًجبل ػين ّ هؼؿت ًْ ّ ٍّبل ًْ ثب توٌب « ثِيت گويؼٍ»ّ ثبّؿ ثَ اهکبى ػمتیبثی ثَ ایي 

ّ عْامت عْیو امت ّ ُوقهبى ػؿ پی ُـ ٍّبل ثب هؼيْم عْیو، ػؿ پی ػمتیبثی ثَ عْامت كـػی یب روؼی 

« ثِيت ربّػاًَ، صویوت ًِبیی»هطلْة عْیو ّ ثب ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ عْیو، هب آًگبٍ ثب ّؼق ّ  کوجْػ ًِلتَ ػؿ 

اگـ ثيـ .  ؿّثـّ هی ىْین ّ ایٌگًَْ ثَ ثلْؿی ًْ ّ ؿّایتی ًْ، هؼؿتی ًْ، مبعتبؿی ًْ ّ هبثل تضْل ػمت هی یبثین

یبثؼ، اهب اگـ  عیبل هی کٌؼ کَ اّ هـتت ػؿ یک صـکت عطی اف ًوطَ یک ثَ ًوطَ ػّ هی ؿّػ تب ثَ عْامت عْیو ػمت

امت ّ ػؿ ُـ ػّؿ « هطلْة گويؼٍ یب اثژٍ کْچک ؽ» ثؼّؿ « ػّؿاًی»ػؿمت ثٌگـین، اّ ػؿ توبم هؼت ػؿ یک صـکت 

ثَ عْامت ّ توٌبیی ػمت هی یبثؼ ّ ُوقهبى پی هی ثـػ کَ ثَ هؼيْم گويؼٍ کبهل ػمت ًیبكتَ امت، پل ثَ رنتزْی 

افیٌـّ ثَ هْل لکبى ّاهؼیت ثيـی کَ یک ّاهؼیت . یی اػاهَ هی ػُؼایي اثژٍ کْچک ّ یب هطلْة گويؼٍ ثَ ىیٍْ ًْ

هـتت اف ًْ ًْىتَ هی »موجْلیک یب یک رِبى موجْلیک امت، یؼٌی یک ّاهؼیت ّ رِبى ػؿ چِبؿچْة فثبى امت، 

. ّ ایي عالهیت ؿا پبیبًی ًینت« ىْػ  

 

لوی ػؿ ّاهغ ثب صل ّ لول یک یب یک مـی ُـ تضْل كـػی یب روؼی، ُـ تضْل كـٌُگی یب میبمی اًنبًی، ُـ تضْل ػ

عْاٍ ایي عْامت ّ توٌب . ایزبػ هی ىْػ« ٍّبلی ًْ، ّصؼتی ًْ»ّ هیل ػجْؿ اف ایي کوجْػُب ّ ػمتیبثی ثَ « کوجْػُب»

، هیل ػمتیبثی ثَ یک ػين كـػی ّ یب هْكویت كـػی ثبىؼ، یب هیل ػمتیبثی ثَ یک مبعتبؿ ًْیي میبمی «کوجْػ»یب  ایي 

كـػی یب « عالء»یب ایي « کوجْػ» ایي  . کيْؿ ّ هلت هجتال ثَ علوبى ثبىؼ بی ػمتیبثی ثَ ػهْکـامی ثـای یک هخل توٌ

گـُّی ػؿ ّاهغ ىـّع ثضـاى كـػی یب روؼی، ىـّع صـکت ّ رنتزْی كـػی یب روؼی ّ ىـّع هبرـارْیی كـػی یب 

ّ یب ثَ ىکل یک « ػًجبلَ ػاؿ یب چٌؼگبًَّاکٌيِبی »روؼی امت ّ ثبػج هی ىْػ کَ صْاػث ّ رـیبًبتی هخل یک 

ؿط ثؼٌُؼ ّ هـتت اهکبًبت ّ تضْالتی ًْ، هنیـُب ّ ؿاُِبیی ًْ یب ثضـاًِبیی ًْ، هيکالتی ًْ ػؿ « تضْل ػّهیٌْ ّاؿ»

هّْْع اهب ایي امت کَ ُیچ .   هنیـ ػمتیبثی ثَ توٌبی اّلیَ ایزبػ ىْػ ّ یب توٌبُبی ًْ ػؿ هنیـ تضْل ثْرْػ آیٌؼ

ؿا « هطلْة گويؼٍ» ، ربی عبلی «کوجْػ»ًوی تْاًؼ ربی عبلی ایي « ّاهؼی ّ صتی ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ٍّبل»

ثـای ُویيَ پـ مبفػ ّ ثگیـػ ّ ثٌبثـایي پبیبى ُـ هبرـا ّ ػامتبى ّ ػؿ پی ٍّبل ثب عْامت، صبل ثبفی ًْ ّ عالء ًْ 

بًطْؿ کَ ُـ هبرـای رنتزْی ػين یب ػجْؿ اف ُو. ّ ػؿرَ رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ثْرْػ هی آیؼ

، چَ ثب ؿهیت ّاهؼی ػيوی یب ؿهیت هؼؿتی ؿا ثْرْػ «ػیگـی»کوجْػ كـػی ّ یب روؼی، ثب عْیو ػؿگیـی ّ چبلو ثب 

، یؼٌی ثب مٌي ّ آػاة عبًْاػگی،ػوْهی، ثب هبًْى ّ اعالم «ػیگـی ثقؿگ» هی آّؿػ ّ یب ػؿگیـی، چبلو ّ ػیبلْگ ثب 

ثب عْیو ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ رؼال ّ چبلو ملیوَ ُب ّ توٌبُب ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػجْؿ اف کوجْػ ػوْهی ؿا 

.عْیو آؿبف هی ىْػ ّ  پبیبى ُـ ػامتبى ىـّع ػامتبى ّ چبليِبی ًْ ّ ثبفیِبی ًْیی امت  

 

ّ « هؼيْم ّ هطلْة گويؼٍ»ًجبل ؿّاًکبّی ثب ایزبػ ایي ٍضٌَ ّ مٌبؿیْی اّلیَ رنتزْی ربّػاًَ اًنبى یب اًنبًِب ثؼ

ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت « ػیگـی»ّ ًیبفه ثَ چبلو ّ ػیبلْگ ػائوی ثب « کوجْػ عْیو»تاله ثيـی ثـای ػجْؿ اف 

ّ توٌبیو، ػؿ ّاهغ ثَ هب اهکبًی هی ػُؼ کَ ػؿ ایي ُـد ّ هـد ملیوَ ُب ّ ُقاؿاى صبػحَ هغتلق ّ هتْبػ، اف یک مْ 

ػؿًّی ثجیٌین ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ ُوپیًْؼی  هتوبثل ّ ّاثنتگی هتوبثل ایي ثبفیگـاى ایي  یک ًظن ػؿًّی ّ مبعتبؿ

پی ثجـین ّ ثتْاًین ثِتـ مٌبؿیُْب ّ گلتوبًِبی ػؿّى یک هبرـا ّ  ثبفیِب ّ چبليِبی ػيوی، هؼؿتی یب ىـلی ّ ؿیـٍ 
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ایي تضْالت ؿا آمیت ىٌبمی ّ یب پیو  ثبفی عبًْاػگی، كـٌُگی، میبمی ّ ؿیـٍ ؿا صل ّ لول ثکٌین ّ ثِتـ ثتْاًین

.ثیٌی ػلوی ثکٌین  

 

اثژٍ »ّ « هطلْة گويؼٍ»اگـ ثـای هخبل اف كیلن ثَ ػٌْاى یک ٍضٌَ ّ ػـٍَ ایي رنتزْی ربّػاًَ ثيـی ثؼًجبل 

 توٌب ّ هؼيْم عْیو امتلبػٍ کٌین ّ اف ایي چين اًؼاف ثَ كیلنعْیو ّ ٍّبل ثب « کوجْػ»ّ ثـای ػجْؿ اف «  کْچک ؽ

فیـا ُـ كیلن، عْاٍ . ّ میٌوب ثٌگـین، آًگبٍ هی تْاًین ّاؿػ ػـٍَ ای ًْ اف لول ّ ػؿک كیلن ّ مٌبؿیْی كیلن ىْین

کوجْػ یب »ػيوی یب مبیٌل كیکيي، عْاٍ رٌبیی یب میبمی یب ؿّاًی ػؿ ّاهغ ثَ ُقاؿاى ىیٍْ هغتلق  ُویيَ اف یک 

یب عالء ػيوی، هبلی، ؿّصی ّ رؼال هیبى یک كیگْؿ ثب  كـػی یب گـُّی صـکت هی کٌؼ  ّ  ایي کوجْػ ّ« عالء

کَ ُوَ اصنبك هی کٌٌؼ ثب ػمتیبثی ثَ اّ ثَ « هطلْة گويؼٍ یب توٌبیی» كیگْؿُبی ػیگـ كیلن ػؿ پی ػمتیبثی ثَ 

عْىجغتی عْیو ّ ثَ ٍّبل ثب هؼيْم ػمت هی یبثٌؼ، ثبًی ّ ىـّع ػؿگیـی ّ چبلو كـػی یب گـُّی، رٌبیی یب 

کوؼی ّاؿ یب ػؿاهبگًَْ ػؿ كیلن امت ّ ُـ كیگْؿ كیلن ّ یب گـُِّبی ُن ملیوَ ػؿ یک كیلن ّ یب یک هبرـا تـاژیک، 

ثـای ػمتیبثی ثَ ٍّبل ثب هؼيْم  ّ عْامت عْیو، عْاٍ ایي عْامت پْل ثیيتـ، هؼؿت ثیيتـ، ىِـت ّ یب تضْل 

چبلو هی ىًْؼ کَ آًِب ًیق ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ ایي  میبمی ثِتـ ثبىؼ،  ثب گـُِّب ّ كیگْؿُبی ػیگـی ّاؿػ ػؿگیـی ّ یب

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 

. گْؿُب ثب یکؼیگـ پیًْؼی ػؿًّی ػاؿػكی  

 

کوجْػ »امت ّ ثـای  ػجْؿ اف « توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ»افیٌـّ اگـ هبًْى اّل ؿّاًکبّی لکبى ایي امت کَ اًنبى هْرْػی 

هـتت ثَ رنتزْی ثیـًّی یب ػؿًّی ػمت هی فًؼ ّ ُویيَ « هطلْة گويؼٍ ّ اثژٍ کْچک ؽ»ّ ػمتیبثی ثَ « عْیو

ّ ثَ ػين ُب ّ هؼؿتِبی كبًی ّ هبثل تضْل عْیو، ثَ ؿّایبت « هوکٌِب»هی رْیؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ثَ « ًبهوکٌِب»ثؼًجبل 

توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی »هبثل تضْل عْیو اف فًؼگی ػمت هی یبثؼ، آًگبٍ هبًْى ػّم ؿّاًکبّی لکبى ایي امت کَ 

یؼٌی « ػیگـی ثقؿگ»، یب هیبى كـػ ّ فیـا هیبى كـػ ّ ػیگـی، هیبى كـػ ّ هؼيْم یب ؿهیت ّاهؼیو. «ػیگـی امت

.اعالم، عؼا، كـٌُگ ُویيَ یک ؿاثطَ هتوبثل ّ پبؿاػّکل ّرْػ ػاؿػ  

 

اًنبًی _ایي هْاًیي ػّگبًَ ؿّاًکبّی ًیق ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ثِتـ ثتْاًین مٌبؿیْی ؿّاثٔ اًنبًی ّ مٌبؿیْی ػؿّى

اگـ مبعتبؿ اّل ّ  هبثل ىٌبعت ایي امت کَ چگًَْ ایي مْژٍ . ؿا ثِتـ ػؿک ّ لول ثکٌین ّ  مبعتبؿُبی آى ؿا ثيٌبمین

ُب ثؼًجبل هؼيْم گويؼٍ هی رْیٌؼ ّ ثب ػیگـی ّاؿػ چبلو ّ ػیبلْگ هی ىًْؼ ّ ثؼیٌْمیلَ هْتیْ ّ پبیَ امبمی ُـ 

ک ُوپیًْؼی هبرـای ػيوی یب هؼؿتی، امبك ّ پبیَ ُـ كیلن ّ مٌبؿیْی كیلن، ُـ احـ ٌُـی ؿا صل هی کٌین، آًگبٍ ثب ػؿ

، صبل هی تْاًین ثَ ػؿک ػویوتـ «توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت»هیبى توٌبی كـػ ّ توٌبی ػیگـی ّ ایٌکَ 

فیـا ُـ كیلن ّ ُـ احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ػـٍَ تجلْؿ توٌب . مبعتبؿ  ُـ ؿاثطَ اًنبًی ّ ُـ احـ ٌُـی هخل كیلن ػمت یبثین

افیٌـّ .ْة گويؼٍ ّ یب ثَ ؿّایتی ًْ اف فًؼگی ّ اًنبى، اف ػين ّ هؼؿت امتاف چگًْگی ػمتیبثی ثَ هطل ّ یب ؿّایتی

« مبعتبؿ موجْلیک»ّ ػاؿای یک « ًظن موجْلیک» ُـ احـ ٌُـی ّ  یب ػؿ هخبل هب ُـ كیلن ّ ػؿ کل میٌوب ػاؿای یک 

، ثـای «لْة گويؼٍهط»امت ّ ػؿ ایي ًظن ّ مبعتبؿ موجْلیک كیگْؿُبی ٌُـی، كیگْؿُبی كیلن ػؿ پی ػمتیبثی ثَ 

،  ثب یکؼیگـ، ثب ػیگـی ّاؿػ چبلو ّ ػیبلْگ هی ىًْؼ ّ ایٌگًَْ هبرـای اًنبًی ّ هبرـای كیلن «کوجْػ»ػجْؿ اف 

اهب كیلن ّ یب ُـ احـ ٌُـی ًَ تٌِب ٍضٌَ صْْؿ ایي توٌبُبی ثيـی ّ تاله آًِب ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبُب . ىـّع هی ىْػ

ًظن ّ »ٌـی ّ یب یک كیلن ثَ ایي ثبفی اًنبًی ّ ثَ صبالت كیگْؿُبی آى ًیق ّ عْامت عْیو امت ثلکَ احـ ُ

ػؿ كیلن ّ احـ ٌُـی ُوقهبى ثَ توبىبگـ كیلن ّ « ًظن موجْلیک ّ مبعتبؿ ًِلتَ»ُوبًطْؿ کَ  ایي . هی ػُؼ« مبعتبؿی

ًگبٍ لکبى صبل كیلن ّ یب احـ  ػؿ. ػؿ مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک عْیو هی ػُؼ« ًوو ّ هوبهی»یب ثَ عْاًٌؼٍ احـ ٌُـی ًیق 

ٌُـهٌؼ یب کبؿگـػاى ًینت ّ هّْْع ًوؼ ٌُـی رنتزْی ایي « صبالت اػیپبل یب ًبؿمینتی» ٌُـی تٌِب ػـٍَ صْْؿ 

ًِلتَ ػؿ ػؿّى ایي احـ ٌُـی امت ّ ایٌکَ ایي احـ « ًظن موجْلیک»صبالت ًینت ثلکَ هّْْع اٍلی ًوؼ ٌُـی ػؿک 

ؿاثطَ » افیٌـّ لکبى ػؿ ًوؼ ٌُـی ثَ ربی تْرَ ثَ  . هی ػُؼ« یب ثیٌٌؼٍ عْیو عْاًٌؼٍ»چَ ًوو ّ هوبهی ثَ 

ؿاثطَ هیبى »آًطْؿ کَ كـّیؼ ثَ آحبؿ ٌُـی ػامتبیْمکی ّ یب لئًْبؿػّ ػاّیٌچی هی ًگـینت، تْرَ اه ثَ « هتي/ٌُـهٌؼ

چگًَْ امت، ًْع ؿاثطَ كیگْؿُب  «احـ ٌُـی» هی گؾاىت ّ ایٌکَ اٍْال ًظن ًِلتَ ّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ «  هتي/عْاًٌؼٍ

هی ػُؼ تب عْاًٌؼٍ یب « ًوو ّ هوبم موجْلیک»ثب یکؼیگـ چگًَْ امت ّ ایٌکَ احـ ٌُـی آیب ثَ عْاًٌؼٍ یب ثیٌٌؼٍ ثیيتـ یک 

یب آًکَ ثییٌؼٍ كیلن ثب ػیؼى احـ ٌُـی یب كیلن ثَ كکـ ثیبكتؼ، ًوؼ ّ تلنیـ یب عْاًو عْیو اف احـ ٌُـی یب كیلن ؿا ایزبػ ثکٌؼ، 

كیلن یب احـ ٌُـی ثیيتـ ػؿ پی هزؾّة کـػى ًبؿمینتی عْاًٌؼٍ یب توبىبگـ امت ّ تاله هی کٌؼ کَ توبىبگـ ػؿ تَبّیـ 

یب تولیؼ ًبؿمینتی ػمت یبثؼ ّ ثـای آى « توتغ ًبؿمینتی»كیلن ؿـم ّ هضْ ىْػ، ثب آى عْیو ؿا ُوغْاًی کٌؼ ّ ثَ یک 

یب ایٌکَ كیلن یب . ػؿًّی ّ ایزبػ یک ًوؼ ّ ثـػاىت عبً ّ موجْلیک عْیو ثبىؼ ُْؿا ثکيؼ اهب ًبتْاى اف كبٍلَ گیـی

اف ٍضٌَ ُبی تـمٌبک ّ عيًْت ثبؿ یب ُیزبى اًگیق، ٍضٌَ ُبی « توتغ ؿئبل» احـ ٌُـی ثیيتـ ػؿ پی ایزبػ یک 

ثبؿ ّ ُْلٌبک ٍـیش رٌنی ّ عيًْت آهیق امت ّ هی عْاُؼ ثجیٌٌؼٍ ؿا امیـ ّ هیغکْة ایي توتغ ّ لؾت عيًْت 

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، 

فیـا ُوبًطْؿ کَ ُیچکبک یکجبؿ ػٌْاى کـػ، كیلن ػؿ ّاهغ ُوبى . ـی ًقػیک مبفػػؿّى ّ ثـّى ّاهؼیت موجْلیک ثي

.فًؼگی ّاهؼی امت اهب ثؼّى رٌجَ ُبی کنبلت آّؿ ّ ؿّفهـٍ  آى  

 
بود و « نقش و مقام بیننده یا خواننده اثر»توجه اصلی  لکان متوجه این ساختار و نظم سمبولیک نهفته در درون اثر و 

و نظم سمبولیک دارای چه وزنه و پتانسیل سمبولیک، نارسیستی یا رئال است و در آن چه نقشها و  اینکه این ساختار
برای .  مقامهای سبمولیک، رئال یا نارسیستی به فیگورهای فیلم یا اثر هنری و به خواننده یا تماشاگر داده می شود

. پو. آلن. از ادگار« نامه دزدیده شده» ی داستان توضیح و تشریح این چشم انداز نوین و مهم، لکان  به نقد روانشناخت
حکایت نامه ای عاشقانه از  طرؾ  ملکه برای معشوق پنهان خویش است که « نامه دزدیده شده»داستان . می پردازد

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 
میان فیگورهای داستان، « نامه گمشده»لکان از طریق نقد این داستان نشان می دهد که چگونه بدور . یابدمنافعی دست 

یعنی از یکطرؾ ملکه، از طرؾ دیگر وزیری که نامه را برداشته است تا به کمک آن به مقاصد خویش دست یابد و 
سمبولیک  ایجاد می شود و هر کدام بدنبال آن  پلیسهایی که می خواهند به نامه و دزد دست یابند، یک نظم و ساختار

ملکه می خواهد نامه را بدست . چیره شود« کمبودی از خویش»است که به تمنا و خواستی از خویش دست یابد و بر 
وزیر می خواهد از این نامه برای دستیابی به خواستهای خویش کمک بکند و پلیسها . آورد تا این نامه بدست شاه نیافتد

تنها کسی که اما می . در پی رفع کمبود و بدست آوردن نامه و ارضای خواست ملکه هستند کمیسر معروؾ نیز و نیز
در میان این سه بخش و سه فیگور در واقع یک . تواند سرانجام این نامه را بدست آورد، در واقع کمیسر پلیس است

د می آورد  و هر کدام پوزیسیونی به عهده می و دیالوگ بوجود می آید، یک نظم و ساختار بوجو« مثلث ارتباطی»
در نهایت اما . در این ساختار و بازی است« یا رئال/ نارسیستی/گیرند که بیانگر سه  نقش و پوزیسیون سمبولیک

در این مثلت « نقش و حالتی سمبولیک»کمیسر پلیس قادر می شود که به نامه دست یابد، زیرا او قادر می شود به 
است و می خواهد « نقش رئال یا کور»اگر  برای مثال ملکه هراسان است و دارای یک .  زی دست یابدارتباطی و با

است و خیال می کند با « نقش نارسیستی»که نامه برگردد تا کمبودش و تمنایش برمال نشود، اگر وزیر دارای یک 
خویش دست یابد، « شؽلی و جاه طلبانه تمناهای»بدست آوردن این نامه و با پی بردن به خواست ملکه می تواند به 

آنگاه کمیسر پلیس با شناخت حالت و هراس ملکه، با شناخت حالت و رفتار نارسیستی وزیر، قادر می شود به سناریو 
موضوع اما این است که . و نظم نهفته در این بازی بهتر پی ببرد و به خواست خویش دست یابد و معما را حل بکند

ه و این مثلث ارتباطی در مسیر یک ماجرا و داستان، مانند داستان باال مرتب قادر به تحول است و این حاالت سه گان
.مرتب می تواند حاالت نوینی از این مثلت ارتباطی و حاالت سه گانه بوجود آید  

 
اثر هنری  در  سناریوی فیلم یا« ساختار سمبولیک»در هر اثر هنری و یا به ویژه در هر فیلم ما شاهد حضور این 

پو . آلن. از ادگار« نامه دزیده شده»مقاله و سمینار معروؾ خویش در باب  نقد روانشناختی داستان  لکان در. هستیم
نظم »، نشان می دهد که چگونه هر رخداد انسانی، مثل یک نامه دزیده شده در این داستان، بدور خویش یک (4)

این نظم باعث می شود  که در هر بازی انسانی و در هر بحث  ایجاد می کند و« سمبولیک و سناریوی  سمبولیک
« پوزیسیون و مقام»هر موضوع و حادثه دقیقا این سه . وجود بیاید« سه نقش و حالت و سه برخورد»انسانی عمدتا 

نقشهای »را بنا به حالتش ایجاد می کند، به بازیگرانش نقشی خاص می دهد و یا اینکه بازیگرانش بنا به توانشان این 
البته . ) را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می دهند« ناخودآگاه

بنا به ضرورت مقاله این نقد عمیق لکانی و موضوعات آن بسیار خالصه شده است و فقط یک مبحث محوری آن اینجا 
.(یش این نگاه را با برخی نظریات مکاتب دیگر در بحث تلفیق کرده اممطرح می شود و من بنا به نگرش بینامتنی خو  

 
نقش »هستند که در نقد لکان به آنها « سمبولیک/ رئال/نارسیستی»این سه بخش و سه حالت همان سه حالت و ساحت 

گفته « نقش و پوزیسیون سوم سمبولیک»و « نقش دوم خیالی یا نارسیستی»، «(همان نقش رئال)اول کور 
ما می  ،یعنی به زبان ساده هر پدیده فردی، سیاسی، عشقی یا خانوادگی و ؼیره که رخ می دهد. ی شودم

.باشیم و می توان سه نقش مشخص در هر پدیده و حادثه دریافت« مثلث ارتباطی»توانیم در آن شاهد یک   
 

 

رد یا برادری انجام می دهد که را م« نقش کور»این « قتل ناموسی»مثال در یک  .است« نقش کور»نقش اول همیشه 
. بنام ناموس دست به قتل می زند   
 

می بیند که اولی نمی » نقش دوم در هر سناریو و بازی و مثلث ارتباطی، در واقع نقش فردی است که به قول لکان »
معنای نهایی  بیند و به این خاطر گرفتار این تله ارتباطی می شود که گویی او به راز پشت پرده پی برده است، به

را کسی به عهده می گیرد که با « دوم و خیالی»آنگاه این نقش « بازی ناموسی»در حالت  .«موضوع پی برده است
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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را « بازی هولناک ناموسی»می شود، به جای اینکه این « ادران ناموسیمردان و بر»این کار را کرده است و دشمن 
این بازیگر نقش دوم خیال . حس و لمس بکند که به هر کس نقشی می دهد و این سناریوی فرهنگی را زیر سوال ببرد

مردان » می کند که مقصر را یافته است و یا خواهان قصاص است و یا به شکل برخی فمینیستهای آتشین یکدفعه ضد
مشکل نقش دوم در هر بازی همیشه . می شوند و حتی گاه دالیل ژنتیک برای این خشونت مردانه می آورند« ناموسی

اشتباه « نقش کور»این است که او دچار یک توهم نارسیستی است و خیال می کند که او چون می داند که چرا اولی و 
است که او « تله ای»کند و راه درست را یافته است و دقیقا این می کند، پس او حتما حال درست فکر می  و عمل فکر

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  

 
د الزم است که یک بحث و رخدادر هر « نقش سوم و مقام سوم»زیرا برای دست یابی به این درک عمیق در واقع  

حاالت و » به معنای این است که فرد حال می تواند « نقش و مقام سمبولیک»این . است« نقش و مقام سمبولیک»
را ببیند و بررسی بکند، جایش را مرتب عوض بکند و قادر به نقد خویش و نقشهای « چشم اندازهای دو نقش دیگر

د به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل معضالت و بحرانهای فردی و یا دیگر، نظرات دیگر باشد و اینگونه او می توان
او می تواند هم سناریوی فرهنگی و ناموسی را درک و « قتل ناموسی»یعنی برای مثال در بحث  .جمعی دست یابد

ممکن می لمس بکند که اصوال این قتلها را ایجاد می کند، قوانینی را زیر سوال می برد که این قتلهای ناموسی را 
می پردازد و اینگونه قادر به دیدن « قتلهای ناموسی»مردان و زنان درگیر « مسئولیت فردی»سازند و همزمان به 

.و  قادر به ایجاد راه حلهای نوین و منطقی است« پدیده»چشم اندازهای مختلؾ  و علل مختلؾ یک   
 

ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ « هخلج اؿتجبٓی»امت کَ ایي ثبفی ّ ایي « ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» ًتیزَ گیـی هِن ػیگـ لکبى ػؿ مویٌبؿ 

ثَ ًوو اٍلی ّ ثـعْؿػ اٍلی تجؼیل « ًوو موجْلیک»صبػحَ ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق هـتت تکـاؿ هی ىْػ تب آًقهبى کَ 

گـػػ ّ ثضـاى ثتْاًؼ ثَ پبیبى ؿمؼ، ؿعؼاػ میبمی، اهتَبػی ّ یب ػيوی ثتْاًؼ ثَ ثضـاًو پبیبى ػُؼ ّ پب ثَ هـصلَ 

ًوو ػّم عیبلی ّ »ّ یب « ًوو اّل کْؿ»افیٌـّ ًیق صْاػث میبمی یب كـػی ّ ػيوی کَ امیـ . یؼی ثگؾاؿػرؼ

عْیو ػمت « ؿاٍ صل موجْلیک»ثَ ىکل ًْیٌی ُنتٌؼ تب ثَ « تکـاؿ ّ ثبفتْلیؼ ثضـاى»ثوبًٌؼ، هضکْم ثَ « ًبؿمینتی

ؿاٍ صل موجْلیک، ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ ًْیٌی اف  ُوبًطْؿ کَ پبیبى ُـ ثضـاى ّ ُـ ؿعؼاػ ّ ػمتیبثی ثَ یک. یبثٌؼ

ثْرْػ آیٌؼ تب تضْل « هخلج اؿتجبٓی»ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ اکٌْى ػّثبؿٍ هی تْاًؼ ّ ثبینتی ایي مَ ًوو ّ ایي 

.ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ  

 

هخلج »ُنتٌؼ  ّ ایي  «کوجْػی»ّ ػجْؿ اف « هطلْة گويؼٍ»ًظن موجْلیک هیبى اكـاػ ّ كیگْؿُبیی کَ ُوَ ثؼًجبل  ایي

ػؿ ُـ  «موجْلیک»ّ « عیبلی»، «کْؿ»مَ صبلت ّ ًوو  عیبل،/ ًبؿمینتی/ّ صبالت مَ گبًَ موجْلیک« اؿتجبٓی

ؿعؼاػ یب احـ ٌُـی، ػؿ ُـ كیلن ثَ اىکبل هغتلق صْْؿ هی یبثؼ ّ ثَ ثبفیگـاى ثبفی عْیو ًويِب ّ هوبهِبی عبٍی 

ويِب هی تْاًؼ تضْل یبثؼ ّ آًکَ ػؿ اثتؼای ثبفی ػاؿای ًوو کْؿ یب ؿئبل ثْػ، ُوبًطْؿ کَ ایي ً. ػؿ هنیـ ثبفی هی ػُؼ

یب ایي ًظن . ػؿ هنیـ تضْل هبرـا، ؿعؼاػ یب ثبفی هی تْاًؼ ثَ ًوو موجْلیک ّ ثَ تضْلی ًْ ػمت یبثؼ ّ ثبلؼکل

. َ اىکبل هغتلق ثبفیبكتزْ کـػ ّ ثموجْلیک ّ ایي هخلج اؿتجبٓی ؿا هی تْاى ػؿ ُـ ؿعؼاػی ّ یب ػؿ ُـ كیلوی رنت  

 

 

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  

 

 

ْؿُب ثؼًجبل ػؿ اثتؼای كیلن ّ رنتزْی كیگ« عالء یب کوجْػی»هی تْاى ایي صْْؿ « ُیچکبک»ثـای هخبل ػؿ ُـ كیلن 

ؿا هی تْاًین « عالء یب کوجْػُبیی»ػمتیبثی ثَ توٌبی عْیو ّ چبلو ثب ػیگـی، یب ىکل گیـی هبرـای كیلن ثؼّؿ ایي 

عالء »ایي « ّؿتیگْ»اگـ یک ىبُکبؿ ُیچکبک یؼٌی  ػؿ كیلن . ثغْثی ّ  ػؿ اىکبل ّ صبالت هغتلق هيبُؼٍ ثکٌین

ی هضْؿی ػؿ كیلن ثبفی هی کٌٌؼ ّ ثبفی كیگْؿُبی كیلن ّ صْاػث كیلن ًوي« ُـاك اف ثلٌؼی»ّ اف ٓـف ػیگـ « ػيوی

« مْهی ًبهـیی»هبًٌؼ كیلن  پی ػجْؿ اف آًِب ٍْؿت هی گیـػ، آًگبٍ ػؿ كیلن ػیگـ ُیچکبک ؿّ  ػ«کوجْػُب»ثؼّؿ ایي 

ن ثؼّؿ ایي ػٌَـ ٍْؿت هی گیـػ ّ كیل« الوبى یب ػٌَـ تَبػكی یب یک اىتجبٍ ًبم»تْمٔ « کوجْػ ّ عالء»آًگبٍ ایي 

ّ یب الوبى اتلبهی ّ تَبػكی هبًٌؼ ػّْی گـكتي یک ىغٌ ؿط هی ػُؼ ّ ثب ایٌکَ ُیچکل اف ىغٌ ّاهؼی  ّ ًبهـیی 

ثب ایٌکَ كیگْؿ اٍلی كیلن اٍال آى ىغَی ًینت کَ ُوَ ثؼًجبلو هی رْیٌؼ اهب . آالػی ًؼاؿػ اهب ثبفی اػاهَ هی یبثؼ

عالء ّ کوجْػی امت کَ كیلن ّ چبلو كیگْؿُب ػؿ پی ػمتیبثی ثَ هطلْة گويؼٍ ىبى ایي اىتجبٍ یب تَبػف ػهیوب ُوبى 

.هی ًبهیؼ« هک گبكیي»صبلت ّ ىیٍْ ای کَ ُیچکبک . ثؼّؿ آى ىکل هی گیـػ ّ ؿط هی ػُؼ  
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« هخلت اؿتجبٓی»ّ ایي  اف ُیچکبک هی تْاى ایي مَ صبلت ّ ًوو« پنیکْ»كیلن  ُیچکبک یؼٌی  ػؿ ىبُکبؿ ػیگـ ػؿ 

« هطلْة ّ هؼيْم گويؼٍ، ثؼًجبل اثژٍ کْچک ؽ»ّ ایي رنتزْی موجْلیک، ًبؿمینتی یب ؿئبل كیگْؿُبی كیلن ثؼًجبل 

« ُتل»ایٌزب  صبل ػهیوب . ؿا هی تْاًین ثَ ىیٍْ ای ًْ هيبُؼٍ ثکٌین« عالء ّ کوجْػ»ّ ایي ىکل گیـی كیلن ثؼّؿ یک 

یل هی ىْػ کَ ُـ کل هی عْاُؼ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت ّ ّ ثَ ربیی تجؼ« صْْؿ عالء ّ کوجْػ»امت کَ ثَ هضل 

هبؿیْى فًی کَ پْل ىـکتو ؿا هی ػفػ ّ هیغْاُؼ ثَ کبلیلـًیب ثـّػ تب ثب ًبهقػه ثَ  .توٌبی عْیو ثَ آًزب هی ؿّػ

ی امت ّ عیبل« ًوو ًبؿمینتی»مؼبػت ػمت یبثؼ، ػؿ هیبى ؿاٍ ػؿ ایي ُتل یب هتل هی عْاثؼ، ًوو هبؿیْى ػؿ ّاهغ یک 

امت کَ « ًْؿهبى»ٍبصت ایي ُتل اهب . ّ ایٌکَ هی عْاُؼ ثب پْل ػفػی ثَ مؼبػتی ػمت یبثؼ ّ ثـ کوجْػه چیـٍ ىْػ  

ػؿ ّاهغ امیـ ًگبٍ ّ ٍؼای هبػؿ ػؿًّی عْیو امت ّ ثـای عْىجغت کـػى ایي ػیگـی ػؿّى عْیو، ػمت ثَ کيتي 

« ًگبٍ ػّؿثیي»ؿا ػؿ ّاهغ « موجْلیک»ًوو . امت« یب ؿئبل ًوو کْؿ»ًوو ّ صبلت ًْؿهبى یک . فًبى هنبكـ هی فًؼ

. ُیچکبک اًزبم هی ػُؼ کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ اف فّایبی هغتلق ایي ًويِبی ًبؿمینتی یب ؿئبل ؿا ثجیٌین ّ لول ثکٌین

.ؿا ثَ عْثی هيبُؼٍ ّ تلکیک کـػ  ایي ًويِب ػؿ كیلن ًیق هـتت صبالت رؼیؼی هی یبثٌؼ  

 

 
 

امت ّ ثَ ىکل کْؿ ّ کبثْك ّاؿ ثَ ارـای كـهبًِبی « ًوو کْؿ»ػِؼٍ ػاؿ ثیيتـ  « پنیکْ»بتل ػؿ كیلن ًْؿهبى ه 

ًوو کْؿ ّ ؿئبل »افیٌـّ صـکبت ّ ًگبٍ ًْؿهبى ػؿ صیي ارـای ایي . هبػؿ ؿئبل ػؿًّو تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ

امت ّ اّ اکٌْى ثَ « ّاهؼیت ػیٌی»ّ هخل یک امت ّ كـهبى هبػؿ ثـای ا« ؿّثْت ّاؿ ّ ثیـّس»ثَ صبلت « ًبهْمی

. ػٌْاى مـثبف ثَ ایي عْامت کبثْك ّاؿ تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ  

ا ػؿ اثتؼا هبؿیْى ثبفی هی کٌؼ کَ اف یک ٓـف پْل ىـکتو ؿا ثـای یک مؼبػت اصتوبلی هی ؿ«  ًوو ًبؿمینتی »

« ثچَ ًٌَ کوـّ»ّ عیبل هی کٌؼ کَ كؤ ثب یک « ٌ هی ػُؼاىتجبٍ تيغی»ػفػػ ّ ایٌکَ مپل صبلت ّ ؿكتبؿ ًْؿهبى ؿا 

ػؿ ّاهغ کبؿآگبُی ثبفی هی کٌؼ کَ عیبل هی کٌؼ هيکل  یب ایي ًوو ًبؿمینتی ؿا ػؿ ثغو ػیگـی اف كیلن. ؿّثـّ امت

کبؿآگبُی کَ امیـ ایي .ًْؿهبى ؿا هی ىٌبمؼ ّ هی عْاُؼ ثب هبػؿه صـف ثقًؼ ّ ثَ عبٓـ ایي عطب کيتَ هی ىْػ

امت، ثب  تْرَ ثَ یک مـی كبکتِب ّ صؼمیبت ػؿثبؿٍ ؿكتبؿ ًْؿهبى عیبل هی کٌؼ کَ ثَ ؿاف هبرـا ّ « ًوو ًبؿمینتی»

ًیق « ایي ًوو ًبؿمینتی». پی ثـػٍ امت ّ ثِبی ایي عطب ؿا ثب هـگ عْیو هی پـػافػ« ًوو کْؿ»ؿاف ًْؿهبى یب 

َ اّ هبػؿ ثَ ػیؼى آى امت ّ ایي تُْن اّمت ّ ثالی ػؿ ؿّثـّیو امت ک« ّاهؼیت ػیٌی»هـتت صل هی کٌؼ کَ  یک 

.ربى اّمت  
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ّ ًگبٍ ػّؿثیي ثبفی هی کٌؼ کَ هـتت رب ّ هکبًو ؿا « ػّؿثیي كیلن»ػؿ ّاهغ « ُیچکبک»ؿا ػؿ كیلن « ًوو موجْلیک»

ّ مپل ثَ ػیگـی ثٌگـػ « ًوو ًبؿمینتی»یب « ًوو کْؿ»ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ اربفٍ هی ػُؼ، اف چين اًؼاف 

ٍضٌَ مْثیکتیْ ثب چين اًؼافُبی » ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ توبهی ٍضٌَ یک 

ایٌگًَْ ًگبٍ موجْلیک ػؿّثیي ػؿ ٍضٌَ اّل هتل هبؿیْى تْمٔ ًْؿهبى ػؿ فیـ ػّه ثَ ثییٌؼٍ اهکبى . امت« هغتلق

ٌؼ ّ ثیٌٌؼٍ كؤ ّـثبت چبهْ ؿا ثـ تي هبؿیْى هی ثیٌؼ ّ صل هی هی ػُؼ کَ اف چين اًؼاف ًْؿهبى ایي هتل ؿا هيبُؼٍ ثک

. مپل ػّؿثیي  ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ.امت« هتل کْؿ»کٌؼ کَ چوؼؿ ایي هتل ثؼّى ؿّس ّ اصنبك ؿط هی ػُؼ ّ یک 

هی  ثَ ثبال کبؿآگبٍ ػؿّى عبًَ ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مپل ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ًبؿمینتی یب ػّؿثیي اف چين اًؼاف

ثب  .ّ  یک اهکبى امت« چين اًؼاف مْثیکتیْ»ؿّػ ّ چين اًؼافی ًْ ّ موجْلیک ایزبػ هی کٌؼ، چين اًؼافی کَ یک 

آًکَ ػّؿثیي ّ ػامتبى ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ػًیبی ًْؿهبى ّ هؼْل اّ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین اهب ػؿ پبیبى ُویيَ 

هبىیي » ثَ ًبم  ژیژک ػؿ یک ًوؼ هؼیوی عْیو. ) بكتَ ًوی ىْػًیق ثبهی هی هبًؼ ّ هؼٌبی ًِبیی ی« هؼوب ّ ؿافی»

ثَ  ػؿ عبٓـم اىبؿات ػهیوی کـػٍ امت ّ هي اف آًچَ کَ اف ایي اىبؿات« پنیکْ»ثَ ایي مَ ًوو ّ صبلت ػؿ كیلن  «ػیؼى

.(امتلبػٍ کـػٍ ام پبیبًی ًیق یبػم هبًؼٍ ثْػ ػؿ ایي تّْیضبت  

 

 

ًظن »امتلبػٍ کـػ ّ ػؿ آًِب ثَ اىکبل هغتلق صْْؿ ایي « لییيا» یلوِبی چِبؿگبًَ یب هی تْاى ثـای هخبلی ػیگـ اف ك

ّ « کوجْػ ّ عالء»ّ ػؿگیـی كیگْؿُب ثؼّؿ ایي « چیقی ّ ٍّبلی»ّ تاله كیگْؿُب ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ « موجْلیک

لی ّ ػوؼٍ صْْؿ ایي ىکل ک. عیبلی یب ًبؿمینتی ؿا ثغْثی هيبُؼٍ کـػ/ ؿئبل/صْْؿ ایي هخلت اؿتجبٓی موجْلیک

میبؿٍ »ایي امت کَ  هبًٌؼ ثغيِبی اّل ّ ػّم كیلن، ػؿ ّاهغ اثتؼا  تاله ثـای تنغیـ ّ امتغـاد یک « ًظن موجْلیک»

ؼّؿ آى ث« لییيا»رٌگ ثب مبکٌیي آى مـفهیي یؼٌی  امت کَ ثبفی كیلن ّ ػیؼاؿ ّ« هطلْة گويؼٍ  ّ کوجْػی»آى « ًْ

تجؼیل هی ىْػ ثلکَ «  ػٌَـ ؿـیجَ، ُْلٌبک یب ؿئبل»اهب ایي میبؿٍ ًینت کَ ثَ ًوبػ « يلییا»ػؿ كیلن .   ىکل هی گیـػ

فیـا ایي صیْاًبت . ُنتٌؼ« مبصت ؿئبل ّ ًوو ؿئبل یب کْؿ»مبکٌیي آى یؼٌی صیْاًبتی ؿیـ فهیٌی امت کَ تجلْؿ ّ ًوبػ 

ی گـػًؼ ّ هبًٌؼ پبؿافیت ثؼؿّى ىکبؿ عْیو ه« ىکبؿ»کَ ػیبلْگ ًوی کٌٌؼ ّ ؿیـ هبثل ػؿک ّ كِن ُنتٌؼ، تٌِب ثؼًجبل 

ػبؿَّ » ثَ فػن ژیژک ػؿ کتبة « لییيا». كـفًؼاى عْیو امتلبػٍ هی کٌٌؼكـّ هی ؿًّؼ ّ اف رنن آًِب ثـای ؿىؼ 

فیـا ایي هْرْػات ؿیـفهیٌی . ُنتٌؼ« مبصت ؿئبل لکبًی»یک ًوبػ ّ تجلْؿ ػهین « ؿّاًیت ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ

فیـا ایي رِبى اًنبًی ّ . ثَ هؼٌبی ىکنت رِبى موجْلیک ّ ػلن موجْلیک كیگْؿُبی كیلن امت آًِب ُْلٌبک ّ صْْؿ

یب « اُلی کـػى اّ»ًینت، ُوبًطْؿ کَ هبػؿ ثَ « ًوبػ ؿئبل ّ ُْلٌبک»كِن اًنبًی هبػؿ ثَ ػؿک ّ كِن ّ یب تـروبى ایي  

یي صبالت اًنبًی ًؼاؿػ ّ اّ ػؿ اًنبًِب كؤ ىکبؿی ّ پیکـی ػالهَ ای ثَ ُیچکؼام اف ا« لییيا»یـا ف. گلتگْ ثب اّ ًینتٌؼ

تبؿیک ّ ًبهلِْم ثبهی هی هبًٌؼ ّ ػؿ ّاهغ هـف تبؿیک رِبى موجْلیک ّ  لییي ُب ا . ثـای تْلؼ كـفًؼاًو هی ثیٌؼ

 ت اًنبًی ؿاّ  کْیـ  ّ ىکنت ایي ػلن ّ ّاهؼیاًنبًی ؿا ًيبى هی ػٌُؼ ّ پبیبى رِبى مبػٍ كیگْؿُبی اًنبًی كیلن ؿا 

یؼٌی کيتي اًنبًِب ّ عْؿػى « توتغ عيًْت ثبؿ»كؤ ػؿ پی تکـاؿ یک « لییيا»اف ٓـف ػیگـ . ًوبیبى هی مبفًؼ

توتغ هضِ، ژئینبًل »فیـا مبصت ؿئبل هضل . ًیق ًوبیبى هی ىْػ« مبصت ؿئبل»ایٌزبمت کَ صبلت ػّم . آًِبمت

عيًْت ثبؿ ّ تزبّف ّ  تکـاؿ هؼاّم ایي توتغ هضِ ّ  افیٌـّ مبصت ؿئبل هضل تکـاؿ عيًْت ّ مکل. امت« هضِ

. تْمٔ كیگْؿُبی كیلن ػؿ ًِبیت ىکنت هی عْؿػ« لییيا»ـّ ُـ تالىی ثـای تيـیش ّ تؼـیق افیٌ. ثؼّى هـف امت

فیـا مبصت ؿئبل هـف رِبى موجْلیک ّ . «ُیچگبٍ اربفٍ ًوی ػُؼ کَ ًْىتَ ىْػ» فیـا مبصت ؿئبل ثَ هْل لکبى 

پـًؼگبًی کَ . ُیچکبک ُنتٌؼ« پـًؼگبى»ًوًَْ ػیگـی اف ایي تجلْؿ مبصت ؿئبل ػؿ میٌوب ػؿ ّاهغ .  متاًنبًی هب

.ػگـػینی هی یبثٌؼ« عًْغْاؿاًی ُْلٌبک»ًبگِبى ثؼّى ُیچ ػلیلی  اف پـًؼگبًی فیجب ّ ثی آفاؿ ثَ   

 

 

بٓی ُوـاٍ آى ّ مَ ًوو هی تْاى صْْؿ ایي ًظن موجْلیک ّ  هخلت اؿتج« لییيا»ػؿ كیلوِبی  چِبؿگبًَ 

ـ چِبؿ كیلن ایي امت کَ ػؿ ّاهغ یک صبلت ّ هخلج هضْؿی ُ. ًبؿمینتی یب موجْلیک ؿا ثَ اىکبل هغتلق ثبفیبكت/ؿئبل

ؿا ثبفی هی کٌٌؼ ّ  آًِب توبم ّهت ػؿ صبل ثبفتْلیؼ عْیو ّ تکـاؿ فًؼگی پبؿافیت ّاؿ ّ « ًوو کْؿ  یب ؿئبل»لییي ُب ا

ّ یب ػاًيوٌؼاًی ثبفی « ىـکتِبی صبکن»ػهیوب « لییيا»ؿا ػؿ كیلوِبی « مینتی یب عیبلیًبؿ»و ًو. عيي عْیو  ُنتٌؼ

« ؿام ّ هبثل كـّه ّ یب ثبفتْلیؼ»ؿا « مبصت ؿئبل ثيـی»یب « صیْاى ؿئبل»هی کٌٌؼ کَ عیبل هی کٌٌؼ هی تْاًٌؼ ایي 

مبصت ؿئبل ّ تبؿیکی ًِبیی فًؼگی ثيـی چیـٍ مبفًؼ ّ عیبل هی کٌٌؼ کَ هی تْاًٌؼ ثَ ؿاف ایي صیْاى پی ثجـًؼ، ثـ 

ػهیوب صبلت ػاًيوٌؼی امت « تُْن ًبؿمینتی»ثِبی ایي . ىًْؼ ّ ُوَ چیق ؿا ثَ فیـ کٌتـل عْیو ّ ػلن عْیو ثیبّؿًؼ

لییٌی ثگؾاؿػ ّ اّ ؿا ّاػاؿ کٌؼ کَ اف تـك ثَ كـهبًِبی اّ گْه اهی عْاُؼ مـثنـ « تْلؼ ػّثبؿٍ»  ثغو چِبؿمکَ ػؿ 

تجؼیل « هلکَ آلییي» ّ ثِبیو ؿا ثب عْؿػٍ ىؼى تْمٔ آلییٌِب هی پـػافػ ّ ایٌکَ صبل ثَ فثبى ّ ثیبى کٌٌؼٍ عْامتِبی  ػُؼ

لییٌِب ًوْػی ػیگـ اف ایي صبلت اّ ثبفتْلیؼ « ؿیؼلی»ؿ اٍلی كیلن ُوبًطْؿ کَ  تاله ثـای کلْى فًی كیگْ. هی ىْػ

.ًبؿمینتی ّ عیبلی امت  
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كیگْؿ اٍلی كیلن ثبفی هی کٌؼ کَ ثَ ًبهوکٌی کٌتـل آلییٌِب « ؿیؼلی»ثَ ْٓؿ ػوؼٍ « لییيا»ؿ كیلن ػ ًوو موجْلیک ؿا 

ًگبٍ » یب ایي ًوو موجْلیک ؿا . ّ کٌتـل فًؼگی ّاهق هی ىْػ ّ هی عْاُؼ ربى عْیو ّ ػیگـاى ؿا ًزبت ثؼُؼ

فًؼگی ػاىتَ ثبىین « مبصت ُْلٌبک ّ ؿئبل»ب ّ مٌبؿیْی كیلن ثبفی هی کٌؼ کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ ػیؼاؿی ث« ػّؿثیي

ّ ُ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 كیلن، ًبهوکٌی كِن ّ ػؿک ُـ چیق، هؼْالت کلْى فًی ّ ؿیـٍ 

.یـ عْیو ؿا اف كیلن ایزبػ ثکٌینثیبًؼیيین ّ تلن  

 

 

«آیٌَ» ًظزیَ جذیذ رّاًکبّی درببرٍ فیلن ّ طیٌوب بَ طبى   

 

تْمٔ اكـاػی چْى کـینتیبى هتق ّ ریي لْئیل ثبػؿی ىکل « ؿّاًکبّی كیلن»اف ػَُ ُلتبػ ػؿ كـاًنَ تئْؿی ًْیي  

آًؼؿٍ ثبفیي «  تئْؿی ؿئبلینتی»یک تئْؿی ػؿ ّاهغ . تئْؿی ًوؼ كیلن تب هجل اف ایي ثـ پبیَ ػّ تئْؿی امتْاؿ ثْػ. گـكت

هؼتوؼ ثْػ ُـ  ثَ مْی رِبى ّ فًؼگی ّاهؼی ًگبٍ هی کـػ ّ« پٌزـٍ یب  ػؿیچَ ای»ایي تئْؿی ثَ كیلن ثَ ػٌْاى . ثْػ

 تئْؿی. پٌزـٍ یی  ثَ رِبى ّ ُنتی اًنبًی، ثییٌٌؼٍ ؿا ثب رِبى ثيـی ّ هؼْالتو ؿّثـّ هی مبفػ كیلوی ثَ ػٌْاى 

ایي تئْؿی . كیلونبفاى ّ اكـاػی چْى ایقاًيتبیي ّ ؿّػّلق آؿًِبین ثْػ« تئْؿی كْؿهبلینتی»ػیگـ كیلن ػؿ ّاهغ 

تَبّیـ امت ّ ایي چِبؿچْة « چِبؿچْة ثٌؼی، مبهبى ػُی » كـهبلینتی هؼتوؼ ثْػ کَ كیلن ّ میٌوب ػؿ ّاهغ یک 

کل ّ صبالت رؼیؼ هی ثغيؼ ّ ثَ آى ًوو ّ صبالت عبً هی ثٌؼی، مبهبى ػُی تَبّیـ ّ  ّاهؼیت ػؿ ّاهغ ثَ ّاهؼیت ى

تئْؿی ًْیي ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ ایي ػّ تئْؿی ؿا ثب یکؼیگـ پیًْؼ هی فًؼ ّ ثـ امبك ًظـات كـّیؼ ّ ثَ ّیژٍ . ثغيؼ

. هی ًگـػ« آیٌَ»لکبى ثَ میٌوب ثَ ػٌْاى یک   

 

ًوبیو كیلن ثـ ؿّی ػیْاؿ میٌوب ػًیبیی رؼیؼ ثـ ؿّی  ػؿ  لضظَ. یک لضظَ ًوبیو یک كیلن ػؿ یک میٌوب ؿا تَْؿ کٌیؼ

هّْْع اّلی کَ تئْؿی رؼیؼ ؿّاًکبّی . توبىبچی ثبف هی ىْػ ّ توبىبچی ػؿ  تبؿیکی میٌوب ثَ ایي تَبّیـ هی ًگـػ

ّ  «میٌوب»ؿا ثـ آى هتوـکق هی کٌؼ، ایي امت کَ ػؿ لضظَ ًوبیو كیلن ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ تْرَ عْیو 

ػّم آًکَ . ُنتین ّ ایٌزب یک ػیبلْگ  ٍْؿت هی گیـػ کَ هی تْاًؼ اىکبل ّ صبالت هغتلق ثیبثؼ« ؿّاى توبىبچی»
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ای ػول هی کٌؼ کَ ُن ثـای توبىبچی « آیٌَ»كیلوی کَ ثـ ؿّی ػیْاؿ میٌوب ػؿ صبل ًوبیو امت،  ػؿ ّاهغ ثَ صبلت 

بی هوٌْػَ ثیبكکٌؼ، اف ٓـین كیلن ثب توٌبُب ّ آؿفُّبی ػوین ّمیلَ ّ اهکبًی امت کَ ًگبُی ثَ رِبى ػیگـی ّ رِبًِ

ػؿًّی عْیو ثؼًجبل ػين، هؼؿت ّ ؿیـٍ ؿّثـّ ىْػ، اهب ایي آیٌَ ّ ػؿیچَ ُوقهبى ثَ ایي توٌبُب ّ ثَ ایي رِبى 

ژیژک ثب افیٌـّ . هی ثغيؼ ّ ثَ ثیٌٌؼگبى كیلن ػؿ ایي ًظن عْیو ًیق رب ّ هوبهی هی ػُؼ« ًظن موجْلیک»تَبّیـ یک 

فیـا كیلن ثَ هب تٌِب . ػؿ ّاهغ ٌُـ كیلن هٌضـكتـیي ٌُـُب امت» ٌٓق هْی عْیو ایي هّْْع هِن ؿا ثیبى هی کٌؼ کَ 

میٌوب ثَ توٌبُبی هب ثؼًجبل هؼيْم گويؼٍ، ثؼًجبل ٍّبل . «چگًَْ توٌب ثْؿفین»ثلکَ « توٌب ثْؿفین»ًوی گْیؼ کَ 

ًظن ّ چِبؿچْثی هی ػُؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ هی گْیؼ کَ چگًَْ ثب توٌبی عْیو  ػيوی، ثؼًجبل هبرـارْیی ّ ؿیـٍ ػؿ ّاهغ 

.اؿتجبٓ ثـهـاؿ ثکٌؼ  

 

 

 

 
 

ثـای هخبل هی تْاى ػؿ ثنیبؿی اف كیلوِبی کالمیک چْى كیلوِبی ّمتـى ربى ّیي ّ یب كیلوِبی ُولـی ثْگبؿت ّ  

امت ّ هبًٌؼ « ًگبٍ هـػاًَ»ثیيتـ یک « ؿثیيًگبٍ ػّ»ؿیـٍ ّ یب صتی ػؿ كیلوِبی کًٌْی  ًیق ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ 

یب ایي كیلوِب هخل .  ثنیبؿی اف كیلوِبی کالمیک ػؿ ّاهغ تْهؼبت ّ اًتظبؿات یک ربهؼَ هـػمبالؿاًَ ؿا ثیبى هی کٌؼ

چگًَْ هی عْاٌُؼ ثَ توبىبگـ ػؿ ػؿگیـی هیبى كـٌُگِب ّ ؿیـٍ رب ّ هوبم عبٍی ثؼٌُؼ، توٌبی اّ ؿا « كیلن میَؼ»

ثـای تّْیضبت ثیيتـ ثَ  ًوؼ . ) ؼٌُؼ ّ ُوقهبى ثؼیٌْمیلَ هؼْالت ػؿًّی ًگبٍ ّ ًگـه عْیو ؿا ثیبى هی کٌٌؼىکل ث

(.ػؿ کتبة اّل هـارؼَ ثکٌیؼ« میَؼ»هي ثـ كیلن   

 

ػؿ كیلوِبی هجل اف اًوالة ایـاًی ّ ػؿ میٌوبی ثبٍطالس ربُالًَ یب هـػاًَ ایـاًی ًیق هی تْاًین ثـاصتی ًظوی 

ؿا صل ّ لول ثکٌین کَ ثـ امبك هجبصج ًبهْمی، ػكبع اف آثـّ ّ ًگـینتي ثَ فى ثَ مبى ػّ صبلت كـىتَ  موجْلیک

یب ػؿ میٌوبی پل اف .  هؼَْم ّ یب كبصيَ اؿْاگـ امتْاؿ امت ّ ػهیوب چٌیي چیقُبی ؿا ثَ توبىبچی ًیق الوبء هی کٌؼ 

ؿٍ پؼیؼٍ ُبی هغتللی چْى رٌنیت، اعالم، رٌگ ّ ؿیـٍ اًوالة ًیق هی تْاى ىبُؼ گلتوبًِبی هيبثَ ّ یب هيغٌ ػؿثب

.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 

ّ ؿیـٍ، هب ىبُؼ ایي ُنتین کَ چگًَْ میٌوب ّ تلْیقیْى ػؿ ىکل گیـی آگبُبًَ یب ًبآگبُبًَ « ـّفٌُـپیيگبى هؼ»ثؼّؿ 

.تَْؿات ّ ػالئن ػوْهی هْحـ ُنتٌؼ  
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ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال کْتبٍ تّْیش . لکبى امت« هـصلَ آیٌَ»ػؿ ّاهغ ثـگـكتَ اف تئْؿی لکبى ّ « آیٌَ»میٌوب ثَ ػٌْاى 

ًلـتی ثب هبػؿ هـاؿ ػاؿػ ّ ػؿ ایي هـصلَ امت /َ اّل ؿىؼه ػؿ یک هـصلَ ًبؿمینتی ّ ػينػاػٍ ىؼ، کْػک ػؿ هـصل

ثلِوؼ کَ ایي ثبفیبثؼ ّ « آیٌَ»کَ کْػک ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ صؼّػ ُیزؼٍ هبُگی هبػؿ هی ىْػ تَْیـ عْیو ؿا ػؿ 

هي »ایٌزب پبیَ ُبی اّلیَ  ایي کيق ثـای کْػک ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثب یک  كـیبػ ىْم ُوـاٍ امت ّ ػؿ. تَْیـ اّمت

فیـا آًچَ کَ اّ ػؿ آیٌَ هی ثیٌؼ، . اهب ُوقهبى ایي کيق ثـپبیَ یک تُْن ًیق امتْاؿ امت. اّ مبعتَ هی ىْػ« ًلنبًی

ثب ایٌضبل ایي کيق . یک تُْن امت« توبهیت عْیو»ثِیچْرَ تَْیـ کبهل اّ ًینت ّ ًوی تْاًؼ ثبىؼ ّ صتی صل 

اگـ ػؿ ایي ػّؿاى ایي هـصلَ ًبؿمینتی ثَ عْثی اًزبم ًگـكتَ ثبىؼ ّ ثـای هخبل . امتثـای ؿىؼ اّلیَ کْػک هِن 

هبػؿ ػچبؿ هيکالت اصنبمی كـاّاى ثبىؼ ّ کْػک ثـای هخبل اصنبك ثکٌؼ کَ هبػؿه اّ ؿا ًوی عْاُؼ، /ؿاثطَ کْػک

فیـا کْػک ػؿ ایي هـصلَ . ، یب اف آى ُـامبى امت«ؿّثـهی گـػاًؼ»پل آًگبٍ کْػک اف تَْیـ عْیو ػؿ آیٌَ ًیق 

ًبؿمینتی ًیق ثبف ُن ػؿ ػـٍَ فثبى هـاؿ ػاؿػ ّ ثب ایٌکَ ًوی تْاًؼ ٌُْف عْة ٍضجت ثکٌؼ اهب آًتٌِبی اصنبمی اّ 

هـصلَ آیٌَ یک هـصلَ ًبؿمینتی امت، افیٌـّ ػ ؿ ایي .  هی تْاًٌؼ ثغْثی صبالت پؼؿ ّ هبػؿ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌٌؼ

عْیو ػؿ آیٌَ ؿّثـّ هی ىْػ ّ یب اصنبك هی کٌؼ کَ آًچَ ػؿ آیٌَ امت، « ُوقاػ»ک ثب هـصلَ امت کَ ىغٌ یب کْػ

ػؿ ؿًّؼ تکبهل کْػک، اّ ػؿ پبیبى . تَْیـ ػیگـی امت ّ ىغٌ یب ػبىن تَْیـ عْیو ّ یب اف  آى هتٌلـ امت

كـفًؼی یب /هبػؿؿاثطَ ػّگبًَ  اصنبك هی کٌؼ ّ هجْل هی کٌؼ ّ اف ؿا« صْْؿ پؼؿ»هـصلَ آیٌَ ُـ چَ ثیيتـ 

« مْژٍ موجْلیک»ّ تخلیخی هی گؾؿػ ّ  ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک « هـصلَ موجْلیک»ًلـتی پب ثَ /ًبؿمینتی  ّ ػين

.ػگـػینی هی یبثؼ ّ هنیـ تضْلو ثَ ػٌْاى كـػ ُـ چَ ثیيتـ آؿبف هی ىْػ  

 

هزؾّة آًچیقی هی ىْػ کَ هی هـاؿ ػاؿػ ّ « آیٌَ»ػؿ لضظَ ًوبیو كیلن ًیق ػؿ ّاهغ توبىبچی چْى کْػک ػؿ ثـاثـ 

ثیٌٌؼ ّ یب ػؿًّب  اصنبك هی کٌؼ کَ  آًچَ ػؿ ثـاثـه ثَ ًوبیو گؾاىتَ هی ىْػ، ػؿ ّاهغ ثیبًگـ آى توٌبُب ّ ؿّیبُبیی 

عْیو ثب كیگْؿُبی كیلن یب « ُوغْاًی»اّ ػؿ ایي آیٌَ هی ًگـػ ّ اف ٓـین . امت کَ ػؿ ػؿّى اّ صْْؿ ػاؿًؼ

. یب عیبل هی کٌؼ کَ ثبفهی یبثؼ« ف هی یبثؼثب»هّْْع كیلن عْیو ؿا   

 

ؿاف رؾاثیت ّ تبحیـ مضـآهیق كیلن ثـ توبىبچی ثَ ثبّؿ ؿّاًکبّی ًْیي ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي صبلت آیٌَ ّ تجؼیل توبىبچی ثَ 

بچی کـینتیبى هتق اهب ایٌزب ثَ یک تلبّت هِن هیبى کْػک ّ توبى. کْػکبًی هنضْؿ تَْیـ عْیو ػؿ آیٌَ  هـاؿ ػاؿػ

ّ ثب  ى توبىبچی ػؿ صبل توبىبی كیلن ُنتینتلبّت ایي امت کَ  ثَ هْل هتق هب ّهتی ثَ ػٌْا. ػؿ هـصلَ آیٌَ اىبؿٍ هی کٌؼ

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 

ب ایي ىٌبعت ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ثتْاًین ثب کوک كبٍلَ گیـی ػؿًّی ثَ ًوؼ ّ ثیـّى امت، یک كیلن امت ّ ػهیو

اهب ثب ایٌضبل آًچَ اثتؼا ثبػج رؾة ىؼى ًگبٍ هب ثَ  تَبّیـ ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب هی . تلنیـ موجْلیک كیلن ًیق ثپـػافین

ثبف هی ىْػ ّ هب هی تْاًین ثَ ػؿّى ای ػؿ ثـاثـ هب « آیٌَ»ىْػ، ػهیوب ایي صبلت امت کَ اصنبك هی کٌین کَ صبل 

عْیو ّ ثب ُوغْاًی « هي ایؼٍ ال» عْیو ّ فًؼگی، ثَ ػؿّى ػیگـی ًگبُی ثیبًؼافین ّ ثب تجؼیل كیگْؿُبی كیلن ثَ 

عْیو ثب اّ، ػؿ هْكویتو ػؿ ػين ّ هبرـارْیی، ػؿ کيق رِبًِبی رؼیؼ، ػؿ کيق ؿافُبی فًؼگی ّ ؿیـٍ ىـیک 

رؾاثیت ّ .  عْیو ػمت یبثین، ػیگـثبؿ عْیو ؿا ثقؿگ، تْاًب، فیجب ّ ؿیـٍ اصنبك ثکٌین« ًَتوتغ کْػکب»ثبىین ّ ثَ 

.هنضْؿیت كیلن ثـ توبىبچی ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي كْبی ًبؿمینتی ّ کْػکبًَ امت  
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بچی ػؿ ًوًَْ ػیگـ ایي صبلت هنضْؿاًَ ّ کْػکبًَ ؿا هی تْاى ػؿ  ایي صبلت ػوْهی ًوبیو كیلن هيبُؼٍ کـػ کَ توبى 

ػؿ ایي صبلت ػؿ ّاهغ توبىبچی ػؿ صبلت . تبؿیکی ثَ ؿّىٌبیی ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب ّ ثَ صْاػث  ثـ ؿّی پـػٍ هی ًگـػ

هی ًگـػ ّ اف ایي ُیقی « رِبى هوٌْػَ ػیگـی»ّ ثَ « آبم هوٌْػَ پؼؿ ّهبػؿ»امت کَ ثَ « ُیق ّ ّّیـینت»یک 

آبم هوٌْػَ ّ »بٍ اّ تجؼیل هی ىْػ کَ هـتت اف رْاًت هغتلق ثَ ثـای توبىبچی ثَ ًگ« ًگبٍ ػّؿثیي». لؾت هی ثـػ

هی ًگـػ ّ ثَ اّ اهکبى هی ػُؼ کَ ُـ چَ ثیيتـ ّاؿػ ػًیبی هـػاًَ، فًبًَ، مکنْالیتَ، « ػًیبی هوٌْػَ

. توتغ ّ لؾت ثجـػ« ػیؼٍ ىؼى» ّ ػؿ ًِبیت « ًگـینتي»ػين،ؿهبًتیک، ُـاك ّ تـك ثيـی ّ ؿیـٍ ىْػ ّ اف ایي 

رؾاثیت ػوین میٌوب . ـا آًچَ کَ ػؿ آًزب ؿط هی ػُؼ، چْى آیٌَ ای ًوبیبًگـ توٌبُب ّ صْاػث ػؿّى ّ ثـّى اّمتفی

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 

ّ ثب « ت، فیجبیی، ػين، هؼؿت، ؿاف کبفاًْا ىؼى، هْكن ثْػى ایي امتآُب فًؼگی ایي ام»عْىضبلی كـیبػ هی کيین کَ 

ُوغْاًی عْیو ثب كیگْؿُب هی عْاُین ثَ ایي توتغ ّ توٌبُبی ػؿًّی عْیو ثؼًجبل ٍّبل ثب هؼيْم گويؼٍ لضظَ ای 

اّ اهکبى هی ػُؼ کَ اهب ُوقهبى ُـ توبىبچی كیلن هی ػاًؼ کَ كیلن ثَ پبیبى هی ؿمؼ ّ ایي كبٍلَ ػؿًّی ثَ . ػمت یبثین

.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  

ثَ ایي رِبى ُوقهبى ػیگـی ّ ثـای اؿّبی توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ  کْػکبًَ توبىبچی ًینت ثلکَ اّ ثَ ایي توٌبُب ّ 

 ،ثٌگـػ ًظن ّ مبهبى هی ثغيؼ ّ ثَ توبىبچی هی گْیؼ کَ چگًَْ ثَ هیل عْیو ثَ مْپـهي ىؼى، ثَ هِـهبى ثْػى

یؼی ٓج. ثَ ؿـیجَ ّ  یب ثَ تـّؿینت، ثَ فى ّ یب ثَ مکنْالیتَ، ثَ رٌنیت، ثَ هؼؿت، ثَ ػیگـی ّ ؿیـٍ ثٌگـػ چگًَْ

یلن تٌِب ًبىی اف عْامت عْػآگبُبًَ کبؿگـػاى كیلن ّ یب ثبفی هْی كیگْؿُب ًینت امت کَ ایي ًظن ّ مبهبى موجْلیک ك

. ثلکَ ًبىی اف گلتوبى صبکن ثـ میٌوب، ثـ ُبلیّْػ ّ تضت تبحیـ تضْالت ػوین گلتوبًی، ارتوبػی ّ ؿیـٍ ًیق ُنت

ًگبٍ ثَ  اؿّتیک ّ ثَ فًؼگی، ًگبٍ افیٌـّ هی تْاًؼ ػؿ تضْالت میٌوب ًیق  ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ ًگبٍ ثَ هـػ یب ثَ فى، 

.ثَ ؿـیجَ یب ثَ امالم ّ ؿیـٍ ػؿ ٓی فهبى تضْل یبكتَ ّ هـتت تضْل هی یبثؼ  

 

 

ًِلتَ ػؿ كیلن امت « مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک»ثٌبثـایي ػؿ ًگبٍ ًْیي ؿّاًکبّاًَ ثَ كیلن هّْْع اٍلی ثـؿمی ػؿ ّاهغ 

ینتی یب ؿئبل ؿّثـّ ُنتین ّ ایي كیلن ثَ توبىبچی ّ توٌبُبی توبىبچی ّ ایٌکَ هب ثب چَ ًظن ّ صبالت موجْلیک، ًبؿم 

عْیو هبًٌؼ هّْْع تـك، هّْْع ػين ّ اؿّتیک، « پؼیؼٍ ّ هّْْع»ایي كیلن ثَ . چَ هوبم ّ ًويی هی ثغيؼ

هّْْع رؼال هؼؿت، هّْْػبت هيغٌ ارتوبػی یب میبمی هخل رٌگ توؼًِب چگًَْ هی ًگـػ ّ چَ ًظوی ػؿ ػؿّى 

ل ػؿ هْؿػ ثـای هخب . ی ػؿ مٌبؿیْی عْیو الوبء ثکٌؼو ایزبػ هی کٌؼ ّ هی عْاُؼ ثَ ثیٌٌؼگبى چَ ًوو ّ هوبهعْی

ؿـیجَ عطـًبک ّ ىـم »هی عْاُؼ ُـ چَ ثیيتـ ُـاك ّ تـك ًبؿمینتی اف « ؼمیَ»كیلن  هّْْع رؼال كـٌُگِب 

 «هزوْػَ ػؿّؿِب» ِبی ػیگـ چْى كیلو ایٌکَ یب . ػؿ ثیٌٌؼٍ ؿىؼ ػُؼؿا « عطـًبک،امالم عطـًبک، ایـاى عطـًبک

ثیيتـ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ُـاك اف ؿـة ّ ُـاك اف ىـم ػؿ ّاهغ ّاثنتَ ّ ُوپیًْؼ ُـ چَ ثِتـ  ؼ ًهبػؿ هی ىْ

.ػیگـی ّ فًؼگی هيتـک ّرْػ ًؼاؿػ ّ ًظوی ًْ ثیبكـیٌٌؼ ُنتٌؼ ّ ؿاُی رق ػیبلْگ ثب  

 

 

چؼن اًذاس خبؽ ژیژک بَ ٌُز طیٌوب طَ  

 

ثَ ًوؼ كیلوِبی كـاّاًی هی پـػافػ ّ ػؿ ّاهغ اّ  ًظـات لکبى ثـ پبیَ ثَ ّیژٍ ژیژک ثـ پبیَ ایي ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ ّ

مَ چين اًؼاف رؼیؼ  ثَ ثبّؿ هي ژیژک ُوقهبى . ىیٍْ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن ؿا ُـ چَ ثیيتـ ػوْهی ّ ُوَ گیـ هی مبفػ

.یلوِبی  ایي کتبة ًیق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ امتكیلن ایزبػ هی کٌؼ کَ ػؿ ًوؼ ك ًیق ثَ  

 

:ایي مَ چين اًؼاف ًْیي ژیژک ثَ ٌُـ میٌوب ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ  

 

،ػؿثبؿٍ ُیچکبک ّ یب ػؿثبؿٍ لکبى ّ «ػبؿَّ ات ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ» ژیژک ػؿ کتت هتؼؼػی هبًٌؼ /   1

. ثـای تّْیش ّ تيـیش  هجبصج هِن ؿّاًکبّی لکبى امتلبػٍ هی کٌؼ ُبلیّْػ،  ػؿ ّاهغ اف ٌُـ كیلن ّ  كیلوِبی ُبلیّْػی

لکبى ؿا تّْیش ثؼُین، هطوئٌب اّ چیقی ًغْاُؼ كِویؼ اهب « مبصت ؿئبل»اگـ هب ثغْاُین ثـای كـػ ػبػی ّ کٌزکبّ  

ِتـ كِویؼٍ ّ ایي مبصت تّْیش ػاػٍ ىْػ، آًگبٍ ث« الییي»كیلن ُیچکبک ّ یب ثَ کوک كیگْؿ « پـًؼگبى»اگـ ثَ کوک 

اف ٓـف ػیگـ ژیژک ثَ کوک ًوؼ ؿّاًکبّاًَ  .لول هی ىْػ ّ ایي ػهیوب کبؿ هِوی امت کَ ژیژک اًزبم ػاػٍ ّ هی ػُؼ

هی پـػافػ ّ ػؿ اػاهَ « ًگبٍ ثَ ؿـیجَ یب امالم ّ ؿیـٍ»كیلن ثَ ثـؿمی تضْالت گلتوبًی ّ یب رِبى ىوْل هبًٌؼ تضْل ػؿ 

ثب ًگبٍ عبً لکبًی ّ ُوقهبى چپ گـای عْیو، هبػؿ ثَ ٓـس هجبصج هِن ّ اکتْئل  ًوؼ ؿّاًکبًَّ هجبصج ارتوبػی،

. هی ىْػ  
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ثَ ٓـس ًْیٌی اف ىکل  لکبى ثـ پبیَ ًوؼ ؿّاًکبّی«  ػبؿَّ ات ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ» ژیژک ػؿ  کتبة / 2

اگـ ثَ . هی پـػافػ لوِبی ُیچکبک ػؿ كیّ صبالت مْژٍ ّ   «عالء ّ یب کوجْػ» گیـی كیلن ّ هبرـای كیلن ثؼّؿ یک 

ىکل هی گیـػ ّ  مْژٍ ُبی كیلن ػؿ پی  «جْػعالء یب کو»یک  ثبّؿ ؿّاًکبّی ًْیي كیلن ُـ كیلن ّ یب هبرـای كیلن ثؼّؿ

عیبلی، /ؿئبل/، صبل ژیژک ثـ امبك تْپْلْژی مَ گبًَ موجْلیکػمتیبثی ثَ اثژٍ گويؼٍ یب هطلْة گويؼٍ عْیو ُنتٌؼ

   . ؿا ًيبى هی ػُؼ کَ ػؿ ّاهغ ثبػج ىکل گیـی ػامتبى كیلن هی ىًْؼ« اثژٍ ُبیی» ف مَ کبتگْؿی ا 

 

هب ػؿ اثتؼای كیلن هؼوْال ثب روؼی اًنبًِبیی ؿّثـّ ُنتین کَ ثـای هخبل ػؿ تـى، ػؿ یک مبلي، ػؿ عیبثبى ّ ؿیـٍ ّ 

هبًٌؼ یک تَبػف، یب « ؿعؼاػ ّ اتلبم»یک ثؼّى ؿاثطَ هيغَی ثب یکؼیگـ ػؿ  کٌبؿ  یکؼیگـ هـاؿ ػاؿًؼ ّ آًگبٍ ػهیوب 

صْْؿ یک تـّؿینت ّ یب یک ثوت، یب ًگبٍ اتلبهی  یک فى ّ  یک هـػ، ػّْی گـكتي ُوـاٍ ػؿ آمبًنْؿ ثب یک 

ایي . ّ ثبفی كیلن هی ىْػ ّ هبرـای كیلن ىکل هی گیـػ« ىجکَ ای اف ؿّاثٔ موجْلیک» ػّمت هؼیوی ثبػج ىـّع 

.كیلن هی ىْػ هی تْاًٌؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ مَ صبلت ػاىتَ ثبىؼ« پـّمَ موجْلیک»ج ىـّع کَ ثبػ« اثژٍ یب ؿعؼاػی»  

 

عالء ّ » ایي اثژٍ  ػؿ ّاهغ یک . ػؿ كیلوِبی ُیچکبک امت« هک گبكیي»ُوبى صبلت « اثژٍ»صبلت اّلیَ ایي  2/ 1 

لن صبل ثؼّؿ ایي اىتجبٍ ىکل ىْػ کَ پـّمَ كیلن ّ هبرـای كی ، یک اىتجبٍ ّ یب تَبػف امت کَ ثبػج هی«ربی عبلی

یک ًلـ اىتجبُب ّاؿػ یک عبًَ هی ىْػ ّ ایي عبًَ فیـ ًظـ پلیل امت ّ صبل توبهی . ثگیـػ ّ ىـّع ىْػ ّ اػاهَ یبثؼ

اثژٍ »ایي . هبرـا اػاهَ هی یبثؼ ثب آًکَ كـػ هْؿػ ًظـ اٍال آى كـػی ًینت کَ ُیچکل ُن ًوی ػاًؼ کَ اّ ػهیوب کینت

.امت« اثژٍ کْچک ؽ یب هطلْة گويؼٍ»ػؿ ّاهغ ثِتـیي تجلْؿ « ُوَ چیق/یقُیچ چ» یب « اّل  

 

ایي اثژٍ ّاهؼی . امت« پٌزـٍ ای ثَ صیبٓ»هخل یک صلوَ افػّاد ػؿ كیلن ُیچکبک « اثژٍ ّاهؼی»صبلت ػّم یک  2/2 

ثؼمت هی ىْػ ّ ػؿ  کَ ؿهیجی ًیق ًؼاؿػ ثبػج ىکل گیـی اؿتجبٓ موجْلیک هیبى ػّ ًلـ ّ  یب اكـاػ هی گـػػ ّ ػمت

یک تَبػف ّ ىْک كـػی یب گـُّی ثبىؼ کَ « اثژٍ»یب هی تْاًؼ ایي . ىکل گیـی پـّمَ موجْلیک ًويی امبمی ػاؿػ

.صبل ثبػج ىکل گیـی توبهی صْاػث ثؼؼی كیلن ّ پـّمَ موجْلیک كیلن ثبىؼ  

 

تؼـیق ىْػ ّ ػؿک ىْػ اهب ثبػج ُؼ امت کَ اهب اربفٍ ًوی ػ« بکصْْؿ هبػی ّ ُْلٌ» اثژٍ مْم ػؿ ّاهغ یک   3/2 

« الییي». امت« اثژٍ ؿئبل»ُیچکبک ًوبػی اف ایي « پـًؼگبى»ثـای هخبل . ىکل گیـی كیلن ّ پـّمَ كیلن هی گـػػ

ؿک ثبهی هی هبًؼ اهب ثبػج ىکل گیـی ػامتبى كیلن ّ ًوبػی اف اثژٍ ؿئبل امت کَ ُْلٌبک ّ هيغٌ امت اهب ؿیـهبثل ػ

ًوبػی اف ایي ؿا « كیلن هبتـیکل»ػؿ ثغو ػّم ّ مْم « هنتـ امویت»یب هی تْاى صتی  .ی هی ىْػكیلوِبی مـیبلی ثؼؼ

اثژٍ ؿئبلی کَ صبل چیقی رق تکـاؿ یک توتغ ؿئبل ّ عيًْت ؿئبل ًؼاؿػ ّ آى ایٌکَ ُوَ چیق ؿا ثَ . ػیؼ« اثژٍ ؿئبل»

هي ػؿ . )تجؼیل هی کٌؼ« کپی ّ ثـگـػاى عْیو»بًطْؿ کَ هنتـ امویت توبهی هبتـیکل ؿا ثَ ىکل عْیو ػؿآّؿػ، ُو

هی عْامتن ػؿ ایي کتبة ثغو ػّم ّ مْم هبتـیکل . ًوؼ هبتـیکل ثَ عطبی ژیژک ػؿ ًوؼه ثَ هبتـیکل اىبؿٍ کـػٍ ام

یک ًوؼ ػلْفی هی تْاًؼ ثَ  فیـا. تی ثب ًوؼ ػلْفی تللین ىْػؼ ؿّاًکبّاًَ ثبینًو ؿا ًیق ًوؼ ثکٌن تب ًيبى ػُن کَ چـا ػهیوب
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ػػْای عْة ّ ثؼ ثَ کَ چگًَْ  کوک ثکٌؼ؛ ًيبى ػُؼعطبی ژیژک ّ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ هبتـیکل  ِتـ هبتـیکل ّػؿک ث

تالهی هـفُب ّ تضْل هبىیي ثَ اًنبى ّ اًنبى ثَ  تْلیؼ اکنل ّ هبفاػ هؼاّم، تْلیؼ صبلت ؿیقّم ّاؿ كیگْؿُبی ًْ،

(.عْامتَ ىؼهی اًزبهؼ، اهب کوجْػ ّهت هبًغ اف ایي  ّ پبیبى رؼیؼ ػؿ كیلن هبتـیکل هبىیي، ثَ تْلیؼ هبىیٌِبی اىتیبم ًْ  

 

ثـای تّْیش ایي مَ صبلت اثژٍ ُبی هْؿػ  توٌب ّ یب توتغ ثيـی ایي تَْیـ ّ هخلج ؿا هی « اًکْؿ»لکبى ػؿ  مویٌبؿ 

ػؿ تَْیـ ؽیل هی ثیٌین کَ ثـای هخبل هک گبكیي ُوبى ّلغ پبییٌی  ّ تجلْؿ اثژٍ کْچک ؽ یب . کيؼ ّ تّْیش هی ػُؼ

ی اف آى ُویيَ ؿیـهبثل هلِْم ّ تبؿیک امت، ثغيی ؿیـ هبثل ػمت یبثی یؼٌی اثژٍ ای کَ ثغي. هطلْة گويؼٍ امت

پـًؼگبى ».  یک عالء امت ّ ثب ایٌضبل اّ  ثؼّؿ عْیو پـّمَ رنتزْی ٍّبل ّ توٌب ؿا ثْرْػ هی آّؿػ امت، یب

ُوـاٍ « مبصت ؿئبل»یؼٌی آًِب ػؿ اٍل ثَ تجلْؿ . ػؿ ؿّی ّلغ اف ؿئبل ثَ مْی مبصت عیبلی هـاؿ ػاؿًؼ« ُیچکبک

آى اثژٍ  ًبػؿی  کَ هخل صلوَ افػّاد ػؿ ػمتِب هی چـعؼ ّ ثبػج ایزبػ پـّمَ .  ثب یک صبلت عیبلی تجؼیل هی ىًْؼ

امت کَ ُوقهبى ػؿ عْیو « اثژٍ موجْلیک» یک گلتگْ ّ  تضْل موجْلیک ػؿ هیبى كیگْؿُبی كیلن هی ىْػ، ػؿ ّاهغ 

.ؼّؿ اّ پـّمَ موجْلیک ّ رنتزْی توٌبی آؿبف ىْػیک ًبهوکٌی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ ثبػج هی ىْػ کَ ث  

 

 
 

 

ژیژک ثَ هب اف ٓـف ػیگـ اهکبًی هی ػُؼ کَ صبل ثِتـ تلبّت هیبى كیلوِبی هؼؿى یب پنت هؼؿى ؿا ػؿک ّ لول / 3

 ّ  ثَ مَ ىکل ثبال ىکل هی گیـػ، صبل ػؿ كیلن پنت« عالء ّ کوجْػ»كیلن هؼؿى  ُوَ صْاػث ثؼّؿ ایي  ػؿ اگـ. ثکٌین

کَ  ؿئبل/عیبلی، موجْلیک/یب اثژٍ ؿئبل« اثژٍ  ؿئبل، ًبؿمینتی یب موجْلیک»، ایي «عالء ّ کوجْػ»هؼؿى ػؿ ّاهغ ایي 

صبل ایي اثژٍ  ّ هطلْة گويؼٍ  هی تْاًؼ اف یک . تجؼیل هی ىْػ« ُیچی ّ عالء» ُوَ ػؿ پی آى ُنتٌؼ، عْػ ثَ تجلْؿ 

. اًگیق ثبىؼچين اًؼاف فیجب ّ اف چين اًؼاف ػیگـ تِْع ثـ  

 

 

هی تْاًؼ ػؿ ُـ اپیقّػ تْمٔ یک ًلـ ّ یک كیگْؿ « وبًی عْةآل» صبل ًگبٍ پنت هؼؿى ّ  كیلن پنت هؼؿى هخل كیلن 

هب هی « مي میتی»یب ػؿ كیلن . صبػحَ ّ ػامتبى ؿا اف چين اًؼافُبی هغتلق ثجییٌؼ ایٌگًَْ عْاًٌؼٍ هی تْاًؼ ؿّایت ىْػ ّ

ایٔ ػیگـ هی اف ٓـف ػیگـ ّ تضت ىـ امت ّ رٌبیتکبؿ« کبًیجبل»ثیٌین کَ چگًَْ ًوبیٌؼٍ هبًْى اف ٓـف ػیگـ یک 

ّ ایٌکَ چگًَْ ّ ثـ امبك ىـایٔ ربی عْة ّ ثؼ، هِـهبى ّ ّؼ هِـهبى هی تْاًؼ تـییـ  ىْػ صبهی فى هوتْل تْاًؼ 

ُـ چَ ثیيتـ ثَ هب ًيبى هی ػٌُؼ کَ  كیلوِبیی چْى مي میتی ّ یب میَؼ ثب كـم ّ ىکل رؼیؼ عْیو ُوبًطْؿ کَ. ثکٌؼ

، یک ؿّایت هبػؿ ثَ تضْل امت ّ یک هبػیت ّ  ّاهؼیت ػیٌی امت «ّاهؼیت موجْلیک»ّاهؼیت ؿّفهـٍ هب یک 

.هضِ ًینت  
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هب اهکبى هی ػُؼ کَ صبل  ّ ًگـىِبی هغتلق ّ اهکبى پیًْؼ آًِب ُوچٌیي ثَ ىٌبعت هجبصج هغتلق تْاًبیی ژیژک ثَ 

ّین ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ تللین ایي ثتْاًین ثَ مـاؽ ًظـیبت ػیگـ ّ هتلبّت ًوؼ كیلن یؼٌی ًوؼ ػلْفی ّ ًوؼ ثیٌبهتٌی كیلن ؿ

ّ اف ٓـین ایزبػ ػیؼاؿ هیبى ػلْف ّ لکبى « اًؼام ثؼّى رنن»ؿاُی ّ ػیبلْگی کَ ژیژک ػؿ کتبة . هؼؿتِب ػمت یبثین

ایزبػ هی کٌؼ ّ چَ ػزت کَ آًزب ًیق گبٍ ثَ مـاؽ كیلن ّ میٌوب هی ؿّػ  تب ًقػیکیِبی ػّ ًگبٍ هتلبّت ؿا ػؿ ثـعْؿػ ثَ 

.هيغٌ ًیق ًيبى ػُؼ پؼیؼٍ ُبی  

 

 تئْری فیلن دلْس

 

ثَ ثبّؿ . ػؿ ّاهغ یک مْال ًْیي ّ یک چين اًؼاف ًْ ثَ كیلن ؿا هطـس هی کٌؼ« پؼیؼٍ میٌوب ّ كیلن»ػلْف ػؿ ًوؼه ثـ 

میٌوب ّ كیلن یک مینتن ًْیي تْلیؼ تَبّیـ ّ ػالئن . امت «ایزبػ تَبّیـ ىیٍْ رؼیؼ» ب ّ كیلن ػؿ ّاهغ یک ػلْف میٌو

ایزبػ هی کٌؼ کَ تب هجل اف آى ثَ ایي ىکل « ّاهؼیتی رؼیؼ»ت ّ ایي مینتن ًْ، ایي ىیٍْ ًْ، ایي هبىیي ًْ ػؿ ّاهغ ام

افیٌـّ ثَ ثبّؿ ػلْف ػؿ ّاهغ ّظیلَ كلنلَ امت کَ صبل ثَ ًوؼ ّ تيـیش ّ ٓجوَ ثٌؼی صبالت . اٍال ّرْػ ًؼاىتَ امت

اًؼ ؿّاًکبّی یب فثبى ىٌبمی ّ ػلْم ػیگـی اًزبم ػُؼ کَ ثـ امبك ایي ّاهؼیت ًْیي ثپـػافػ ّ ایي کبؿ ؿا ًوی تْ

ػؿ ّاهغ ثـای ػلْف ّظیلَ كلنلَ امت کَ اف ػؿّى ایي ّاهؼیت ًْیي میٌوب كلنلَ ّ صبالت . ّاهؼیبت ػیگـی ػول هی کٌٌؼ

یـا ایي هتي ًْ، ایي ّاهؼیت ف. آى ؿا ثیبثؼ ّ ًَ آًکَ آى ؿا ثب چِبؿچْثِبی اف پیو تؼییي ىؼٍ ؿّاًکبّی ّ ؿیـٍ ًوؼ ثکٌٌؼ

كلنلَ ّ ًگبُی کَ اف ّاهؼیت ّ صبلت رؼیؼ اّ صـکت هی . امت« هبًْى ًْیي عْیو، كلنلَ ًْیي عْیو» ًْ ًیبفهٌؼ ثَ 

.کٌؼ  

 

اف ایي هّْْع صـکت « تَْیـ فهبى»ّ « تَْیـ صـکت» افیٌـّ ػلْف ػؿ کتبة ػّرلؼی هْی ّ هـرؼو ثَ ًبهِبی 

ػؿ هنیـ تکبهل ّ آكـیٌو ّاهؼیت ًْیي عْیو اف ػّ هـصلَ هِن ػجْؿ کـػٍ امت ّ اثتؼا ثب  هی کٌؼ کَ میٌوب ّ كیلن

ّاهؼیتِبی ًْیي تْلیؼ ىًْؼٍ تْمٔ »ىٌبعت ایي ػّ صبالت ّ اىکبل آى هی تْاى ثَ ػؿک ّاهؼیت ًْیي میٌوب ّ ثَ ػؿک 

.ًقػیک ىؼ« میٌوب  
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 تـْیز حزکت

 

 

. امتْاؿ امت« تَْیـ صـکت» ٍ هی ثیٌین کَ امبك كیلن ثـ پبیَ ٌگـین، آًگبثَ فػن ػلْف اگـ ثَ هکبًینن كیلن ػهین ث 

یؼٌی كیلن ػؿ ّاهغ ثینت ّ چِبؿ تَْیـ مبکي ؿا ػؿ كبٍلَ فهبًی اًؼکی پيت مـُن ثَ ًوبیو هی گؾاؿػ ّ ایٌگًَْ 

امتْاؿ امت ّ « تتَْیـ صـک»امبك ّاهؼیت ًْیي كیلن ثـ پبیَ تاله ثـای ایزبػ . ؿا ایزبػ هی کٌؼ« صـکت»تُْن 

ایٌکَ مؼی هی کٌؼ کَ اثتؼا هبًٌؼ كیلوِبی ٍبهت اّلیَ ثَ ایزبػ صـکبت ػبػی اًنبًِب ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب ثپـػافػ ّ آًچَ 

اهب میٌوب ثبفتبة . ؿا کَ ثـػاىت صنی اًنبًِب هی ثیٌٌؼ ّ ثَ ػٌْاى ّاهؼیت هی پٌؼاؿػ، ثـ ؿّی ٍضٌَ میٌوب ثیبّؿػ

اّال اف اثتؼا ثـ ؿّی یک « تَْیـ صـکت»ًینت ثلکَ ایي « صـکت ػیٌی»ب ّ ثبفتبة مبػٍ مبػٍ ثـػاىت صنی اًنبًِ

ػؿ هنیـ تکبهلو تـییـات « تَْیـ صـکت»امتْاؿ امت، فیـا تَبّیـ ػوال حبثت ُنتٌؼ ّ ػّهب كیلن ػؿ ایي « تُْن»

می اهب ایي امت کَ ػؿ هّْْع هِن ّ امب. ؿا هی مبفػ« تَْیـ صـکت»رؼیی ّاؿػ هی کٌؼ ّ صبالت هغتلق ایي 

تَْیـ »ایي ػّؿٍ . ؿّثـّ ُنتین« تَْیـ صـکت» هب ثـ توـکق میٌوب ثـ ایزبػ « ّاهؼیت میٌوبیی»هـصلَ اّل آكـیٌو 

ؿا ثْرْػ هی آّؿػ کَ هی تْاى عطْٓ کلی « آكـیٌو صـکت ّ ّاهؼیت»ثب عْیو ًْػی مینتن اف  چگًْگی « صـکت

:آى ؿا ثَ ىـس ؽیل ػاًنت  

 

ػاؿای تؼاّم فهبًی  ّ ّاهؼیت یک ػامتبى» ػؿ ّاهغ كیلن کالمیک ػؿ پی ىـس ّ تيـیش « تَْیـ صـکت»َ ػؿ هـصل/ 1

ُـ . امت ّ ُـ صـکت ثَ مْی صـکت ّ هـصلَ ثؼؼی كیلن ػؿ یک میـ ػوؼتب هٌطوی تؼاّم ّ اػاهَ هی یبثؼ« ّ هکبًی

پبیبى كیلن ؿا تؼییي ّ  مبهبى ثٌؼی هی /هیبًَ/فكیلن ّ آؿب ػؿ ّاهغ ّاکٌو/کٌيی ثؼًجبل عْیو ّاکٌيی ػاؿػ ّ ایي کٌو

ایي صبلت هی تْاًؼ ثَ ىکل كیلوِبی ّمتـى . ّاکٌيی هی تْاًؼ هغتلق ثبىؼ/صبالت ایي تؼاّم صـکتی ّ صبالت کٌو. کٌؼ

ًِبیی ّ مـاًزبم ػّئل ًِبیی ثْرْػ « کٌو/ّّؼیت/کٌو»ّ ػیگـاى ثَ صبلت ایي ثبىؼ کَ یک صبلت مَ گبًَ « كْؿػ»

یوی ثَ ّّؼیتی ػؿ هیبًَ كیلن کيیؼٍ هی ىْػ کَ ػؿ آى هِـهبى كیلن صبل یؼٌی اثتؼا یک ػؿگیـی کْچک ّ یب هـگ ؿك .آیؼ

ػّئل »عْیو ػمت هی یبثؼ ّ آًگبٍ کٌو ًِبیی كیلن ّ  یب « ثلْؽ رٌگی»اف ٓـین آىٌبیی ثب ػیگـاى ُـ چَ ثیيتـ ثَ 

ثبىؼ ّ اثتؼا « ّاکٌو/کٌو/ ّّؼیت» ّاکٌيی ثَ صبلت /ّ صبلت کٌوگبٍ ایي صبلت تؼاّم ػامتبًی . ثْرْػ هی آیؼ« ًِبیی

یک ّّؼیت هخل ثَ یک هـاؿگبٍ رؼیؼ ػؿ هضل مـعپْمتبى ّ اػقام هِـهبى ثَ آًزب ثبػج ىـّع ػامتبى ّ  

هخل . ثبىؼ« ّّؼیت/ثـػاىت صنی/ کٌو»یب صبلت ایي تؼاّم هی تْاًؼ ثَ صبلت یک . ّاکٌيِبی ػیگـ كیلن هی ىْػ/کٌو

لوِبی چبؿلی چبپلیي کَ ػؿ آى ثـای هخبل ُـ تیـی کَ ػؿ رجَِ رٌگ ىلیک هی کٌؼ ّ یب ثَ اّ ىلیک هی ىْػ،  ثـ كی

یب صبلت . ّ ثبفی ثیلیبؿػ پیًْؼ هی فًؼ« هیق ثیلیبؿػ»ؿّی تغتَ ای ػالهت هی فًؼ ّ ایٌگًَْ یکؼكؼَ رجَِ رٌگ ؿا ثب 

ُـ کؼام اف ایي . «بىؼ کَ ثَ کٌو ّ ّاکٌيی عتن هی ىْػُیزبى اصنبمی ث» تَْیـ صـکت هی تْاًؼ ثَ صبلت یک 

ؿّىي ّ تَْیـ  چِـٍ ّ / صبالت ّ اىکبل كیلن ًیق ثب عْیو صبالت رؼیؼی اف هًْتبژ ّ ثـه كیلن ّ یب تبکیؼ ثـ مبیَ

هی ّ ایي ّاهؼیت ًْیي « تَْیـ صـکت» اف  اؿػ ّ ثؼیٌگًَْ آًِب صبالت هغتلق ّ ژاًـُبی هغتللیؿیـٍ ؿا ثؼًجبل ػ

.آكـیٌٌؼ  

 

هّْْع ػّم ایي امت کَ ػؿ ّاهغ كیلن هؼؿى ّ ّاهؼیت هؼؿى كیلن ثـ امبك ػّ ػٌَـ امبمی ػیگـ ًیق تؼییي هی / 2

ُـ كیلن هؼؿى . كیلن ُنتٌؼ« لضظبت ّیژٍ»ّ مپل « لضظبت هغتلق ّ ػبػی كیلن»ایي ػّ ػٌَـ امبمی ػؿ ّاهغ . ىًْؼ

تَْیـ کيیؼى یک ّاهؼیت ػوْهی یب ػبػی ىـّع هی ىْػ ّلی اف  ػؿ ّاهغ ثـ امبك لضظبت ػبػی ّ ػوْهی ّ  ثَ

ثـّف هی کٌؼ ّ کبؿگـػاى ثـای ًيبى ػاػى ایي لضظبت ّیژٍ اف كیلن « ّاهؼیبت ّیژٍ»ػؿّى ُویي ّاهؼیبت ػبػی آًگبٍ 

ثقؿگ ایي یک اف اّلیي امتبػاى .  ّمبئل هغتلق، اف هًْتبژ ّ ثـه تب آٌُگ ّ تَْیـ پـؿًگ ّ ؿیـٍ امتلبػٍ هی کٌؼ

ایي لضظَ ُبی ّیژٍ كیلن ؿا ثب ػهت  «ؿفهٌبّ پْتوکیي»ثـای هخبل اّ ػؿ ىبُکبؿه . امت« ًيتبیيقای»كي ػؿ ّاهغ 

ٍضٌَ هؼـّف کيتبؿ هؼتـّیي ثـ « لضظبت ّیژٍ»یک ًوًَْ هؼـّف ایي . عبٍی مبهبى ثٌؼی ّ كیلن ثـػاؿی هی کٌؼ

.بژ ّ ثبفمبفی ىؼٍ امتؿّی پلَ ُب امت کَ ثبؿُب تْمٔ كیلوِبی ػیگـ هًْت  
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. كیلن هی ػاًنت« لضظبت پـىْؿ ّ اصنبمی»ّ « لضظبت اؿگبًیک»ایقًيتبیي ایي ػّ لضظبت هتلبّت كیلن ؿا 

ؿا ػؿ كیلن ُبی « لضظبت عبً»ّ « لضظبت ػبػی»ـػاى کالمیک ّ یب ًْیي ًیق ثَ ىیٍْ عْیو ایي ُـ کبؿگ

هؼوْال ًوبػی اف ایي لضظبت ّیژٍ امت ّ « لضظَ ػّئل» ثـای هخبل ػؿ كیلوِبی ّمتـى . عْیو ایزبػ هی کٌؼ

« تَوین گیـی تَْیـ ثقؿگ ٍْؿت هِـهبى ػؿ لضظَ عين ّ یب»هؼوْال « کٌو/کٌو/ُیزبى» یب ػؿ صبلت 

یب « ػَـ  رؼیؼ»یب « ػیکتبتْؿ ثقؿگ»ػؿ كیلوِبی کوؼی چبؿلی چبپلیي هخل . تؼلن ػاؿػ« لضظبت ّیژٍ»ثَ 

ثـػاىت صنی /ُیزبى»یب « ثـػاىت صنی هتلبّت/کٌو» ُبؿػی کَ ثَ ْٓؿػوؼٍ ثَ ىیٍْ /ػؿ كیلوِبی لْؿل

 ی اتْهبتیک ثَ لضظَ ىکٌزَ ػاػى كیگْؿُنتٌؼ،آًگبٍ  ثـای هخبل لضظَ آفهبیو یک ػمتگبٍ ؿؾاعْؿ« هتلبّت

یب لضظَ ًگبٍ ػیکتبتْؿ ثَ هؼل کـٍ فهیي ّهیل ًبؿمینتی  تجؼیل هی ىْػ ّ اف چبپلیي« ػَـ رؼیؼ»ػؿ كیلن 

ّ ثَ ثبلَ کوؼی ّ هبالهبل اف ٌٓق ّ  هنغـٍ « ثـػاىت صنی هتلبّت ّ کٌو هتلبّت»تَبصت آى ثَ یک 

.هی گـػػکـػى صبالت ًبؿمینتی ػیکتبتْؿ تجؼیل   

 

 
 

 

 

توـیجب تب فهبى پبیبى رٌگ رِبًی ػّم ّ پبیبى آى ْٓل هی کيؼ ّ ػؿ « تَْیـ صـکت» ػّؿاى ثقؿگ 

صبلت  هکبتت هغتلق هبًٌؼ کيْؿُبی هغتلق ژاًـُبی هغتللی ّ ىیٍْ ُبی هغتلق هًْتبژ ّ ثـه كیلن ّ یب

ُوقهبى ػؿ « تَْیـ صـکت»هـصلَ  ّ ؿیـٍ ؿا ثْرْػ هی آّؿػ اهب« تلبّت ؿًگِب ّ ًْؿ» اکنپـمیًْینتی 

عْیو ػاؿای ػالئن ثضـاًی ثْػ کَ ػؿ ٓی فهبى ُـ چَ ثیيتـ عْیو ؿا ػؿ ًتیزَ تضْالت تکٌیکی، كـٌُگی، 
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ایي . میبمی ّ ارتوبػی ًيبى هی ػٌُؼ ّ ّـّؿت یک تضْل ّ ػگـػینی ػؿ ّاهؼیت میٌوب ؿا ایزبػ هی کٌٌؼ

تؼاّم »ْؿ ػوؼٍ ثـ پبیَ ّاثنتگی ػوین ایي میٌوب ثَ ثَ ٓ« تَْیـ صـکت»ثضـاًِبی هغتلق میٌوبی 

ػؿ ّاهغ میٌوبی . امتْاؿ ثْػ« هؼلْلی/ػلت»، «ّاکٌيی/کٌو»ّ ایزبػ یک ّاهؼیت هتؼاّم ّ ؿاثطَ « ػامتبًی

مْژٍ ػبهل ّ هبئن »ثیبًگـ ّ تجلْؿ ػّؿاى هؼؿًیت کالمیک ثْػ کَ ثـ ثبّؿ ثَ ّرْػ یک « تَْیـ صـکت» 

« ّاکٌيی/هؼلْلی، کٌو/هٌطوی  ّ هکبًیکی ػلت»ّ  ؿاثطَ « ّاهؼیت ػیٌی»یک  ّ ثبّؿ ثَ« ثَ عْیو

ػؿ ٓی تضْالت میٌوب ّ اف ٓـف ػیگـ تضْالت ثقؿگ رِبًی ّ ػؿ ًتیزَ رٌگ ّ حوـات آى ػؿ . امتْاؿ ثْػ

ّاهغ ُـ چَ ثیيتـ ایي رِبى ّ ّاهؼیت هٌطوی ّ هؼاّم ّ ثـػاىت صنی هؼاّم ّ هٌطوی مْژٍ هؼؿى ثَ فیـ 

ثغيی اف ایي ىکنت ؿاثطَ هکبًیکی . ّاکٌيی ُـ چَ ثیيتـ ىکنت هی عْؿػ/ال هی ؿّػ ّ ؿاثطَ کٌومْ

ّاکٌيی تضت تبحیـ تضْالت تکٌیکی میٌوب ّ اهکبًبت ًْیي كیلن ّ میٌوب ّ ىیٍْ هًْتبژ ثْػ ّ یب تضت تبحیـ /کٌو

ا ػؿ صیي كیلن ثـػاؿی ثـ ؿّی ّهتی ثـای هخبل تٌِب یک ثبؿًؼگی ّ تـییـ ُْ. تزبؿة ػولی ػؿ صیي کبؿ ثْػ

.ّاکٌيی كیلن ّ ؿًّؼ هٌطوی كیلن تبحیـ هی گؾاىت ّ ػؿ آى علل ّ ىکنت ایزبػ هی کـػ/صبلت کٌو  

 

ُـ چَ ثیيتـ ػؿ ؿاثطَ « ُیچکبک»ًکتَ هِوتـ اهب ایي ثْػ کَ صبل کبؿگـػاًبى هِوی ّ اف ُوَ هِوتـ  

ػؿ ّاهغ یک « ػٌَـ ّ الوبى مْم»ایي . کٌٌؼّاؿػ هی « ػٌَـ ّ الوٌت مْم»یک « ّاکٌو/کٌو»هکبًیکی 

هوتْل کبهال هيغٌ /ثـای هخبل ػؿ كیلوِبی ُیچکبک  ُیچگبٍ ؿاثطَ هبتل. امت« ػٌَـ ؿّصی ّ ؿّاًی » 

ّاکٌو ثـ ىجکَ ای اف ؿّاثٔ هغتلق امتْاؿ امت کَ رقّ مْم /هوتْل یب کٌو/ًینت  ّ ػؿ ّاهغ ؿاثطَ هبتل

« ػٌَـ ّ ًگبٍ مْهی» ػّؿثیي ُیچکبک ػؿ ّاهغ آى . مبهبى ثٌؼی هی کٌٌؼ ایي ؿاثطَ ُنتٌؼ ّ آى ؿا تؼییي ّ

هؼوْلی ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ ثَ هب ًيبى « ّاکٌو/کٌو»امت کَ ایي رِبى موجْلیک ّ ثنتـ موجْلیک ثؼّؿ 

. هی ػُؼ کَ چـا تؼاّم هٌطوی كیلن ّ ثـػاىت هکبًیکی اف كیلن ػیگـ ًبهوکي امت ّ ثَ هـف عْیو ؿمیؼٍ امت

عْاُبى ایزبػ ؿاثطَ هیبى كیگْؿُبی كیلن ّ ایزبػ ػامتبى عْیو ثْػًؼ، صبل ُیچکبک  ـ کبؿگـػاًِبی مبثناگ

ػٌَـ مْهی یؼٌی توبىبچی  ّ ًگبٍ اّ ؿا ثَ هیبى هی کيؼ ّ ػّؿثیي اّ هبػؿ امت ثَ ػٌْاى ًوبػ ایي 

امت، هـتت « جل اف مْژگیًگبٍ هبه»کَ ػوال ثَ ُیچکل تؼلن ًؼاؿػ ّ ثَ هْل ػلْف ػؿ ّاهغ یک « ًگبُی»

اف رْاًت هغتلق ثَ هّْْع ثٌگـػ، ً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 ّ 

ػلْف ایي صبلت ػّؿثیي ُیچکبک ّ ػؿ ػؿ . ًؼ ثبف هی هب« تلنیـُبی ثؼؼی» ُوقهبى ُویيَ ثغيی ثـای 

صبلت ثٌیبػیي « میٌوب_چين»هی ًبهؼ ّ ثـای اّ ػهیوب ایي صبلت « چين میٌوب» ًِبیت صبلت هِن ػّؿثیي ؿا 

کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ هـتت اف چين اًؼاف رؼیؼی ثَ یک پؼیؼٍ « چين میٌوبیی». میٌوب ّ ّاهؼیت میٌوب امت

میٌوب ػؿ ًوؼ ثـ كیلن ثیْبیی ثیيتـ _ ػؿ ثبة چين. ) ّاهؼیبت رؼیؼی ؿا کيق ثکٌین ثٌگـین ّ ؿّاثٔ رؼیؼی،

(.تّْیش ػاػٍ هی ىْػ  

 

ػؿ « تؼلین ّ ایِبم»ؿا اف ٓـین ایزبػ « تلنیـ ّ تؼجیـ»ُیچکبک ّ کبؿگـػاًبى ثؼؼ اف اّ ُـ چَ ثیيتـ ػٌَـ 

ػ هی کٌٌؼ ّ ثؼیي ٓـین  ثضـاى ًِبیی ایزب« ّاکٌيی/کٌو»مبعتبؿ كیلن ّ اف ٓـین ىکنتي ؿاثطَ هکبًیکی 

.ؿا فهیٌَ مبفی هی کٌٌؼ« تَْیـ فهبى»ّ  ػگـػینی اّ ثَ «تَْیـ صـکت»  

 

ػؿ ّاهغ رٌگ « تَْیـ میٌوب»ثَ « تَْیـ صـکت»ػٌَـ امبمی ّ پبیَ ای ػؿ ایي تضْل ّ ػگـػینی هِن اف 

هیوب ثَ اًنبى ّ رِبًی کَ ػؿ فیـ فیـا ایي رٌگ ػ. رِبًی ّ ًتبیذ ؿّاًی ّكـٌُگی آى ثـای اًنبًِب ثْػ

ّ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 

یي ّاهؼیت ػیٌی ّ  صبالت کٌو ّ ّاکٌيی،ؿا صل ّ لول هی کٌؼ، ثیيتـ ىکنت ایي رِبى ّ تؼاّم، ىکنت ا

ػؿ رِبى اًنبًی ّ ىغَی ؿا صل « عالء ّ ثی هبًًْی، ثی هٌطوی»ىکنت تؼاّم فهبًی ّ هکبًی ّ صْْؿ 

ّ لول هی کٌؼ ّ صبل ُـ چَ ثیيتـ هی عْاُؼ ثَ ربی صـکت ّ کٌو ثَ ؿّایت ایي رِبى ّ مبعتبؿ ىکنت 

افیٌـّ ًیق ربلت امت کَ ایي صـکت ًْ ّ تضْل ًْ . ء اف  چين اًؼاف عْیو ثپـػافػعْؿػٍ ّ گـكتبؿ ػؿ عال

ػؿ کيْؿی هخل كـاًنَ آؿبف ًوی ىْػ کَ صبل ثَ ػٌْاى پیـّف رٌگ عْػ ؿا ٍبصت هؼؿتی ًْ اصنبك هی 

كلیٌی ّ ّ کبؿگـػاًبًی چْى ؿّملیٌی تب « ًئْؿئبلینن ایتبلیب»کٌؼ، ثلکَ ایي صـکت ًْ هجل اف ُوَ اف ٓـین 

« کٌو ًْ/ّّؼیت/کٌو» یب « ّّؼیت ًْ/کٌو/ ّّؼیت»آؿبف ّ ىـّع هی ىْػ ّ  ربی ىیٍْ مبثن  ؿیـٍ

ؿّملیٌی  .ؿا صبل یک رِبى كـاگوٌتی، تَبػكی ّ ػیؼاؿُبی ًَلَ ًیوَ ّ هـتت ػؿ صبل ىکنت ًْ هی گیـػ

ػُؼ کَ چـا ػؿ ایي رِبى  رِبًی اف ػیؼاؿُبی ًَلَ ًیوَ ّ تَبػكی ًيبى هی ػُؼ ّ كلیٌی ثَ هب ًيبى هی

ّرْػ ًؼاؿػ ّ صـکبت تَبػكی ثبػج ایزبػ صـکبت ثؼؼی ّ تضْالت ثؼؼی « ّاکٌيی/فًزیـٍ کٌو»اًنبًی یک 

تْمٔ ایي ًنل ًْ « کلیيَ ُبی میٌوبیی»صبل ثَ ربی ٍضٌَ ُبی هْی کٌو ّ ّاکٌو هب ىبُؼ لول  .هی ىًْؼ

ِبی ًْ، تْمٔ صـکبت هغتل ىؼٍ هْتْؿیک هبًٌؼ یک تیـ ُنتین ّ ایي کلیيَ ُبی ػّئل ّ ؿیـٍ تْمٔ ایي كیلو
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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  

  

، یک رِبى ثؼّى یک هـکق هيغٌ ّ ؿاثطَ «ػٌَـ ؿّاًی ّ ًگبٍ ًْ»هّْْع اهب ایي ثْػ کَ صبل یک 

ّاکٌو هی ىْػ ّ ایي رِبى ؿا ػچبؿ ثضـاى هی مبفػ ّ ؿاثطَ /هؼلْلی هيغٌ ّاؿػ میٌوب ّ رِبى کٌو/لتػ

، ایي «ػٌَـ ؿّاًی» هؼلْلی ؿا هغتل هی مبفػ اهب ثـای تضْل ًِبیی ّ ػگـػینی ًِبیی ثبینتی ایي /ػلت

« یـ ًْ، ثَ یک تلکـ ًْتَْ» ّاکٌو ّ تؼییي کٌٌؼٍ آى،  ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک /ؿّاثٔ صْل یک کٌو

تَْیـ »تضْل یبثٌؼ ّ ایي تضْل ػهیوب تضْلی امت کَ مـاًزبم ثب گؾاؿ اؿ « ّاهؼیت ًْ اف كیلن ّ میٌوب»ثَ یک 

اکٌْى ًیق ػؿ ثطي ّ ثنتـ ایي تضْل هِن ّ ُوَ ػؿ كیلن ٍْؿت هی گیـػ ّ هب « تَْیـ فهبى»ثَ « صـکت

.ربًجَ ُنتین  

 

«تـْیز سهبى»  

 

هؼلْلی تْمٔ /ّ یب ثب ىکنت فًزیـٍ ػلت« ػّؿثیي ُیچکبک»تْمٔ « مْم ّ ؿّاًی ػٌَـ»ثب ایزبػ 

ّ میٌوبی کالمیک ثَ اّد عْیو هی ؿمؼ ّ « تَْیـ صـکت»ًئْؿئبلینن ایتبلیبیی، ػؿ ّاهغ ثضـاى ًِبیی 

تْمٔ کنبًی چْى كلیٌی اف یک مْ ّ مپل تْمٔ هکبتت هغتلق «  ّاهؼیت میٌوبیی»مـاًزبم تضْلی هِن ػؿ 

یگـ اف اّؿمي ّلق تب گْػاؿػ، پبفّلیٌی، تـّكْ  تب ثغو اػظن کبؿگـػاًبى هْكن کًٌْی ٍْؿت هی گیـػ ّ ػ

هی ًبهؼ ّ تب ثَ اهـّف اػاهَ ػاؿػ ّ ػؿ « تَْیـ فهبى»ػّؿٍ ای رؼیؼ اف میٌوب آؿبف هی ىْػ کَ ػلْف آى  ؿا 

ینتی ثَ ثـعی تـییـات امبمی ثب« تَْیـ فهبى»ثـای ػؿک ایي ػگـػینی ّ ػؿک . صبل تضْل ػائوی امت

.اتلبم هی اكتؼ« تَْیـ فهبى»اىبؿٍ کـػ کَ ػؿ صیي ػگـػینی میٌوب اف تَْیـ صـکت ثَ   

 

صـکت ّ تؼاّم » اّلیي ّ هِوتـیي تضْل ػؿ میٌوبی ًْیي ایي امت کَ ثب ایي گؾاؿ ًْیي اکٌْى ػیگـ / 1

ـثٌبی میٌوبی ًْیي ًینت ّ ثَ کٌبؿ فػٍ هی فی« ّاکٌيی/فًزیـٍ کٌو»ّ « ػامتبًی یب تؼاّم ّاهؼیت ػامتبى

اکٌْى كیلن ُب اف صـکت اف . آى امت« فهبى ّ تضْالت» ثلکَ اکٌْى هّْْع میٌوب ثَ تَْیـ کيیؼى . ىْػ

« ثبفگيت ثَ گؾىتَ»گؾىتَ ثَ صبل ّ آیٌؼٍ ّ ایزبػ تؼاّم ػامتبًی ػجْؿ هی کٌٌؼ ّ كیلن هی تْاًؼ ثـ امبك یک 

.ّ ىکنت هؼاّم فهبى ّ هکبى ؿط ػُؼ« هغتلقاپیقّػُبی »یب ثَ ىیٍْ   

 

كیلن ثَ مْی « ثـػاىت صنی ّ هْتْؿیک»ایي تضْل ّ ىکنت فًزیـٍ صـکتی ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف  / 2

یؼٌی اکٌْى ثَ ربی ایٌکَ توبىبچی ثب ػًجبل کـػى صـکبت هْتْؿیک . كیلن امت« ثـػاىت تَْیـی ّ ٍؼایی»

ػمت یبثؼ، صبل اهب تَبّیـ ّ ىکنت هؼاّم آًِب، صـکت ایي تَبّیـ  كیگْؿُب ثَ كِن ػامتبى ّ فًزیـٍ صْاػث

ثَ گؾىتَ ّ یب آیٌؼٍ، صـکت هؼاّم ػّؿثیي ّ ایزبػ چين اًؼافُبی ًْ، ثبػج ایزبػ یک ؿّایبت هغتلق ّ چين 

اپیقّػ ُـ « آلوبًی عْة» كیلن اف چين اًؼاف یک كیگْؿ ّ یب هبًٌؼ كیلن یب ایٌکَ . اًؼافُبی هغتلق  كیلن هی ىْػ

اف چين اًؼاف یک كیگْؿ ىـس  ػاػٍ هی ىْػ ّ هب هی ػاًین کَ هـتت ػؿ صبل ػیؼى یک چين اًؼاف ّ ؿّایت 

هی تْاًؼ صتی ػؿ ایي تؼاّم تَْیـی ّ « ًگبٍ ػّؿثیي»اف ٓـف ػیگـ . ُنتین ّ ؿّایبتی ػیگـ هوکي امت

ن اًؼافُبی ًْ ایزبػ ثکٌؼ کَ ثَ تؼاّم ؿّایتی ىکنت ّ ىکبف ایزبػ ثکٌؼ ّ هـتت عالء ُبی فهبًی  ّ چي

اکٌْى . ػؿ كیلن ؿا صؼك ثقًؼ یب ثلِوؼ« تلنیـُب ّ  ىجکَ ُبی ًْیٌی اف هؼبًی»توبىبچی اربفٍ هی ػُؼ، صبل 

ثَ ػامتبى كیلن ػمت « چين اًؼافُبی ًْ» هی تْاًٌؼ ثَ ایزبػ « هْفیک ّ اٍْات كیلن»ثلکَ « تَبّیـ»ًَ تٌِب 

 .ْیـ اّلیَ ؿا ّ مبعتبؿ اّلیَ ؿا ثيکٌٌؼ ّ اهکبًی ًْ ثـای تلنیـ ّ ػیؼى ثگيبیٌؼیبثٌؼ ّ کوک ؿمبًٌؼ ّ یب تَ

ثبػج هی ىْػ کَ صبل ثـای هخبل ثبفگيت ثَ گؾىتَ ػؿ صیي یک « تَْیـ فهبى»ایي ًگبٍ ًْیي ثَ میٌوب ّ 

مْثژکتیْ اف  ؿّایتی»كیلن ثَ ربی ایٌکَ ثَ هؼٌبی ثبفگيت ثَ اٍل ّ ّاهؼیت اّلیَ ثبىؼ، ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ 

. هی تْاًؼ ثَ صبالت هغتلق ٍْؿت ثگیـػ ّ كیلن ؿا ىکل ثؼُؼ« تَْیـ فهبى»صبل . ّ اهکبًی امت« گؾىتَ

« هْی میبٍ»ّاؿػ هی ىْین ّ هخل كیلن « فهبًِبی ػیگـ»ثـای هخبل اف ػؿّى ػامتبى اکتْئل كیلن هب هـتت ثَ 

كیگْؿ اٍلی كیلن ػؿ ّاهؼیت هؼوْلی ثب « ًیٌب»کَ هـتت هـف هیبى ّاهؼیت ّ ؿّیب ثؼیي ّمیلَ ىکنتَ هی ىْػ 

هـفُبی هیبى رِبى « هبتـیکل»یب ایٌکَ  هخل كیلن .  ی ىْػعْیو ػؿ هنیـ ؿاٍ عْیو ؿّثـّ ه« ُوقاػ» 

. ّیـتْال ّ ّاهؼی ّ ؿیـٍ ىکنتَ هی ىًْؼ ّ  آًِب هی تْاًٌؼ ثَ ُن تجؼیل ىًْؼ  

 

ػؿ كیلن ثبػج هی ىْػ کَ صبل « هْتْؿیک ّ کٌيی»لت ثـ صب« صبلت تَْیـی ّ ٍؼایی» ثـتـی یبكتي / 3

ّاهؼیت ىکنتَ /ؿیـ ّاهؼیت، ػؿّؽ/تجؼیل ىْػ ّ هـف هیبى ّاهؼیت« چين اًؼاف» ُـ چَ ثیيتـ كیلن ثَ صبلت 

آًگبٍ تزبّف ثَ یک فى ّ هتل ُونـ « ؿاىوْى» ثٌبم  ػؿ كیلوی اف کبؿگـػاى هؼـّف ژاپٌی کْؿّمبّا. ىْػ

ؼافُبی هغتلق ّ ىغَی كیگْؿُبی كیلن ىـس ػاػٍ هی ىًْؼ ّ ػؿ ًِبیت ُیچکل ًوی اف چين اً مبهْؿاییو

ثيـی هی ىکٌؼ ّ هب ىبُؼ « اًّیْؿمْم»یب ثِتـ امت ثگْیین کَ صبل . ػاًؼ کَ کؼام صویوت ّ کؼام ػؿّؽ امت
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ّ اثِبم ىکنت هؼاّم فهبى ّ هکبى تْمٔ تَبّیـ ًیق ثَ ایزبػ ایي كْبی ایِبم . ُنتین« هْلتی ّؿمْم»یک 

.ّ ایزبػ ّاهؼیبت ًْ، عْاًيِبی ًْ اف كیلن کوک هی ؿمبًؼ  

 

 
 

امت « صبلت ًْ اف تلکـ ّ اًؼیيیؼى» ّ ّاهؼیت رؼیؼ میٌوب ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی ایزبػ یک «  تَْیـ فهبى»/ 4

فیـا تَْیـ فهبى ّ ىکنت مبعتبؿ هؼوْلی صـکت ّ  فهبى ّ . «ّاهؼیبت ّ رِبًِبی ًْ»ّ تْاًبیی ایزبػ 

» رِبى اکتْئل، ثَ هؼٌبی ایزبػ /ؿّیب،  رِبى ّیـتْال/ ثـّى، ّاهؼیت/کبى، ىکبًؼى هـفُبی هؼوْلی ػؿّىه

امت کَ ثَ توبىبچی اهکبى هی ػُؼ صبل اهکبًبت ًْیٌی ػؿ ٍضٌَ ّ « ؿّفًَ ُبی ثیٌبثیٌی»، «ػؿُبی ثیٌبثیٌی

.عْاًيِبی ًْیٌی ثیبثؼ ّ یب ثیبكـیٌؼ  

 

ایي تکٌیک . تْاى ثـای هخبل اف یک تکٌیک هِن كیلن هبتـیکل امتلبػٍ کـػثـای تّْیش ایي هطلت هِن هی 

 يیػؿ ا. ـػیگ یثؼؼُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ه یگـیكـاّاى ػ یُب لنیامت کَ تْمٔ ك «نیتب-ثبلت» کیتکٌهِن، 

ؿ ّ لگؼ فػى ثَ هبهْ یٌتیامت، ػؿ لضظَ رِو تـ کلیهبتـ لنیاف ك يیـیاه ػؿ ٍضٌَ ف ًوًَْ کیکَ  کیتکٌ

ٍؼّ ُيتبػ ػؿرَ ثؼّؿ ٍضٌَ تبة  جبیتوـ يیاهب ػّؿث ىْػ یّ مبکي ه نتؼیا یًبگِبى ٍضٌَ اف صـکت ه ل،یپل

ػؿ  بی. ىْػ یه یاًؼاف ٍضٌَ ربؿ ّ ػؿ چين لنیثب ّرْػ مکْى هکبى، صـکت ػؿ فهبى ك لَیّم يیّ ثؼ عْؿػ یه

اصنبك  ٌٌؼٍیػوال ثج ىؼٍ، کیاّ ىل یثَ مْ یـُبیثب ّرْػ صـکت املْهْىي ّ آُنتَ ًئْ ّ ت ،یگـیٍضٌَ ػ

ػؿ ّاهغ ػؿ  ک،یتکٌ يیثَ کوک ا. کٌٌؼ یثَ اّ اٍبثت ًو ـُبیصـکت کـػٍ امت کَ ت غیچٌبى مـ ْکَ ًئ کٌؼ یه

هـتت ػؿ « ىؼى»ّ  ىْػ یثَ فهبى ه لیّ هکبى تجؼ ىْػ یه لیفهبى ثَ هکبى تجؼ ،ییؼایّ ػؿ یپنبهؼؿً یهؼٌب

.متػؿّى مکْى ػؿ صبل ٍْؿت گـكتي ا  
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ػؿ « تَْیـ فهبى»ایي تکٌیک ثب ایزبػ یک  فهبى امت ّ ُن لنیػؿ ك «ژٍیلضظَ ّ» کی یػلْف یٍضٌَ ػؿ هؼٌب يیا

هؼیت ایزبػ هی کٌؼ ّ ثَ توبىبچی ثَ مْی ّاهؼیت ّ ٍضٌَ ایزبػ هی کٌؼ، ىکبكِبیی ػؿ ّا« ػؿُبی هیبًی ّ ًْ»ّاهغ 

ثَ چين اًؼافُبیی ًْ اف ّاهؼیت ّ ٍضٌَ ػمت « ىکبف ّ ػؿُبی هیبًی»ایي اهکبى ؿا هی ػُؼ کَ صبل اف ٓـین ایي 

تْمٔ میٌوب ػؿ ّاهغ پبیبًی ًؼاؿػ ّ ثَ هْل ػلْف ایي « ػؿُبی هیبًی»، ایي آكـیٌو «تلبّت مبفی»یبثٌؼ ّ ایي تضْل ّ 

ىکبًؼى هکبى ّ ّاهؼیت تْمٔ . امت« ّاهؼیبت ًْ، كلنلَ ُبی ًْ»ؿت ّ تضْل میٌوب ػؿ علن تضْل هِوتـیي  هؼ

ّ ایزبػ چين اًؼافُبی هغتلق، ػؿُبی هیبًی هغتلق ّ فهیٌَ مبفی ثـای عْاًيِبی ًْیي ّ ُویيَ « تَْیـ فهبى»

ّ  لنیصـکت ك یثب ىکبًؼى ؿًّؼ ػبػ کیتکٌ يیا ـایف. امت ٌوبیم یمبف ّ ًوبػ كلنلَ ٌوبیػلْف ًوبػ هؼؿت م یثـا ًبتوبم 

ثَ  لنیثَ کوک ًگبٍ ك ػُؼ یاهکبى ه ٌٌؼٍیّ ثَ ث بثؼی یػمت ه« فهبى ـیتَْ» کی، ػؿ ّاهغ ثَ «صـکت ـیتَْ»ىکبًؼى 

 يیػؿ ا تْاًؼ یٌٌؼٍ هیاکٌْى ث. بثؼیهکبى ّ فهبى ػمت  تیّ ؿّا تیّاهؼ تیاف ؿّا یاًؼاف تبفٍ ا ّ چين تیّاهؼ

آًگبٍ هی  ػؿ ّاهغ یًگبٍ ػلْف يیثـ امبك ا. ؼیبكقایث لنیثَ ك یگـیػ یُب ّ ًگبٍ ویعْ بتیىؼٍ، ؿّا زبػیا یُب ىکبف

 و،یاکيي عْ کيي،یك ٌلیمب ،یكلنل يیـیامت کَ اّ هـتت ػؿ هتْى ف يیػؿ ا «کلیهبتـ» لنیهؼؿت ك تْاًین ثجیٌین کَ 

 لنیك. ٌؼیآكـ یًْ ه یّ توٌبُب ییًْ یُب هـتت تلبّت ّ کٌؼ یه زبػیا یمبف ّ كلنلَ تیؿّا یثـا یؼیرؼ یُب ػؿُب ّ ؿاٍ

ًْ  یبتیّ ؿّا ؼیگيب یه کييیك-ٌلیمب یٌوبیًْ ثَ م یًْ ّ رِبً یفهبى ػؿ امت اهب ُن کييیك/ٌلیمب لنیك کی کلیهبتـ

اکيي ّ  نلیك هتي یًْ ثـا یُنت اهب هؼبً قیً ییكْ اکيي ّ کًْگ لنیك کی لنیك يیا. کٌؼ یه زبػیًْ ؿا ا ییؿا، توٌبُب

 یبتیؿّا زبػیًْ ّ ا یمبعتبؿىکٌ کی زبػیهب ىبُؼ ا لنیّ مجک ك لنیهتي ك یػؿًّ ًْؼیّ هـتت ػؿ پ کٌؼ یه زبػیكْ ا کًْگ

ّ اّ  نیػُ ویاّ ثَ عْ ـیّ تبح لنیتي ثَ ك ینتیثب «کلیهبتـ» لنیك کلیػؿک كلنلَ ّ هبتـ یثـا قیً ؿّ يیاف. نیًْ ُنت

  .نیلول کٌ تویؿا ػؿ کل

 

« ػیْیؼ لیٌذ»ؿا هی تْاًین ػؿ كیلوِبی « تلبمیـ ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم»ثـای « ىکبكِب ّ ػؿُبی ًْ»ُویي صبالت ّ ایزبػ 

ًوی ثـین کَ گويؼٍ هب ُنتین ّ یب كیگْؿ كیلن ّ یب  ثجیٌین ّ ایٌکَ هب تب آعـ ػامتبى ػهین پی« ثقؿگـٍ گويؼٍ» بًٌؼ كیلن ه

 ّ ىغَیت ، گـكتبؿی ػؿ یک رِبى«عبًَ ّ هضْؿ ػؿًّی یب ثـًّی»ایٌکَ گويؼگی ّ ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ یک 

(تَْیـی اف كیلن ثقؿگـٍ گويؼٍ) .چٌؼپبؿٍ، ثغيی هضْؿی اف فًؼگی اًنبى ّ اًنبى هؼؿى کًٌْی امت  

 

 
 

ػُؼ کَ ثَ میٌوب ّ ثَ كیلن اف چين اًؼافی ًْیي ّ ثَ مبى یک  ػلْف ثب ایزبػ ایي ٓجوَ ثٌؼی ًْیي كیلن ثَ هب اهکبى هی

ثٌگـین ّ ثتْاًین اف ایي چين اًؼاف ًْیي ًیق ثَ ًوؼ كیلوِب ّ هؼؿت آًِب ػؿ « ّاهؼیت ًْیي، یک كلنلَ ًْیي ّ تلکـ ًْیي»

ّؿ هي عطبی ػلْف امت، آًچَ اهب ثَ ثب. ّ یب گـكتبؿی ػؿ مبعتبؿ کِي ّ ؿّایت کِي  ثپـػافین« ّاهؼیبت ًْیي»ایزبػ 

پل فػى یک اهکبى هِن چين اًؼافی ًْیي ثَ كیلن امت ّ ایي امت کَ تاله اّ ثـای ًلی ًوؼ ؿّاًکبّی كیلن، ثَ هؼٌبی 

ػؿ ّاهغ هی تْاى ایي ػّ تئْؿی هتلبّت ؿا ثب یکؼیگـ تللین کـػ ّ یبػ گـكت کَ چگًَْ ثَ یک ًگبٍ ىجکَ ّاؿ ّ چٌؼ 

ن ثَ توبىبچی اهکبى هی ػُؼ هنضْؿ ّ هزؾّة تَبّیـ كیلن ىْػ ّ ُن اف ٓـین لول چين چين اًؼافی ػمت یبكت کَ ُ

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  

 

فیلن بیٌبهتٌی ریتئْ  

 

 بىیؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ ه یهتْى هغتلل ویامت ّ ػؿ عْ «یٌبهتٌیی»  ّ ُـ كیلوی  ػؿ ّاهغ یک هتي ّ یک كیلن یهتٌُـ 

 هتي يیعْاٍ ا. هتوبثل ّرْػ ػاؿػ یگؾاؿـ یاؿتجبٓ هتوبثل ّ تأح ، هیبى ایي هتْى فیـیي ّ كیلنیّ هتي اٍل يیـیهتْى ف يیا

.ُب ثبىؼ هب اًنبى کیکبی یفًؼگ ّ ػامتبى هتْى یصت بیّ  یهؾُج بی یكلنل ،یٌُـكیلن ّ یب  هتي  کی یب كیلن  
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. هغتلق امت یاف هتْى ّ ٍؼاُب یکییهْفا ،یٌبهتٌیتلکـ ث گؾاؿاىَ یاف پب نتْا،یکـ بیثَ هْل ژّل یّ ُـ هتٌ یاًنبً ُـ

یک هخبل مبػٍ . بل هغتلق ػیؼ ّ ثـؿمی کـػصْْؿ ایي هتْى هغتلق ػؿ كیلن ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب كیلن ؿا هی تْاى ثَ اىک

صبػحَ ای کَ . یک كیلن هؼیوی ػمت هی فًؼ« ثبفمبفی یب ؿیویک»ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ػؿ كیلن  ّهتی امت کَ یک كیلن ثَ 

 ًوًَْ ػیگـ ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ػؿ كیلن ّهتی امت کَ كیلن ثَ ثبفمبفی یک. امت« هبػؼٍ»ػؿ ػًیبی ُبلیّْػ ػؿ ّاهغ یک 

، «عْاًيی هتلبّت»احـ ٌُـی  ّ کتبة، اف ُبهلت ّ اًزیل گـكتَ تب کتبثِبی ُبؿی پْتـ ّ ؿیـٍ ػمت هی فًؼ ّ ایٌگًَْ 

مکبًنِب ّ » یب ایي صبلت ثیٌبهتٌی هی تْاًؼ ثَ ىیٍْ صْْؿ . هْكن یب ًبهْكن اف یک احـ ّ کتبة ؿا ثْرْػ هی آّؿػ

كیلن اف فیـهتٌِبی كیلوِبی ػیگـ ثـای ػمت یبثی ثَ تبلیق ّ ثـػاىت  ػؿ یک كیلن ثبىؼ ّ ایٌکَ ایي« هْتیُْبی هيبثَ

. عبً عْیو امتلبػٍ هی کٌؼ  

 

پٌذ ًْع اف  «ـهتيیف» بی يیـیّ هتْى ف« فثـهتي» بی یهتي اٍل بىیه ت،یٌبهتٌیتلکـ ث گـیػ گؾاؿاىَ یژؿاؿ رٌت، اف پب 

.بی كیلن ّ میٌوب ثبفیبكتّ هی تْاى ایي پٌذ صبلت ؿا ًیق ػؿ ػًی ػُؼ یه ٌیاؿتجبٓ تيغ  

 

ػؿ صبلت ػّم اؿتجبٓ . ثب هتي ثبىؼ تبػیهبًٌؼ ؿاثطَ م( یتیٌتـتکنتْالیا) یٌبهتٌیثَ ىکل ث تْاًؼ یّ ؿّهتي ه ـهتيیف ؿاثطَ

هبًٌؼ ًوؼ  ي،یـیػؿ صبلت مْم هتي ف. کتبة امت یهبًٌؼ ؿاثطَ هوؼهَ ثب هتي اٍل( یتیپبؿاتکنتْال) یـاهتٌیثَ ىکل پ

 َیاّل یٌبهتٌیث ٍْیػؿ صبلت چِبؿم اؿتجبٓ ػّ هتي ثَ ى. ػاؿػ یثب هتي اٍل( یتیهتبتکنتْال) یبٓ كـاهتٌاؿتج ،یاػث

ػؿ صبلت پٌزن کَ هّْْع ثضج هبمت، . ػُؼ یؿا ًيبى ه یثب ژاًـٌُـ یامت ّ اؿتجبٓ هتي اٍل( یتیتکنتْال یآؿى)

 ،ییگْ َْیت ّ فثـهتي ثَ اىکبل هغتلق، ٌٓق، ًوام( یتیپـتکنتْالیُب) یهتٌ ثب فثـهتي ثَ ىکل كقّى ـهتيیؿاثطَ ف

 یهتٌ اؿتجبٓ كقّى يیا یػّ ىکل اٍل. کٌؼ یاؿتجبٓ ثـهـاؿ ه يیـیُن ػؿ ىکل ّ ػؿ هضتْا، ثب هتي ف ـٍ،یّ ؿ ؼکٌٌؼٍییتأ

:امت لیثَ ىـس ؽ  

 

مجک ّ هضتْا اف  ْىیكْؿهبم اؿتجبٓ ثَ ىکل تـاًل ل،یرْ «نلیاّل» ُْهـ ّ کتبة  نَیاػ بىیه ی هبًٌؼ ؿاثطَ بی/ 1 

۱تثَ فثـهتي ام ـهتيیّ اف ف ،یثَ هتي اٍل يیـیهتي ف  

.بثؼی یه ـییاهب هضتْا تـ ىْػ، یکَ ػؿ آى كؤ مجک صلع ه ـػیگ یٍْؿت ه ؼیثَ ىکل تول بی/ 2  

ّ كیلن هّْْع امبمی ًوؼ ثیٌبهتٌی كیلن ّ ثَ ّیژٍ ػؿ کتبة کًٌْی ػؿ ّاهغ ُوبى صبلت پٌزن امت ّایٌکَ ؿاثطَ فیـهتي 

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 

. ب اف هتي اّلیَ ثگؾؿػ ّ چیقی ًْ ثیبكـیٌؼامت ثَ عْاًيی ًْ ّ هتلبّت ػمت یبثؼ ّ ی  

 

یک ًوًَْ . ایي ؿاثطَ ثیٌبهتٌی هیبى كیلوِبی هغتلق ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ هی تْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق ثبىؼ

ّ مـیبلی امت کَ ػؿ ّاهغ ایي كیلوِب تـکیجی اف مکبًنِب ّ ثغيِبی كیلوِبی « امکبؿی هّْی»ُبلیّْػی آى كیلوِبی 

بلیّْػی ُنتٌؼ کَ ایي ثبؿ ثَ مغـٍ ّ ٌٓق کيیؼٍ هی ىًْؼ ّ یب اف ىیٍْ پبؿّػی ثـای ایزبػ یک عْاًو کوؼی هْكن ُ

کَ ػؿ کتبة ًیق ًوؼ ىؼٍ امت، هی « ىبتـایلٌؼ»ػؿ كیلوِبیی هخل .  ّاؿ ایي فیـ هتٌِب ّ كیلوِبی ػؿ پیًْؼ امتلبػٍ هی کٌٌؼ

ی هؼیوی ّ اف ثـعی مکبًنِبی هؼـّف كیلوِبی تـمٌبک ثـای ایزبػ تْاى ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ اف فیـ هتٌِبی كیلوِب

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  

 

 هبًٌؼ« تبؿًتیٌْ»ػؿ كیلوِبی اکيي ّ هؼـّف کبؿگـػاى ثقؿگ آهـیکبیی « پیًْؼ ثیٌبهتٌی»ـ ّ هْكن اف ایي ًوًَْ ػیگ 

اف هْتیُْب ّ آٌُگ « 2 کیل ثیل»هخب ل تبؿًتیٌْ ػؿ كیلن  ثـای. ُنت« 2ّ / 1 ثیل ؿا ثکو»ّ یب « پبلپ كیکيي»كیلن 

كْبی ًْیي ّ هْی ثیٌبهتٌی ثْرْػ آّؿػ ّ ثب ىکبًؼى  كیلوِبی هؼـّف کًْگ كْ ّ یب ّمتـى امتلبػٍ هی کٌؼ تب یک

هؼاّم فهبى ّ هکبى ّ تجؼیل كیلن ثَ اپیقّػُب هزقا ّ ػؿ ػیي صبل ػؿ پیًْؼ ثب یکؼیگـ هبػؿ ثَ ایزبػ ػّ كیلن کبهال هْی ّ 

رٌگزْ،  صتی ػؿ تَْیـ ؽیل کَ اف تَبّیـ اٍلی  ّ تیتـ كیلن امت، هی تْاى ػؿ لجبك ػعتـ .ُیزبى اًگیق هی ىْػ

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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ؿُبیی کَ یک ًوًَْ هْكن آى ّ اف اًؼک کب. یبكت« كیلن ثیٌبهتٌی» ػؿ میٌوبی ایـاى ًیق هی تْاى ًوًَْ ُبیی هْی اف ایي 

امت ّ تْاًبیی هغولجبف ثَ امتلبػٍ اف « ًبٍـالؼیي ىبٍ اکتْؿ میٌوب» لجبف هی پنٌؼم، كیلن هي اف میٌوبی هغو

 ّاهؼیتثَ   ُوقهبى میٌوب ّ ثَ مکبًنِبی كیلوِبی هؼیوی ثـای ایزبػ ًگبُی هتلبّت ثَ تبؿیظ میٌوبی ایـاى ّػؿ اٍل

الهبل اف ٍضٌَ ُب ّ ػیبلْگِبی پـهؼؿت امت ّ ثَ ىیٍْ ای هْی هتْى كیلوی کَ هب. كـٌُگی ّ میٌوبیی ربهؼَ عْیو

.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 

. ّ کن هَـف ثْػٍ اًؼ« کپی مطضی»یک ثَ ایزبػ عْاًيی ًْ ّ هتلبّت ثْػٍ امت ّ كؤ رِت هضتْا ّ یب تکٌیکی هبػؿ 

ثٌب ثَ هؼْالت كـٌُگی ّ  یؼ کَ  چگًَْ كیلن ایـاًیهی تْاى ػ ایـاًی ایي كیلوِبی ثیٌبهتٌی ًبهْكن یب ػؿ ًوًَْ ُبی ػیگـ

ٍ امت ّ ثؼیٌْمیلَ ُـ چَ ثیيتـ عْیو ػمت فػ« فیـ هتي»ّاهغ ثَ هنظ  یب مبعتبؿی ّ یب كـػی کبؿگـػاى ػؿ

امت « تـػیؼ»یک ًوًَْ ایي تاله ًبهْكن ػؿ ّاهغ كیلن . هؼْالت ػوین كـٌُگی یب كـػی عْیو ؿا آىکبؿ مبعتَ امت

مبعتَ ىؼٍ امت ّ ػؿ آى هی تْاى ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ هتي هْی « ُبهلت»ایي كیلن ثـ پبیَ . کَ  ػؿ کتبة ًوؼ ىؼٍ امت

تئْؿی »ؿ ّ گـكتب«  ُبهلت هنظ ىؼٍ ّ مطضی»ؿّاًی ّ ػؿًّی آى ػؿ ثـگـػاى ثَ كبؿمی ثَ یک  ُبهلت ّ هجبصج هِن

.تجؼیل هی ىْػ« تْٓئَ  
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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 

لؾت ّاالتـی ثجـًؼ ّ اف ٓـف ػیگـ هبػؿ گـػًؼ ػؿ صؼ تْاى عْیو ثَ ًوؼ ّ تلنیـ كیلوِبی اف ػیؼى كیلن ّ ٌُـ میٌوب 

ُوبًطْؿ کَ اهیؼّاؿم صبل عْاًٌؼٍ ایـاًی ثب پبیَ ُبی امبمی ًوؼ . هْؿػ ػالهَ عْیو ثپـػافًؼ

ّ هؼؿتِبی ًْیي ّ تْمٔ ًوؼُبی کتبة ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػؿک ثِتـ ایي هلبُین  ثیٌبهتٌی آىٌب ىؼٍ ثبىؼ/ػلْفی/ؿّاًکبّی

ایي مَ ىیٍْ هْی ّ پبیَ ای ًوؼ ٌُـی ّ ًوؼ كیلن ثبینتی ُـ چَ ثِتـ تْمٔ عْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ایـاًی كِویؼٍ ّ ثَ کبؿ . ًبیل آیؼ

ثـػٍ ىًْؼ ّ اهیؼاّؿم ایي کتبة الاهل ثَ ػّمتبى ػالهَ هٌؼ کوک ثکٌؼ کَ ُـ چَ ثِتـ ثَ یبػگیـی ایي اثقاؿ ّ مبفّ کبؿ 

ُوبًطْؿ کَ صبل اهیؼّاؿم صتی کتبة اّل ًوؼ كیلن کَ چٌؼ مبل پیو هٌتيـ ىؼ ّ ػؿ آًزب ثـای اّلیي ثبؿ . ؼًْیي ػمت یبثٌ

ػؿ كْبی ایـاًی ایي ًوؼ ًْیي ّ چٌؼهتٌی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكت،  صبل ثِتـ كِویؼٍ ىْػ ّ اؿفه پبیَ ای آى ّ ایي 

اى ثَ میٌوب پیيٌِبػ هی افیٌـّ ثَ ػالهَ هٌؼ. كیلن ثِتـ ػؿک ىْػکتبة ػّم ػؿ ػـٍَ ًوؼ كیلن ّ ثَ ّیژٍ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ 

ثَ مـاؽ کتبة اّل ثـًّؼ تب هجبصج آى ؿا ًیق ثِتـ ػؿک ّ لول  عْاًؼى ایي هطلت تئْؿیک ّ ایي کتبة پل افکٌن کَ 

ػلْف ػؿ فهبًی هٌتيـ ىؼ کَ ٌُْف هلبُین لکبى یب « ؿّاًکبّی پنبهؼؿًی ّ چٌؼچين اًؼافی كیلن»فیـا کتبة اّل . ثکٌٌؼ

ػؿ صبل ؿىؼ اّلیَ ػؿ ربهؼَ ؿّىٌلکـی ایـاى ثْػًؼ، صبل پل اف چٌؼ مبل ؿىؼ ُـ چٌؼ ثضـاًی ایي هلبُین، ىبیؼ فهبى 

ُوبًطْؿ . ػمت یبثٌؼآى ؿمیؼٍ امت کَ ػالهَ هٌؼاى ثب عْاًؼى ایي کتت ثَ ػؿک مینتوبتیک ایي ىیُِْبی رؼیؼ ًوبػی 

ؼٍ امت کَ پبیَ اٍلی ًوؼ کتبة ثَ ىیٍْ ؿّاًيٌبعتی ثبىؼ ّ ُوقهبى ثَ کَ ایي کتبة ّ ًوؼُبی آى ثگًَْ ای ًْىتَ ى

عْاًٌؼٍ اهکبى ػُؼ ثٌب ثَ كیلن ّ یب هّْْع، اف چين اًؼاف ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن، ّاؿػ مبصت ّ چين اًؼاف ًوؼ ػلْفی یب 

لضظبت فیجب ّ پـهؼؿتی ؿا ػؿ  ثبؿی ػّمتبى. ثیٌبهتٌی كیلن گـػػ ّ ثتْاًؼ ثَ یک لؾت ّ چين اًؼاف ىجکَ ّاؿ ػمت یبثؼ

.صیي عْاًؼى ایي عْاًو ًْ ّ ًوؼ ًْیي ثـایتبى آؿفّ هی کٌن  

 

 

 

:اػثیبت  

 ثـعی اف کتبثِبی هـرغ ّ امتلبػٍ ىؼٍ ثـای ثغو تئْؿیک

.لکبى/هجبًی ؿّاًکبّی كـّیؼ.ػکتـ هْللی  

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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ُیجبى اًگیش ّ تؼزیح بزخی هببحث رّاًؼٌبختی/ًقذ فیلوِبی رّاًی: بخغ اّل  
 

 

«نیُوَ خْاب یّقت»  لنیف یکبّ رّاى  
 

 

. ف ثِـام ثیْبیی ًوؼُبی هْاكن ّ هغبلق كـاّاًی ؿا ثؼًجبل ػاىتَ امتا« ّهتی ُوَ عْاثین»كیلن  رؼیؼ ّ هتلبّت 

گـُّی (. 1. )اًؼ ؿّی ّ ػچبؿ اىکبالت كـاّاى ػیؼٍ می، كیلن رؼیؼ اّ ؿا یک پل ثی ثـعی، هخل ًوؼ یک هٌتوؼ مبیت ثی

ثیْبیی چْى هّْْع فى، ُبی ُویيگی  ًوبػاًی ػیگـ ػؿ ایي كیلن ُن ػؿؼؿَ( 2.)اًؼ  ػیگـ  آى ؿا هتلبّت ّ ًْ یبكتَ

. کٌٌؼ ثیٌٌؼ ّ ُن اًتوبػ اّ ؿا ثَ مْػاگـی هضِ ػؿ میٌوب ّ كـٌُگ کًٌْی هيبُؼٍ هی ُْیت، امطْؿٍ ّ ؿیـٍ ؿا هی

اًؼ ّ تبحیـ هٌلی  یب هٌتوؼاًی گبٍ، ػؿ ػیي ُْاػاؿای اف آى، ایي كیلن ؿا ػچبؿ هؼْالت مبعتبؿی ّ هضتْایی پٌؼاىتَ(. 3)

ُویي ًظـات هتلبّت ّ گبٍ هتٌبهِ عْػ ًوبیبًگـ آى . ثیٌٌؼ مبفی ثیْبیی ؿا ػؿ ایي كیلن هی كیلنْٓالًی ػؼم  ُبی مبل

امت کَ ثیْبیی ثبؿ ػیگـ هْكن ىؼٍ امت، ػؿ ػیي ّكبػاؿی ثَ هنیـ عْیو، احـی ًْ ّ هتلبّت ثیبكـیٌؼ ّ ثبؿ ػیگـ 

.  ي ثیبى ّ تَْیـ ػامتبى ّ كیلن امتُبی ًْی ًيبى ػُؼ کَ اّ ُویيَ یک ػبىن میٌوب ّ تئبتـ ّ رنتزْگـ ؿاٍ  

 

اًؼافُبی  تْاى اف چين ٓجیؼی امت کَ ایي احـ اّ، هخل آحبؿ ػیگـه، ػاؿای ًوبٓ هؼؿت ّ ّؼق عبً عْیو امت ّ هی

اًؼافی ًْ ّ  کبّاًَ احـ ػؿ ّاهغ  ثبػج ایزبػ چين تاله ایي هوبلَ ػؿ ایي امت کَ ثب ًوؼ ؿّاى.  هغتلق آى ؿا ثـؿمی کـػ

ُبیی ػؿ ایي احـ ًبیل آیؼ کَ ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ  ُب ّ ّؼق ی ػیگـگًَْ اف ایي احـ گـػػ ّ مؼی کٌؼ ثَ ىٌبعت هؼؿتؿّایت

ایي احـ ًْ اف « صبلت هتلبّت»اًؼاف ًْ ُن  تب ثتْاى اف هٌظـ ایي چين. اف چين اکخـ ًوبػاى هغبلق یب هْاكن ػّؿ هبًؼٍ اًؼ

ؿا ثِتـ ػؿیبكت، ُن ثتْاى ثِتـ ػیؼ کَ کزب ایي كیلن ثَ عْامت عْیو ّ « یآحبؿ ثیْبی» ثیْبیی ّ  پیًْؼ ػؿًّیو ثب 

اف « ؿّایت هتلبّت ّ ًْ»یبثی ثَ ایي  ارـای یک ؿّایت هتلبّت اف ّاهؼیت ػمت یبكتَ امت ّ کزب ًبتْاى اف ػمت

.ّاهؼیت ثْػٍ امت  

 

تْاًؼ ثَ ؿاف ّ مٌبؿیْی ػؿًّی احـ  یًینت کَ ه( عْػىیلتگبًَ)ٓجیؼی امت کَ چٌیي ًوؼی  ػچبؿ تُْن ًبؿمینتی   

ػؿّى احـ ( ًوبػیي)کٌؼ ًگبُی ثَ هبتـیکل ّ مٌبؿیْی ًِلتَ ػؿ ایي احـ، ثَ ًظن موجْلیک  ػمت یبثؼ ثلکَ تٌِب مؼی هی

تْاى ثَ آى ًقػیک ىؼ،  مٌبؿیْ ّ هبتـیکنی کَ ػؿ ثطي ُـ هتي یب كیلوی ًِلتَ امت ّ هی. ثیبًؼافػ ّ ثَ آى ًقػیک ىْػ

ْٓؿ کَ یک احـ  ُوبى. ػمت یبكت« (4.ثَ فثبى لیْتبؿ) ىیئی ػمت ًیبكتٌی » کَ ثتْاى کبهل ثَ ػؿک ّ ثیبى ایي آً ثی

، ؿّایتی ًْ  اف ایي ّاهؼیت موجْلیک ّ «ىیئی ؿیـ هبثل اؿائَ » ای ثَ ایي  ٌُـی عْة ػؿ ّاهغ ػؿ پی علن اىبؿٍ

عْاٍ ایي ؿّایت ًبهو ّاهؼیت . َ ثب ؿّایتی اف آى ػؿگیـینًبهین ّ ُویي ًوبػیٌی امت کَ هب ّاهؼیت ؿّفهـٍ عْیو هی

ىؼٍ ًِلتَ ػؿ پيت ؿّایت ػوْهی  هب ؿا ثَ ّاهؼیت مـکْة« آىٌبفػایی»احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ثب . ػیٌی یب ٌُـی ثبىؼ

ّ یب  ثَ عْاًٌؼٍ« هتي ثبف»ْٓؿ کَ ثَ  مبى یک  ُوبى. آكـیٌؼ کٌؼ ّ ؿّایت عبً ّ كـػی عْیو ؿا اف آى هی ًقػیک هی

.ػُؼ ؿّایت عْیو ؿا ثیبكـیٌٌؼ توبىبچی اربفٍ هی  

 

«ّقتی ُوَ خْابین»ًظن طوبْلیک درّى فیلن   

 

ّ ٌُـ کَ تضت تبحیـ لکبى ّ ژیژک امت، ًگبُو ؿا ثـ عالف ًوؼ کالمیک كـّیؼی ثـ ؿّی  ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ كیلن

ؿّىی کَ ثـای هخبل . کٌؼ ٌؼ ػؿ احـ هتوـکق ًویٌُـه« گـٍ اػیپ» ُبی ؿّاًی ّ ثَ ّیژٍ  ىٌبمبیی  رنتزْی کوپلکل

، ثَ «هتي/ٌُـهٌؼ»ایي ًگبٍ ًْ ثَ ربی تْرَ ثَ ؿاثطَ  هیبى .کٌؼ ػًجبل هی« ػامتبیْمکی ّ هتل پؼؿ» كـّیؼ ػؿ هوبلَ 

ػاؿای یک فیـا ُـ كیلن یب احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ . کٌؼ  پـػافػ ّ آى ؿا تضلیل هی هی« توبىبچی یب عْاًٌؼٍ/ هتي» ؿاثطَ هیبى 

ثغيؼ ّ ثَ  فهبى ثَ ایي ّاهؼیت  ًظن عبٍی هی اّ ثب ؿّایتو اف ّاهؼیت ُن. امت( ًوبػیي)ًظن ػؿًّی ّ موجْلیک 

« ىؼٍ ًبهَ ػفػیؼٍ» کبّی ػامتبى  ًظوی موجْلیک کَ لکبى ثب ؿّاى. ػُؼ توبىبچیبًو ًوو ّ هکبى عبٍی ػؿ ایي ًظن هی

(. 5)پـػافػ اف اػگبؿ آلي پْ ثَ تيـیش آى هی  

 

ایی کَ ُن رِبى ّ توٌبی توبىبچی « آیٌَ». ثـای توبىبچی امت«  آیٌَ»احـ ٌُـی ّ ثَ ّیژٍ تَْیـ میٌوب ػؿ ّاهغ  یک 

ثَ ایي رِبى ّ توٌبی توبىبچی ًظوی موجْلیک ّ صبلتی _ ّ ایي کبؿ امبمی كیلن ّ ٌُـ امت_ ػُؼ ّ ُن   ؿا  ثبفتبة هی

گْیؼ، چگًَْ ثَ ّمیلَ ُوغْاًی  فهبى ثَ توبىبچی عْیو هی ؿّایتی  کَ ُن .کٌؼ ثغيؼ ّ ؿّایتی ًْ ایزبػ هی عبً هی

ُبی عْیو ًظن ّ صبلتی ثجغيؼ ّ ثؼیي ّمیلَ ثَ رب ّ هکبى عْیو ػؿ  عْیو ثب كیلن ّ ٌُـپیيَ، ثَ توٌبُب ّ عْامت

فیـا اّ ثَ هب . تـیي ىکل ٌُـی امت كیلن ػؿ ّاهغ هٌضـف» ؿّ ثَ فثبى ژیژک  افیي. ػمت یبثؼ« ّاهؼیت رؼیؼ»

اّ ثَ هب . «6.ػُؼ اّ توٌبّؿفیؼى ؿا ثَ هب یبػ هی. گْیؼ کَ چگًَْ توٌب کٌین گْیؼ کَ چَ چیق ؿا توٌب کٌین ثلکَ هی ًوی

ُب ّ اىتیبهبت عْیو ثٌگـین کَ تْمٔ  گْیؼ کَ چگًَْ ػين ثْؿفین، چگًَْ ثَ توٌبُبی ػيوی، رٌنی، ثَ ثضـاى هی
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ایٌگًَْ كیلن ثَ توبىبچی ربیی ػؿ ّاهؼیت ّ ًظن . ای ثب آًِب ایزبػ کٌین یبثٌؼ ّ چَ ؿاثطَ هیمٌبؿیْ ّ ثبفیگـاى كیلن تجلْؿ 

.ػُؼ ّ ًويی رؼیؼ عْیو هی   

 

هغتلق ػؿ ػؿّى كیلن ، « ُبی موجْلیک ّ ؿّایبت موجْلیک ّاهؼیت»اّلیي هؼؿت كیلن رؼیؼ ثیْبیی ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي 

ثنیبؿی اف ًوؼُبی كیلن رؼیؼ ثیْبیی، چَ هْاكن . ُبی هغتلق ایي ؿاثطَ امت ًظنتوبىبچی ّ /ًيبى ػاػى ؿاثطَ هیبى احـ

ایي ًکتَ اهب هؼؿت اٍلی یب رؼیؼ كیلن ثیْبیی . اًؼ آى مغي گلتَ« ثبفی ػؿ ثبفی»یب « كیلن ػؿ كیلن»یب هغبلق، اف صبلت 

. ػٌُؼ ت ػیگـی عْیو ؿا ًيبى هیػؿ ّاهغ ػؿ هّْْػب«  ّهتی ُوَ عْاثین» ػٌبٍـ ربلت ّ ًنجتب تبفٍ كیلن . ًینت

.ثبینتی کْتبٍ مٌبؿیْی كیلن ؿا ثبف کٌین ُب ثـای ػؿک آى  

 

 

 
 

:آّؿػ کٌؼ ّ ثَ ًوبیو هی ػؿ ّاهغ ػّ مٌبؿیْ ّ چٌؼ ؿاثطَ ؿا ٓـس هی« ّهتی ُوَ عْاثین» كیلن   

 

ؿّثـّیین کَ ثیگٌبٍ ثَ رـم ( ثب ثبفیگـی ػلیـّب راللی تجبؿ) « ًزبت ىکًْؼی»ػؿ مٌبؿیْی اّل ثب ػامتبى فًؼگی  

ای کَ  عبًْاػٍ. اه ثـّػ عْاُؼ ثَ مـاؽ عبًْاػٍ هتل ُونـه پٌذ مبل ػؿ فًؼاى ثْػٍ امت ّ اکٌْى آفاػ ىؼٍ امت ّ هی

ؿا ًکيتَ امت ّ ثـاػؿاى ُونـ مبثوو هَؼ هتل اّ ؿا ػاؿًؼ، چْى « عـاثو»ػیگـ اّ ؿا ػّمت ًؼاؿػ، چْى ُونـ 

. کـػٍ امت« كـّىی تي»ْػ ّ هؼلْم ىْػ کَ عْاُـىبى ثـای پبفپـػاعت ثؼُی ُونـه عْاٌُؼ اٍل هْیَ ؿّ ى ًوی

( ثب ثبفیگـی هژػٍ ىونبیی) « چکبهَ چوبًی» اف ٓـف ػیگـ ثب . ثؼُی هبلی کَ ػؿ ّاهغ ثؼُی عْػ آًِب  ثْػٍ امت

اّ اف یک مْ ػچبؿ .  متؿّثـّیین کَ ُونـ ّ كـفًؼه ؿا ػؿ تَبػكی اف ػمت ػاػٍ امت ّ فًؼگیو کبهل ثِن ؿیغتَ ا

ُبی هْی امت ّ اف ٓـف ػیگـ ًنجت ثَ عْیو، ثَ فًؼگی، ثَ  هبتل  ثضـاى ػؿًّی، اكنـػگی، عين  ّ ّاثنتَ ثَ هنکي

عْاُؼ ًزبت ىکًْؼی ؿا  ؿّ هی افیي. ػقیقاًو ػچبؿ اصنبمبت هتٌبهِ ّ چٌؼمْػایی امت ّ ػؿ علب هَؼ هـگ ػاؿػ

هبى  ُوق.اه ثپیًْؼػ کَ ػؿ ّاهغ عْػ اّمت تب اف ایي ٓـین ثَ روغ ػقیقاى هـػٍثَ هتل عْاُـ هؼتبػ كـّیو ّاػاؿػ 

ثـای « چکبهَ»ْٓؿ کَ  ُوبى. اًگیقًؼ  ایي اصنبمبت ؿا ػّثبؿٍ ػؿ اّ ثـ هی« ًزبت » هیل فًؼگی ّ ػين ػاؿػ ّ

الٓن فًؼگی ُنتٌؼ،  ُـ ػّی آًِب چْى  ؿـیوبًی ػؿ ػؿیبی هت. ثبىؼ هی« تـًذ»اه  یبػآّؿ فى ّ ػين هـػٍ« ًزبت»

ػؿًّی ّ هيکالت ثیـًّی، ػؿ یکؼیگـ « ػلِـٍ ّ ثضـاى» ُوَ فًؼگی آىٌبیيبى ثَ ُن ؿیغتَ امت ّ آًِب ػؿ تالٓن 

ُـ ػّ ثَ ىیٍْ . ٓلجٌؼ یبثی ثَ آؿاهيی ًْ ّ ؿاُی ًْ هی یبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػمت ای، اهکبًی ثـای ػمت ّمیلَ

. عْیو ُنتٌؼ« ًبهْمی ّ اعالهی»امیـ هؼْالت ربهؼَ ّ كـٌُگ  ّ« ػلِـٍ ّ ّصيت فًؼگی» عْیو امیـ   

 

عْاُؼ ُن ثَ هبتل ػقیقاًو  ؿّبیت ػُؼ تب اف فًؼاى آفاػ ىْػ ّ ُن ػچبؿ اصنبك گٌبٍ ّ ُـاك ػؿًّی امت  چکبهَ هی

ّکیل . ؼُؼعْاُؼ ؿّبیت ثؼُؼ ّ ُن ً ؿّ  ُن هی افیي. اه چگًَْ ثـعْؿػ کـػٍ امت کَ ثب ایي کبؿ ثَ ػقیقاى هـػٍ
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کٌؼ ّ ػلِـٍ ّ ُـاك ػؿًّی اّ ؿا  ًظـ ػاؿػ ّ ُوَ رب اّ ؿا ػًجبل هی« فى ثیٍْ»عبًْاػٍ هبتل ػؿ ّاهغ ثَ اّ ، ثَ ایي 

ثضـاى ػؿًّی یکبیک ایٌِب ّ صبلت چٌؼالیَ ّ . ػُؼ ّ ایي هيکلی ػیگـ ثَ هيکالتو اّبكَ کـػٍ امت اكقایو هی

ّ تاله « چکبهَ، ًزبت، ّکیل»، «چکبهَ، عْاُـ كـّی ّ ًزبت»یب هیبى ، «ًزبت/ چکبهَ» چٌؼمْػایی ؿاثطَ هیبى 

هّْْع مٌبؿیْ اّل « ًبهْمی ّ اعالهی»كـػی ّ یب هيتـک ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاى ّ ػلِـٍ ّ ثـ ثطي یک ربهؼَ 

. امت  

 

ـی کَ اّ ثبینتی ثَ ؿّثـّ هیيْػ، عْاُ« چکبهَ» ثب عْاُـ كـّی ّ  هؼتبػ « ًزبت»ای کَ  اف هیبًَ كیلن ّ ػؿ لضظَ

عْامت چکبهَ اّ ؿا ثکيؼ تب ػیگـ ثؼثغتی ًکيؼ ّ ػؿػی ثـای چکبهَ ایزبػ ًکٌؼ، ًبگِبى ػّؿثیي ثَ پيت ٍضٌَ 

ػؿ ایي مٌبؿیْ . ىْین ثـػاؿی ایي ٍضٌَ ُنتین ّ اکٌْى ثب مٌبؿیْی ػّم ؿّثـّ هی ؿّػ ّ هب ػؿ ٍضٌَ كیلن هی

کٌٌؼ کَ اّل ٌُـپیيَ هـػ ّ مپل فى كیلن   ثیيتـ ػّ ثبؿ کبؿگـػاى ؿا ّاػاؿ هییبثی ثَ مْػ  کٌٌؼگبى كیلن ثـای ػمت تِیَ

اًؼافًؼ   آًِب  ػؿ ًِبیت عْػ کبؿگـػاى ؿا ًیق ثیـّى هی. کٌٌؼگبى  ػُْ کٌؼ ؿا ثَ ًلغ ثبفیگـاى هْؿػ پنٌؼ هـػم ّ تِیَ

ػؿ اًتِبی كیلن هب اف یک مْ . مبفًؼ هی« پنٌؼ پنٌؼ ّ هـػم ػبهَ»ػٌُؼ ّ آى ؿا  ثبٍطالس  ّ مٌبؿیْی كیلن ؿا تـییـ هی

ؿمؼ ّ اف مْی  كیلن ثَ پبیبى هی« توبىبچی»ثیٌن کَ ثب ػـّمی ًزبت ّ چکبهَ ّ ثب کبؿگـػاًی  مٌبؿیْی رؼیؼ كیلن ؿا هی

ػُؼ ّ چکبهَ  كیلن ؿط هی ًِبیی رؼیؼ ّ مٌبؿیْی ّ تضت تبحیـ ایي ؿعؼاػُبی رؼیؼ،« ًزبت»ّ  «چکبهَ»ػیگـ ػؿ ؽُي 

ثَ  «ًزبت »ـاثـ یک مٌیوبی هؼیوی ّ هتـّکَ کَ ثَ هؼـُ كـّه گؾاىتَ ىؼٍ امت، ثَ ػمت ثـاػؿاى فى مبثنػؿ ث

.ؿمؼ ربی اّ ثَ هتل هی  

 

ّ كـّه « چکبهَ»ثب هتل .  ػّ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ ّ ػؿ ًِبیت مَ تـاژػی امت«  ًوطَ تالهی» لضظَ پبیبًی كیلن ػؿ ّاهغ  

ُنتین کَ ثـای ؿُبیی اف ثضـاى ّ ػلِـٍ ّ تٌِبیی « چکبهَ»بى تـاژیک ثضـاى ػؿًّی یب هتل میٌوب، اکٌْى ُن ىبُؼ پبی

اهکبى ثیبى « ًزبت ّ چکبهَ»ُوبًطْؿ کَ ىْؿ ّ ػين هوٌْػَ هیبى . یبثؼ عْیو ؿاُی رق پیْمتي ثَ هـػگبًو ًوی

ّ لضظَ کيتَ ىؼى یک فى ّ  یب « هتل ًبهْمی»ایي هتل اهب ُوقهبى یک . پیًْؼ اه هی یبثؼ ّ چکبهَ ثَ ػقیقاى هـػٍ ًوی

ًیق ُنت ّ ایٌزب « ًزبت»پـمت ُونـ مبثن  پـمت ّ ػؿ ّاهغ مـهبیَ هـػ ػبىن ثؼمت عبًْاػٍ ثبٍطالس ًبهْك

اًؼاف ّ الیَ مْم ایي هتل اهب كـّه میٌوب ّ هتل ٌُـ ّ میٌوب تْمٔ  چين. عْؿػ ثضـاى كـػی ّ روؼی ثَ ُن پیًْؼ هی

ُوبًطْؿ کَ . ػٌُؼ یبثی ثَ مْػىبى ثَ ُـ ػول ؿیـ اعالهی تي هی کَ ثـای ػمتهـف رؼیؼی امت  مْػاگـاى ثی

كـّىبًی ُنتٌؼ کَ عْػ ػیگـ هـثبًیبى ّ صبهالى ایي تـاژػی كـٌُگی ّ كـػی ّ  توبىبچیبى ایي صبػحَ هؼتبػاى ّ تي

« ًگبٍ یب ػؿػی» ّ هنضْؿ  ای ُنتین  کَ  ثَ ًْػی ُوَ امیـ ایٌگًَْ  هب ىبُؼ  تـاژػی چٌؼالیَ ربهؼَ. ٌُـی ُنتٌؼ

ثب آًکَ كیلن ُوقهبى اف اهیؼ ّ . ؿّػ ُنتٌؼ، ػؿ عْاثٌؼ ّ ػؿ صیي عْاة هيتـکيبى، مؼبػت ّ كـٌُگيبى ثَ ؿبؿت هی

. گْیؼ صـکت كـػی ثـ ػلیَ ایي عْاثقػگی ّ ٓلنن ُوگبًی مغي هی  

 

تالهی »یبثی عْة ثَ  غتلق امت ّ ػؼم ػمتُبی هغتلق ایي تـاژػی ّ مٌبؿیُْبی ه هّْْع هِن ایزبػ پیًْؼ هیبى الیَ 

ُبی هغتلق كیلن، ًوطَ ّؼق اٍلی كیلن امت کَ ثؼؼا ثَ آى اىبؿٍ  ُبی هغتلق ّ هیبى  ارقای ىجکَ هیبى الیَ« ّ پیًْؼ

کٌن، هی  

 

.ثپـػافین« ّهتی ُوَ عْاثین» تْاًین ثَ ًکبت هؼؿت ّ ّؼق كیلن  صبل هی  

 

« ت هختلف اس ّاقؼیترّایب»طٌبریُْبی هختلف فیلن بَ طبى   

 

ػؿ ّاهغ هزجْؿ « ًینتبًی» کٌین کَ  کبؿگـػاى كیلن آهبی ای هيبُؼٍ هی هؼؿت رؼیؼ ّ ربلت كیلن ثیْبیی ؿا هب ػؿ لضظَ

هب ایٌزب اهب ثب ًجْؽ ثیْبیی ؿّثـّ . ىْػ، ثَ ػلت صْْؿ ثبفیگـاى ًْ، چٌؼیي ٍضٌَ مٌبؿیْی اّل  اف ًْ ثبفی کٌؼ هی

ػُؼ کَ تکـاؿ هوکي ًینت ّ ثب ّؿّػ ُـ ثبفیگـ رؼیؼ ّ یب عْامتَ  ي تکـاؿ ػؿ ّاهغ ًيبى هیىْین کَ ثَ کوک ای هی

ؿّ ثب تـییـ ثبفیگـ ّ یب تـییـ ًْع مغي گلتي ّ   افیي. رؼیؼ ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ؿّایتی ػیگـ اف ٍضٌَ ّ اف ّاهؼیت ُنتین

کٌؼ ّ ایي ؿّایت ًْ ثَ ًبچبؿ  ًیق تـییـ هی فهبى صبلت ّ كْب ّ هْفیک ٍضٌَ ُن ،«هؼوْلی مغي گلتي»ثب ثبٍطالس 

یب هخل تاله . ) ثغيؼ اًگیقػ ّ ثَ توٌب ّ صبالت اّ ًظوی ًْیي هی اصنبمبت ّ صبالت هتلبّتی ػؿ توبىبچی ثـ هی

، مؼی ػؿ ایزبػ یک تللین هیبى (ثب ثبفیگـی صنبم ًْاة ٍلْی) کبؿگـػاى ػؿ مٌبؿیْی ػّم ثب ٌُـپیيَ رؼیؼ هـػ 

(کٌؼ ّ ایي تللین اهب عْػ ؿّایتی ػیگـ ّ رؼیؼ امت ّ اهکبًبت هْرْػ هیعْامت عْیو   

 

گْیؼ یک كیلن یک ؿّایت ًْیي اف ّاهؼیت موجْلیک ّ  گـػین کَ هی هی کبّی ثـ ایٌزبمت کَ ثبؿ ػیگـ ثَ صـف ؿّاى

یک ؿّایت ّ ) یک كیلن یک ؿّایت موجْلیک . فیـا هب ُیچگبٍ ثب ّاهؼیت ػیٌی هطلن ؿّثـّ ًینتین. ثیـًّی امت

امت ّ ایي ؿّایت ػؿ عْیو ػاؿای یک ًظن امت ّ ایي ًظن موجْلیک، ثٌب ثَ ( تلنیـ ًْ ّ ػؿ ػـٍَ فیبى اف ّاهؼیت

ّهتی ُوَ »ثَ فثبى مبػٍ ٌُگبهی كیلن .  ثغيؼ صبلت ّ ًْع ؿّایتو، ثَ توبىبچی ًیق ًوو ّ صبلتی ػؿ ایي ؿّایت هی

کٌؼ، آًگبٍ  ىْػ ّ فثبًو تـییـ هی هی« ػبهَ پنٌؼ» ًِبیت ٌُـپیيَ رؼیؼ فى  ثب آهؼى ٌُـپیيَ رؼیؼ هـػ ّ ػؿ« عْاثین
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کٌؼ ّ اصنبمبت ّ صبالت  ایي ؿّایت ًْیي اف ّاهؼیت ثب عْیو كْبی ًْ ّ تلنیـی ًْ اف ّاهؼیت ّ هّْْع ایزبػ هی

ػؿ ؿّایت ( 7.ّاؿ موجْلیک، ًبؿمینتی، ؿئبل یب کبثْك) اًگیقػ ّ ثَ اّ ًويی عبً  عبٍی ؿا ػؿ توبىبچی ثـ هی

.ػُؼ ای هی مْژٍ_ رؼیؼ عْیو ّ ػؿ ؿّاثٔ هیبى  

 

ػلِـٍ ّ » مٌبؿیْی اّل ّ اٍلی، ػؿ ػیي رؾاثیت ًبؿمینتی ّ ربلت ثبفیگـاى ّ كیلن،  ػؿ کٌبؿ ایزبػ صبالت ؿئبل   

یبثی  عْاُبى ػمتؿّ  ، اهب تْرَ اٍلیو ثَ ایزبػ توـکق توبىبچی ثـ ثضـاى ّ تـاژػی ٍضٌَ ّ ثبفی امت ّ افیي«ایِبم

اًنبًی کَ . ثَ اصنبمبت ّ اًؼیيَ ػوین توبىبچی امت، عْاُبى لول ػلِـٍ ّ ایِبم اًنبى ػؿ ثضـاى كـػی ّ روؼی امت

ػؿ صبلت ػّم ّ . رْیؼ ىْػ ّ ُوقهبى ػؿ پی اهیؼ ّ ؿاُی ًْ هی ُبی آـاف عْیو هی هـتت هـثبًی ىـایٔ ّ عْامت

« کٌٌؼٍ ؿّایت اصنبمی ّ مْفًبک ّ ثب پبیبى ُویيگی اعالهی ّ یب عْىضبل» مْم  اهب ُـ چَ ثیيتـ هیل ایزبػ یک 

ثَ ًبچبؿ ثب عْیو كْب ّ صبلت عْیو، هْفیک عْیو ّ ًْع ُب ُـ کؼام اف ایي ؿّایت. گیـػ ربی ؿّایت اّلی ؿا هی

.آكـیٌؼ فثبى عْیو ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿًؼ ّ توبىبچی عبً عْیو ؿا هی  

 

ػُؼ، اّ ؿا ثَ  لول  ػؿ مٌبؿیْی تـاژیک هی« موجْلیک ّ ًوبػاًَ»بچی عْیو ًويی اگـ مٌبؿیْی اّلی ثَ توبى 

ػاؿػ ّ ػؿ عْیو ٌٓق ظـیلی ػاؿػ، آًگبٍ  اصنبمبت اٍیلی چْى ػلِـٍ، ّصيت، تٌِبیی، اهیؼ ّ گـیَ اًؼیيوٌؼاًَ ّاهی

آكـیٌؼ کَ  ؿا هی«  مینتیًبؿ» ُنت، ُـ چَ ثیيتـ توبىبچی« هـػهی ثْػى، اصنبمبتی ثْػى»ًوبیو ػّهی کَ ػؿ پی 

کٌؼ،  عٌؼػ ّ  ىبػی هی کٌؼ ّ ثـای پیـّفی ًِبیی هی هضْ ربػّی كیلن ّ ٌُـهٌؼاى هضجْثو امت، ثـای هَیجت گـیَ هی

کویک /یبثؼ ّ ؿّایتو تـاژیک کٌؼ، ثَ اصنبمبت ػوین تـاژػی ّ کوؼی یب مجکجبلی ػمت ًوی اًؼیيؼ ّ ًوؼ ًوی اهب ًوی

.آّؿ ّ ػؿػًبک کٌٌؼٍ ّ مْػآّؿ امت ّ یب ثـای ػیگـاى علت نبًی مـگـمىْػ ثلکَ یب ثـای ک ًوی  

 

ُبی اّمت  یکی اف اىکبالتی کَ ُویيَ ثَ ثیْبیی گـكتَ ىؼٍ امت، ًْع فثبى عبً اّ، صبلت عبً ثبفیگـاى ّ كیلن

ػُؼ کَ  بى هیػؿ ایي كیلن ثیْبیی ثَ هب ًي. امت« ٌُـپیيگبى ّ ثبفی هؼوْلی ّ ػوْهی» کَ هتلبّت ّ هتوبیق اف 

فیـا ُـ ؿّایتی چَ ثَ ىیٍْ ثیْبیی ّ یب ثَ ىیٍْ ػیگـی، ثبفتبة ّاهؼیت ًینت ثلکَ . گؾاؿیِب عطبمت اٍْال ایي تلبّت

تلبّت اٍیل، . آّؿػ یک ؿّایت اف ّاهؼیت امت ّ ُـ ؿّایتی ثب عْیو فثبى ّ صبالت عبً عْیو ؿا ثَ ُوـاٍ هی 

فیـا ُن فثبى . امت « اعالهی/اصنبمبتی»ّایت امیـ لضي ّ کالم مٌتی ّ تلبّت  هیبى ؿّایت عالم ّ هتلبّت ثب ؿ

ثیْبیی ّ یب هْفیک ّ تَْیـ اّ اف فى ّ هـػ ػؿ ّاهؼیت فًؼٍ ّ موجْلیک ًوبػُبی عْیو ؿا ػاؿػ ّ ُن اّ ثـای 

ؿا ثَ ّ ؿیـٍ « فى »ایزبػ ّاهؼیت هتلبّت عْیو ثبینتی تَْیـ ّ فثبى هتلبّت عْیو ّ ػؿک هتلبّت عْیو اف 

ایٌگًَْ ػؿ یک احـ ٌُـی عْة، عْاٍ ثب فثبى ػبػی یب هتلبّت، ػؿ ػیي ؿرْع ثَ ّاهؼیت ػوْهی، آى .  ّرْػ آّؿػ

فهبى ٌُـهٌؼ ؿّایت  ُن. ىؼٍ امت ّ ػیؼٍ ًيؼٍ امت« فػٍ پل»ىْػ کَ تب کٌْى  ثغيی اف ّاهؼیت ثَ ًوبیو گؾاىتَ هی

.آكـیٌؼ هی« تلبّت»آّؿػ ّ  ثَ ّرْػ هی« فػٍ ّاهؼیت پل»عبً عْیو ؿا اف ایي   

 

ثیْبیی هْی ّ عـػهٌؼ ُنتٌؼ، ایي فًبى ػؿ ایي ربهؼَ صْْؿ ػاؿًؼ، ػؿ ُـ فًی صْْؿ ػاؿًؼ، اهب « فًبى » اگـ  

ؿا « فى هتلبّت» عْاُؼ هـتت آًِب ؿا پل فًؼ، پل ؿّایت ثیْبیی ػهیوب اربفٍ ثـّف ّ  ثیبى ایي  ؿّایت صبکن هی

« ؿئبل/ ًبؿمینتی/موجْلیک» تْاى ؿّایت عبً اّ ؿا ثبفیبكت ّ صبالت  هی« فى» ّ ثَ ػُؼ ّ ُوقهبى ػؿ ًگبٍ ا هی

.  ّ ؿیـٍ ؿا ػؿ آحبؿ ثیْبیی ّ یب ػؿ تضْالت آحبؿ ثیْبیی هيبُؼٍ، ثـؿمی ّ ًوؼ کـػ« فى، ؿـیجَ، ثضـاى»ػؿ  هلِْم 

ّ « چـیکَ تبؿا» كیلن «  فى»تب « ؿگجبؿ»كیلن « فى»ػؿ تضْل ثیْبیی اف « هلِْم فى»هخل تلبّت ّ تضْالت صبالت ) 

هّْْع هِن ایي امت کَ ُـ هتٌی ّ ( .«ّهتی ُوَ عْاثین»تب « هنبكـاى»كیلن « فى»ّ مـاًزبم « ىبیؼ ّهتی ػیگـ»

ؿّایتی ثب عْیو ثبینتی هبًْى ّ فثبى عبً عْیو ؿا ثَ ّرْػ آّؿػ، صبلت هتلبّت عْیو ؿا، تب ثتْاًؼ ثب ایي 

.اف ّاهؼیت ّ فًؼگی ػمت یبثؼ« ؿّایتی ًْ» ُوقهبى ثَ « آىٌبفػایی»  

 

ُب ًبىی اف ًْع ّ ًظن  ؿّ هّْْع تلبّت هیبى فثبى ؿّىٌلکـی ّ هؼوْلی ًینت ثلکَ ُـ کؼام اف ایي فثبى افیي

موجْلیک مٌبؿیْ ّ ؿّایت ُنتٌؼ ّ ثب عْیو اصنبمبت ّ صبالت عبٍی ؿا ّ ؿّایت هتلبّتی اف ّاهؼیت ؿا هوکي 

.مبفًؼ هی  

 

ػؿ ّاهغ مْال اٍلی ایي ًینت کَ آیب فثبى ثیْبیی، هْفیک هتي كیلن ثیْبیی هتلبّت ّ فثبى  ػیگـاى ّاهؼی ّ ثٌبثـایي 

عْاُؼ ثیبى کٌؼ ّ چـا ثـای ثیبى ایي ؿّایت اصتیبد ثَ ایي  هّْْع ایي امت کَ اّ چَ ؿّایتی ؿا هی. هؼوْلی امت

كیلن ػبهَ »تْاى  ُوبًطْؿ کَ هی. ثْػٍ امت« ّ گلتوبى ًْ ؿّایت ًْ»هْفیک ّ فثبى ػاؿػ ّ تب کزب هبػؿ ثَ ایزبػ ایي 

(.هخل تبؿاًتیٌْ، ؿّػؿیگـف ّ ؿیـٍ) تِیَ کـػ ّ ُوقهبى ایزبػگـ ژاًـ رؼیؼ ٌُـی ّ هتلبّت ثْػ « پنٌؼ ّ مْػآّؿ   

 

تْاًؼ احـ ؿا  ؿّایت هی مْال ایي امت کَ آیب ایي. گـا امت پنٌؼ یب ّاهغ ثٌبثـایي مْال ایي ًینت کَ آیب ایي یب آى كیلن هـػم 

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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یب كیلن ثَ تکـاؿ  ثبفی مٌتی رنتزْی . تـ اف هّْْع ّ تکٌیک كیلن امت هیبكَ ثبفیگـ هِن ػؿ چٌیي كیلوی آًگبٍ ًوو ّ

.امت« اصنبمبتی ایـاًی»ػُؼ ّ امیـ صبالت  ّ تکـاؿ پٌؼُبی اعالهی اػاهَ هی« ّصؼت ّرْػ ػبىوبًَ»  

 

صبلت ایي .  ؼیؼ ًیق امتلبػٍ کٌؼُبی ر صتی اگـ اف تکٌیک. ایي چٌیي كیلوی ًبتْاى اف ایزبػ یک كیلن هتلبّت ّ رؼیؼ امت 

ؿّػ  یب کبؿگـػاى رؼیؼ پيت ػّؿثیي هی« توبىبچی»امت کَ ػؿ آى « ّهتی ُوَ عْاثین» ای اف كیلن  كیلن ػهیوب هخل ٍضٌَ

ىْػ، ػؿ آى صل ّ ؽّة  ًگـػ، هضْ ّ هنضْؿ ایي ًوبیو ربػّیی  ّ ػؿ ًِبیت مٌتی هی ّ ّهتی اف مْؿاط ػّؿثیي هی

ًکَ ربػّی كیلن ػؿ عؼهت عالهیت كیلن ّ ؿّایت رؼیؼ كیلن هـاؿ ثگیـػ ّ ثَ ؿىؼ كـػیت ّ عالهیت كیلن ىْػ، ثَ ربی آ هی

آكـیٌؼ ّ ثَ اّ ربیی ػؿ ًظن عْیو  ایي تَْیـ ربػّیی ّ ًبؿمینتی اف ٓـف ػیگـ اّ ؿا  هی. ّ توبىبچی کوک ؿمبًؼ

عْاُؼ هـاػ ّ امتبػ ُوَ کبؿٍ ثبىؼ ّ اف  ـػا اّ هییب ك. ػُؼ هی« کبؿگـػاى یب توبىبچی هنضْؿ یب هـیؼ»ثَ ػٌْاى یک 

ىْػ،  اّ ؿّفی ػیگـ  اف ُوَ چیق ثیقاؿ هی. کٌؼ، ُوَ رب هؼؿک ػاؿػ،ُوبًطْؿ کَ كیلن ػؿ ثبة کبؿگـػاى رؼیؼ ثیبى هی

.تلـیٔ ػؿ ؿّاثٔ ّ ػؿ ًوؼ عْیو امت/ىْػ ّ ُویيَ گـكتبؿ اكـآ ىْػ، ثبفاؿی هی گـا هی پْچ  

 

 

در فیلن« رئبل یب ّاقغ»، «یب ًبرطیظتی یخیبل»، «لیکطوبْ» طَ حبلت   

 

« 7.ّاؿ موجْلیک، عیبلی، ؿئبل یب کبثْك» کبّی لکبى ُـ اًنبى ّ ُـ پؼیؼٍ یب ػول اًنبًی ػاؿای مَ صبلت  ثٌب ثَ ؿّاى

ثيـی ػؿ تْاًٌؼ ثبىٌؼ، اهب ثلْؽ ثيـی ّ عالهیت  امت ّ ایي مَ صبلت ػؿ ُـ پؼیؼٍ صْْؿ ػاؿًؼ ّ ثؼّى یکؼیگـ ًوی

اگـ ثَ فثبى مبػٍ ثغْاُین . ثـ ػّ ػٌَـ ػیگـ ػؿ ؿاثطَ ّ ػؿ پؼیؼٍ ثـتـی ػاىتَ ثبىؼ« موجْلیک»ایي امت کَ ػٌَـ 

كیلن ػؿ ّاهغ فثبى كیلن ّ صبلت كیلن امت کَ ثبػج « موجْلیک»ایي مَ ثغو ؿا ػؿ هْؿػ كیلن ثکبؿ ثجـین، آًگبٍ ثغو 

ىٌبمبًَ كیلن امت کَ  كیلن ُوبى تَْیـ ّ صبلت فیجبیی« ثغو ًبؿمینتی» . ػىْ ًقػ توبىبچی هی« تلنیـ ّ ًوؼ»ایزبػ 

صبلت ؿئبل كیلن ػؿ ّاهغ صبلت ُْلٌبک ّ . کٌؼ گیـػ ّ یب ػؿ اّ هیل تٌلـ ایزبػ هی توبىبچی ؿا هی« هالة» چْى یک 

ؿ پی ایزبػ عيًْت هضِ ّ ؿّ صبلت ؿئبل  ثَ ّیژٍ ػ افیي. «8. کٌؼ كلذ  هی» هزِْل كیلن امت کَ توبىبچی ؿا اف تـك

هخل عٌؼٍ ّصيتٌبک ثـ لجبى رْکـ ػؿ . کٌؼ ثـّف هی« ىؼى هیغکْة» مکل هضِ امت ّ ػؿ توبىبچی ثَ صبلت ًْػی 

(.9)کزی ّاهؼیت ًبهیؼ ، ػُي«ّاؿ کزی ؿئبل یب کبثْك ػُي»تْاى ثَ فثبى لکبى آى ؿا  ای کَ هی ، عٌؼٍ«هي ثت»كیلن   

 

« هتي ثبف»ىْػ  کَ كیلن چْى یک  ْؿ ػاؿًؼ، اهب ثـتـی ػٌَـ موجْلیک ثبػج هیػؿ یک كیلن هْی ُـ مَ ػٌَـ صْ

اًؼافُبی ًْ ثَ هّْْع ىْػ ّ عالهیت كیلن، عالهیت توبىبچی ّ تلنیـ اّ ّ اصنبمبت  ثبػج ایزبػ تلنیـُبی ًْ ّ چين

ُوبًطْؿ کَ ثَ ىیٍْ . مبفػ هی اًؼافی ًْ اف ّاهؼیت ؿّثـّ اًگیقػ ّ اّ ؿا ثب ؿّایت ّ چين هتلبّت ّ ػوین اّ ؿا ثـهی

ُبی ژاًـُبی  ایٌگًَْ .ػُؼ ىؼى ؿئبل ًیق هی عْیو اربفٍ هزؾّثیت ّ هنضْؿیت ًبؿمینتی ّ لول ُْلٌبکی ّ هیغکْة

اهب ّهتی ؿّایت كیلن ثَ ْٓؿ ػوؼٍ .  ىْػ ّاؿ ّ ؿیـٍ آكـیؼٍ هی هغتلق چْى ژاًـ تـاژیک، ژاًـ ّصيت یب کوؼی

ػؿ پی ایزبػ یک صبلت هنضْؿی ّ هزؾّثیت هطلن امت ّ ثٌبثـایي امیـ تَبّیـ، صبالت ّ  ًبؿمینتی ثبىؼ، آًگبٍ كیلن

ثب ایٌکبؿ . کٌؼ ایزبػ هی« اصنبمبتی»کٌؼ ّ توبىبچی  هبًؼ کَ ثبٍطالس توبىبچی ؿا رلت هی مٌبؿیُْبی ػوْهی هی

ؿّ كیلن ثب اف ػمت ػاػى  افیي. کٌؼ ًبؿمینتی  عْیو ّ ًبتْاى اف ًوؼ تجؼیل هی« هـیؼ» ُوقهبى اّ توبىبچی ؿا ثَ یک 

ىْػ ّ هتي كیلن  كـػیت هتلبّت عْیو ُوقهبى ّ ثَ ًبچبؿ هبًغ ؿىؼ ًگبٍ كـػی ّ تلنیـ كـػی ّ عالم توبىبچی هی

ػؿ .. ىْػ هی« گـایی اصنبمبتی»یبثی ثَ لؾت ػوین ّ ػؿک ًگبُی ًْ امیـ  هبًؼ ّ توبىبچی ثَ ربی ػمت الیَ هی تک

ملیؼی /گـایبًَ ّ میبٍ پـػافػ، ثَ ىؼت هطلن ًگبٍ كیلن ثَ ثیبى عيًْت هضِ ّ لؾت عيي هضِ هیكیلن، آ« ؿئبل»صبلت 

ثَ توٌبی توبىبچی ًیق ىکل ّ صبلت « ًبهْمی ّ اعالهی، آؿهبًی»ایي ؿّایت ُْلٌبک ّ یب ػؿ صبلت ایـاًی . ىْػ هی

کٌؼ کَ کبهال ػؿ  تجؼیل هی« توبىبچی ؿئبلی»ػُؼ ّ اّ ؿا ثَ  عْیو هی« ؿئبل ّ ُْلٌبک»ػُؼ ّ ثَ اّ ربیی ػؿ ثبفی  هی

ػُؼ ّ اکٌْى ثَ اثقاؿ ارـایی یک  ىْػ ّ كـػیت ّ هؼؿت ًوؼ عْیو ؿا اف ػمت هی ایي عيًْت ّ لؾت هضِ هضْ هی

. ىْػ تجؼیل هی« آهیق پـّپبگبًؼای عيًْت»  

 

َ ُـ عالهیت هتلبّت ػؿ ًِبیت ػؿ میٌوبی ایـاى ّ ؿّاثٔ ایـاًی امت ک« ًبؿمینتی یب ؿئبل»تضت تبحیـ ایي صبالت 

یب ٌُـ ّ كیلن هؼؿى . ىْػ ایـاًی ثَ ػػبی ّصيت رؼیؼ تجؼیل هی« ژاًـ ّصيت»ىْػ ّ  امیـ ؿّایت کِي ّ لضي کِي هی

ىْػ ّ اًؼیيَ هؼؿى یب پنبهؼؿى ؿا هنظ  گـایی ّ ؿلْگـایی ایـاًی هی مْیگی، اصنبمبت ّ پنت هؼؿى ایـاًی ػچبؿ تک

.کٌؼ ّ ایـاًی هی  

 

ُبی هغتلق ّ یب ثَ صبلت تللیوی ّلی ثب هؼؿت  تْاى ُویي مٌبؿیُْبی هغتلق ؿا ثب فثبى یؼی امت کَ صتی هیٓج

ُبی هتلبّت ّ ًْ  موجْلیک ّ عالم ّ هتلبّت ًیق ایزبػ کـػ ّ هب اهـّفٍ ػؿ میٌوب ّ ٌُـ عْیو ىبُؼ ؿىؼ ایي عالهیت

ُنتٌؼ، ثَ ایي ػلیل ًیق « ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل»ثٔ هؼیوی ای امیـ ایي صبالت  ّ ؿّا ُنتین، اهب ٌُْف ًیق ثغو ػوؼٍ

میٌوبی هؼؿى ّ عالم ایـاًی، ثَ عبٓـ ایي هؼْالت ػؿًّی ّ ًیق ثَ عبٓـ هؼْالت كـاّاى ػؿ صبىیَ کَ عْػ ًیق 
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ی ُوبًطْؿ کَ اكـاػی هخل ثیْبی. تْاًؼ ؿىؼ کٌؼ ًوْػاؿی ػیگـ اف ایي ؿّاثٔ ّ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ُنتٌؼ، ًوی

. 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 

ُوبًطْؿ کَ تبحیـ . پـمتی ّ ؿیـٍ اف یک مْ ّ ًیق عين ثَ ًگبٍ هتلبّت ّ ًْ ّرْػ ػاؿػ مٌتی ّ ًبؿمینتی، ىغَیت

كؤ ثَ تبحیـ ًْع ًگبٍ رِبى ؿـة ّ . )هيتـی ػؿ پیيـكت ّ یب هوبًؼت اف ؿىؼ عالهیت، هيکلی ُوگبًی امتعـیؼاؿ ّ 

(.ُبی هٌتغت ایـاًی، ثـ كیلن ایـاًی ثٌگـیؼ كنتیْالِب ػؿ اًتغبة كیلن  

 

هتٌلـاًَ ثب /ًَثٌیبى ّ امبك ایي هؼْالت ػؿ ّاهغ ربهؼَ ّ اًنبًی امت کَ ثیو اف ُـ چیق ػؿ ؿّاثٔ ًبؿمینتی هزؾّثب 

یب امیـ ُـاك ّ عيوی . متیق ُنتٌؼ پـمت یب ؿـة متیق، ؿـة پـمت ّ یب مٌت گـكتبؿًؼ، مٌت« ػیگـی یب ؿیـ»

.تْفی چَ ثَ ًگبٍ هتلبّت، ثَ ؿـة ّ یب ثَ مٌت ُنتٌؼ ، امیـ ؿمبًتیوْ ّ کیي«ػیگـی»ُْلٌبک ّ ؿئبل ًنجت ثَ   

 

ًوؼ امتْاؿ /امت کَ ثـ امبك ؿاثطَ پبؿاػکل ػالهَ« ؿیـ»ثب « کموجْلی»صبٍل  ایي گـكتبؿی، ػؼم ؿىؼ ؿّاثٔ   

اًنبًی ّ کبؿی، _ ، چَ ػؿ ؿّاثٔ هیبى«احـه»، یؼٌی ثب «ػیگـی»ىْػ کَ چَ ػؿ ؿاثطَ ٌُـهٌؼ ثب  امت ّ  ثبػج هی

ثل ؿىؼ ًکٌؼ ایي ؿاثطَ عالهبًَ ّ پبؿاػکل ؿىؼ ًکٌؼ، ًوؼ ّ ػیبلْگ هتوبثل ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی ّ ُوکبؿی ّ ُویبؿی هتوب

. یب اهـّف ُوَ ثب ُن ُنتٌؼ ّ یب كـػا ُوَ ّؼ یکؼیگـ ُنتٌؼ . ػیگـی ؿا ثقًؼ« فیـ آة»ّ ػؿ ّاهغ ُـ کل هی عْاُؼ 

تْاًؼ عْة ؿىؼ کٌؼ ّ هب ثیيتـ ثب تولیؼ ّ هًْتبژ ؿّثـّیین تب ثب پؾیـه  ای آًگبٍ ًوؼ ّ عالهیت هؼؿى ًوی ػؿ چٌیي ربهؼَ

ًگبٍ هتلبّت، هؼؿى ّ ُویيَ . ّ كـػی عْیو ّ ایزبػ تللین ّ ًگبٍ هتلبّت هؼؿى عْیوًگبٍ هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی 

. ُبی ًبػؿ آى ثِـام ثیْبیی امت، ثب توبم ًکبت هؼؿت ّ ّؼق کبؿُبیو ًبتوبهی کَ یکی اف ًوًَْ  

 

در فیلن بیضبیی طیٌوب_ چؼن  

 

، ػؿ ّاهغ ًْع «ّهتی ُوَ عْاثین» یلن ربلت ّ هتلبّت ثیْبیی ػؿ ك ُبی اف هِوتـیي ّ امبمیتـیي عالهیت یکی

ُبی میٌوبیی آىٌبمت ّ آًـا ثب ًگبٍ كـػی  ثیْبیی ثَ عْثی ثَ تکٌیک. ػؿ كیلن امت« ًگبٍ ػّؿثیي»ثـػاؿی ّ ًوو  كیلن

اّ ثـ ثنتـ ؿاٍ كـػی عْیو هبػؿ ثْػٍ . کٌؼ ُبی رؼیؼ هی کٌؼ ّ هـتت مؼی ػؿ رنتزْی ؿاٍ عبً عْیو تللین هی

اگـ ثَ . آهیقػ ّ ؿاٍ ّ ًگبٍ هتلبّت عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ هـتت تضْل یبثؼ یو ّ كـٌُگ هؼؿى ؿا ػؿ ُنامت، كـٌُگ عْ

ثٌگـین، ثَ عْثی « ّهتی ُوَ عْاثین»ّ صبل « هنبكـاى»، «چـیکَ تبؿا»تب « ؿـثیَ ّ هَ»، «ؿگجبؿ»تضْل اّ اف 

ُبی ًْیي ًوبیو ؿا  هؼاّم اّ ثـای یبكتي ؿاٍ تْاى ایي تْاًبیی تللین ّ ایزبػ ًگبُی ًْ، تضْل هؼاّم ّ رنتزْی هی

ؿّ اّ هبػؿ امت ػؿ کبؿُبی عْیو امطْؿٍ ایـاًی ّ هؼْالت ربهؼَ مٌتی ّ ًبهْمی ایـاًی ؿا ثب  افیي. ػؿیبكت

ؿا ثب تکٌیک « تؼقیَ ایـاًی ّ ػامتبى ػؿ ػامتبى ىِـفاػ»هؼؿى ػؿُن آهیقػ، ُوبًطْؿ کَ هبػؿ امت تکٌیک « ػلِـٍ»

ؿّ ثَ ػّمتبى  افیي. ) آهیقػ ّ ػًیبی هتلبّت عْیو ؿا ثیبكـیٌیؼ ػؿ ُن« تکٌیک ُیچکبک» ى ّ اف رولَ میٌوبی هؼؿ

(. کٌن ُبی ثیْبیی پیيٌِبػ هی ؿا ثـای ػؿک ثِتـ تکٌیک« ُیچکبک ػؿ هبة» عْاًؼى کتبة ثیْبیی ثَ ًبم   

 

ش آى ُنتن ّ اهیؼّاؿم فهبًی ثب اًتيبؿ کتبثن ُبیی امت کَ ػؿ ایي ًْىتَ ًبتْاى اف تّْی هيکالت ًگبٍ ثیْبیی ػؿ ثغو 

ػؿ ثبة اّ ثتْاًن ثَ ثیبى ایي چين اًؼاف ًْ ثَ کبؿُبی اّ ّ هؼؿتِبی اّ ثپـػافم ّ ُوقهبى ثَ ثیبى هيکالتی ثپـػافم کَ 

هٌؼ ُوبًطْؿ کَ ػؼم رِبًی ىؼى اّ ثَ عبٓـ ؽائوَ رِبًی امت کَ اف ٌُـ. ىْػ کَ کبؿُبی اّ رِبًی ىًْؼ هبًغ آى هی

ثَ عْثی ثَ ثیبى آى پـػاعتَ « اّؿیٌتبلینن»اًتظبؿاتی کَ اػّاؿػ مؼیؼ ػؿ کتبة . ىـهی كؤ اًتظبؿات عبٍی ػاؿػ

ایي کتبة ػؿ ًوؼ ثیْبیی  کَ ثغو هِوی اف آى پبًقػٍ مبل پیو ًْىتَ ىؼٍ امت، ٌُْف هبًٌؼ ثغو ػوؼٍ کبؿُبی .) امت

ایي ٌٓق فًؼگی . ای ػیگـ امت كیلن ػؿ اًتظبؿ ىـایطی ػیگـ ّ عْاًٌؼٍهبًٌؼ اهیؼ ٌُـپیيَ . ػیگـم ػؿ اًتظبؿ چبپ امت

گْیؼ  ای ػچبؿًؼ ّ ایٌزبمت کَ ثبیؼ ثَ كیلن صن ػاػ کَ هی امت کَ اف كیگْؿ كیلن تب کبؿگـػاى ّ ًوبػ ثَ هؼْالت هيبثَ

ْع ؿاثطَ ثب هؼْل ّ ػؿػ اهب تلبّت ػؿ ً. فیـا كـفًؼاى یک گلتوبى ّ ثنتـ كـٌُگی ُنتین. «هب ُوَ ىجیَ ُوؼیگـین»

ػاؿػ ّ ػیگـی ؿا ثَ هنضْؿی ػؿ پبی تَْیـ ربػّیی یب  هيتـک امت کَ یکی ؿا ثَ اهیؼ عـػهٌؼاًَ ّ موجْلیک ّاهی

(ؿّ ُوَ هتلبّتین افیي. «ًبری» ؿئبل   

 

ی كیلن هـتت اف اف اثتؼا« ًگبٍ ػّؿثیي» . ػؿ كیلن رؼیؼ ثیْبیی هب ىبُؼ ػؿرَ رؼیؼی اف ایي هؼؿت ّ ًگبٍ عالم ُنتین 

ثبفیگـاى، گبٍ اف ثـل « مْثژکتیْ»ّ گبٍ اف هٌظـ « اثژکتیْ»ًگـػ، گبٍ اف هٌظـ  اًؼافُبی هغتلق ثَ ٍضٌَ هی چين

ؿّػ ّ ػفػاًَ ًگبٍ  گبٍ ایي ًگبٍ پبّؿچیي، پبّؿچیي ؿاٍ هی. ًگـػ ًگـػ ّ یب اف ثبال هی چين ثبفیگـاى ثَ ٍضٌَ هی

ثیْبیی ُوبى چیقی امت کَ « ًگبٍ ػّؿثیي» ػؿ ّاهغ . اًؼافػ ی ثَ ػیگـی هیکٌؼ، گبٍ مـیغ ًگبُو ؿا اف یک هی

ُبیی امت کَ گْیی ثَ ُیچ  ًگبُی کَ ػؿ ّاهغ ثیبًگـ اصنبمبت ّ ىْؿ ّىْم. ًبهؼ هی« 10.میٌوب_چين« »ػلْف»

. ک ّ لول ىْػتْاًؼ ػوین ػؿ ای تؼلن ًؼاؿػ ّلی رقّ ّـّؿی ٍضٌَ ُنتٌؼ ّ ثؼّى آًِب ؿّایت تيـیش ىؼٍ ًوی مْژٍ

ىْػ کَ ًگبٍ ػّؿثیي هبًٌؼ ًگبُی ثبىؼ کَ ثَ ُیچکل ّ ػؿ ًِبیت صتی ثَ  ثـػاؿی ػؿ ّاهغ ثبػج هی ایي صبلت كیلن



41 

 

کَ گْیی مْژٍ ّ یب ثبفیگـاى ًبتْاى اف ثیبى ّ اثـاف آى  کٌؼ کبؿگـػاى کبهل تؼلن ًؼاؿػ ّ اصنبمبتی ؿا ثیبى هی

، ثب ىکنتي هـتت فهبى ّ هکبى، ثب تـییـ هـتت رب ّ هضل عْیو « نن ّ مْژٍایي ًگبٍ ثؼّى ر» ایٌگًَْ (. 11)ُنتٌؼ

اًؼافُبی هغتلق آى ؿا ثجیٌین ّ ثَ ػون  ػُؼ، ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػون ػامتبى ّ ٍضٌَ ّاؿػ ىْین ّ اف چين ثَ هب اربفٍ هی

.ثضـاى ثبفیگـاى ّ ػامتبى ّاؿػ ىْین ّ ؿّایت عْیو ؿا ثیبكـیٌین  

 

ثٌؼػ، فیـا ثَ هْل  هی« ًزبت» ػؿ عبًَ ػؿ آبم ؿا ثـ ؿّی « چکبهَ»ای امت کَ  ْكن آى ٍضٌَیک ًوًَْ ربلت ّ ه

فًؼ کَ اف آبم  كـیبػ هی« ًزبت». اّ ثبینتی اف هـػی کَ پٌذ مبل تٌِب ػؿ فًؼاى ثْػٍ امت، اًتظبؿ ُـ کبؿی ؿا ػاىت

گْیؼ ثَ چیقی كکـ کٌؼ کَ ثَ اّ آؿاهو  هی ثنتَ هتٌلـ امت ّ چکبهَ ػؿ صبل ؿكتي ثَ مْی آبم عْاة عْیو ثَ اّ 

امت کَ ثَ « ًگبٍ ًزبت»اف پيت ثَ مْی چکبهَ ػؿ صـکت امت ّ گْیی ایي « ًگبٍ ػّؿثیي»ػؿ ایي ٍضٌَ . ثغيؼ هی

گْیؼ کَ ثَ چیقی كکـ کٌؼ کَ ؿاصتو کٌؼ،  ػُؼ، اهب ّهتی چکبهَ هی کٌؼ ّ یب  ثَ اّ گْه هی ًگـػ ّ اّ ؿا ػًجبل هی اّ هی

ایي ًگبٍ ػّؿثیي ػؿ ّاهغ ثیبًگـ هیل . ػُؼ ؿّػ ّ اف ثبالی مـ چکبهَ تغتغْاة ؿا ًيبى هی ٍ ػّؿثیي ًبگِبى ثبال هیآًگب

آؿاهو ػُؼ، اهب ایي ًگبٍ ثَ اّ تؼلن ًؼاؿػ ّ ػؿ ّاهغ ػّؿثیي « ًزبت»تْاًؼ ثَ  ّ ىْؿ ػيوی ّ اؿّتیکی امت کَ هی

ًگبٍ »ایٌزب . ؼ آى ؿا اثـاف کٌؼ ّ ًَ چکبهَ کَ عْػ ًیق هیلی ثَ اّ ػاؿػتْاً ثیبًگـ صبلت ّ اىتیبهی امت کَ ًَ ًزبت هی

ؿا ًيبى « ای فػٍ پل ّاهؼیت ّ توٌبی »پـػافػ ّ آى  ػؿ ّاهغ ثبفیگـی ػؿ ثبفی امت ّ ثَ مبعتي ّاهؼیت هی« ػّؿثیي

.صبّـ ّ هبػؿ ثَ ثیبى هنتویوو ًینت« ّاهؼیت ٍضٌَ»ػُؼ کَ  هی  

 

ؿا ػیؼ ّ اف امتلبػٍ عالهبًَ ثیْبیی اف « ًگبٍ ثؼّى مْژٍ» ، ایي «میٌوب_ چين» تْاى ایي  یُبی هغتلق كیلن ه ػؿ ثغو

ُبی ًْیي ّ هتلبّت ایي كیلن امت،  اف چين ًوبػاًی  ایي تکٌیک لؾت ثـػ ّ ػهیوب ایي هّْْع کَ یکی اف هِوتـیي تْاًبیی

ُبی هغتلق  ْبیی ػؿ آحبؿ ػیگـ عْیو ًیق  اف ایي تکٌیکالجتَ ثی. ام،  ػوؼتب ػّؿ هبًؼٍ امت کَ هي آًِب ؿا هطبلؼَ کـػٍ

ًگبٍ ثؼّى مْژٍ ّ » تـ اهب ًوو هِوی امت کَ ایي  هّْْع هِن. ، اهب ًَ ثب چٌیي هؼؿت ّ اُویتی امتلبػٍ کـػٍ امت

ىْػ کَ  هیکٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ فثبى كیلن، هْفیک هتلبّت كیلن، ثبػج  ػؿ مٌبؿیْی كیلن ّ ػؿ ایزبػ ؿّایت كیلن ثبفی هی« رنن

کویک ؿّثـّ ىْػ ّ ػؿ آى ثبؿٍ ثب رنن /ُبی ایـاًی ثب یک احـ هْی تـاژیک ًبهَ توبىبچی ثَ ربی اكتبػى ػؿ ػام  هَیجت

ُویٌطْؿ ًیق تـییـ هؼاّم ژاًـُبی میٌوبیی اف . ّ عـػ عْیو ثیبًؼیيؼ ّ صبالت ّ اصنبمبت هتلبّتی ؿا تزـثَ کٌؼ

. ؿمبًؼ ُبی ایي كیلن ّ تضْل هؼاّم كیلن کوک هی ٍ  ثَ هؼؿتمیٌوبی تـاژیک تب  میٌوبی کوؼی ّ ؿیـ  

 

ػؿ ّاهغ چْى « ٍؼای تللي»ایٌزب ًیق . امت« چکبهَ» یک هخبل ػیگـ ٍضٌَ ىٌیؼى ٍؼای فًگ تللي ػؿ عیبثبى تْمٔ 

چکبهَ ؿا « گْیی پیو» کٌٌؼٍ ػاؿػ ّ چْى یک  ّ ؿُبىؼٍ امت کَ تبحیـی ؿئبل ّ هیغکْة« ٍؼای ثؼّى رنن»یک 

. ػاؿػ کَ ثَ مْی عبًَ ثؼّػ ّ اف پلکبى هبؿپیچی ثبال ؿّػ کَ ثب عْیو ػلِـٍ ّ تؼلین ّ ایِبهی رؼیؼ ثَ ُوـاٍ ػاؿًؼ ّاهی

ایـاًی ػّؿ مبفًؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػون « اصنبمبتی ثْػى»عْاٌُؼ ػهیوب هب ؿا اف  ّ هْفیک ُوـاٍ هی« ًگبٍ ػّؿثیي»

. ًقػیک مبفًؼ هؼْل ّ ثضـاى ّ لول ػلِـٍ ّ ُـاك ٍضٌَ  

 

ًگبٍ اثژکتیْ ّ » هّْْع هِن ػیگـ اهب ایي امت کَ ثَ هْل ػلْف تضْل هِن ّ هؼؿى میٌوب تٌِب ػؿ ایي ًجْػٍ امت کَ اف 

« تَْیـ صـکت» تضْلی کَ ػلْف آى ؿا ػجْؿ اف . یبثؼ ػمت هی« ًگبٍ مْثژکتیْ ّ مبعتبؿىکٌبًَ»ثَ « هنتوـ ػّؿثیي

مؼی ػؿ ثَ تَْیـ کيیؼى یک صبػحَ ّ « تَْیـ صـکت»اگـ كیلن کالمیک ػؿ . ًبهؼ هی« 12.تَْیـ فهبى»ثَ مْی   

اکٌْى كیلن رؼیؼ هؼؿى فهبى ّ هکبى « تَْیـ فهبى» اًؼاف ػاؿػ، ػؿ  امتوـاؿ تبؿیغی ایي صبػحَ ّ ػوؼتب اف یک چين 

اکٌْى ًگبٍ ثیٌٌؼٍ عْػ رقیی .ىْػ ى هیاًؼاف ثبفیگـ یب ثبفیگـ ثیٌٌؼٍ ثیب ىْػ ّ كیلن اف چين ىکٌؼ، هًْتبژ امبمی هی ؿا هی

ایي ًگبٍ مْثژکتیْ ػؿ ّاهغ ًبىی . ىْػ تـ ػاؿای اُویت هی اهب ایي صبلت ثَ ػلت هّْْػی هِن. اف ػول ّ مٌبؿیْ امت

صْاػث ّ »ثیٌؼ امیـ ّ تنلین  اًنبى اهـّفی امت کَ اکٌْى هی« تزـثَ ؿئبل ّ ُْلٌبک» اف ػؿک ّ لول یک

اکٌْى اّ ثَ . ت کَ ثـ فًؼگی اّ تبحیـگؾاؿًؼ ّ اّ توبىبچی ًبتْاى صْاػث ّ اػوبل عْیو امت هزِْلی ام« ؿّیؼاػُبی

اف ُیچکبک ؿا ثَ مبى ًوبػ ّاهؼی « پيتی  پٌزـٍ» افیٌـّ ػلْف ًیق كیلن . ىْػ ًبئل هی« ػلِـٍ،ایِبم ػوین فًؼگی»لول 

ًبتْاى تٌقل /پٌبٍ متْاؿت، ثَ صؼ یک ثیٌٌؼٍ هلؼْل، ثیػؿ ایي كیلن ٌُـپیيَ اّل كیلن، ریوق ا». پٌؼاؿػ هی« تَْیـ فهبى»

. «13.ػاػٍ ىؼٍ امت  

 

اهـّفٍ عْىجغتبًَ ػؿ ایـاى ًیق ّ ػؿ کبؿُبی عْة  کبؿگـػاى رؼیؼ ّ عالم ایـاًی هب ىبُؼ  ایي مبعتبؿىکٌی ّ 

اهب ػؿک ّ . یکی ّ ؿیـٍُبی  اهکبًبت،تکٌ ُبی هؼؿى ّ هًْتبژ ُنتین، ثب ّرْػ توبهی هضؼّػیت امتلبػٍ اف ایي تکٌیک

، ػؿ ایي مبعتبؿىکٌی ًْ، ػؿ صبلت ایي مْژٍ ًْ، « كْبی ًْ ّ مْثژکتیْ» ًِلتَ ػؿ ایي « ّصيت ؿئبل»ثیبى ایي 

کبؿی امت کَ ٌُْف ثَ اًؼافٍ کبكی رب ًیبكتبػٍ امت ّ ػؿ ّاهغ هب ثیيتـ ثب تولیؼ تکٌیک ؿّثـّ ُنتین، تب ثب لول ّ ػؿک 

ؿّثـّ ُنتین ّ « تَْیـ فهبى»ػؿ كیلن رؼیؼ ثیْبیی هب ثب ایي مبعتبؿىکٌی ّ ثب ایي . ػوین ایي تضْل هِن هؼؿى

ىْین کَ ثبینتی ثیٌٌؼٍ  ُبیی ؿّثـّ هی ، تٌِبیی، ًبتْاًی ػوین اًنبى«ّصيت ّ ػلِـٍ» ایٌزبمت کَ ُوقهبى هب ثب 

فًؼگی ّ « ُـد ّ هـد ػوین»ؼ ثَ عْاٌُ ػُؼ ّ هی صْاػث ّ اػوبلی ثبىٌؼ کَ ػؿ فًؼگیيبى ؿط ػاػٍ امت ّ یب ؿط هی

. رِبًيبى پبیبى ثغيٌؼ، آؿاهو ّ رْاثی ثـای عْیو ثیبثٌؼ  
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ؿّ كیلن  افیي. کٌؼ کویک هی/عْیو ّ تاله ثـای ػجْؿ اف آى ُـ صـکت آًِب ؿا ػؿ ًِبیت تـاژیک« ػلِـٍ»ُویي لول 

ثـای هخبل . گبٍ ػؿ علب ّ پٌِبى امت ثیْبیی  ػؿ ػیي صبلت تـاژیکو ػاؿای یک ٌٓق هْی ًیق ُنت کَ گبٍ آىکبؿا ّ

« ًْاة ٍلْی»ػؿ ثغو اّل مٌبؿیْ ایي ٌٓق ثیيتـ ػؿ علب ّ پٌِبى امت، اهب ػؿ ثغو ػّم مٌبؿیْ ّ ثب ثبفی ٌٓقآهیق  

ثب ثبفیگـی عْة )« عبٓـٍ هوجْل» ّ ثَ ّیژٍ  ثب ٌٓق هْی ًِلتَ ػؿ كیگْؿ « ىبیبى ىجـط»ػؿ ًوو ٌُـپیيَ رؼیؼ  

.یب گبٍ ٌٓقی هْكن ّ گبٍ ًبهْكن امت. ، ىبُؼ هؼؿت ّ ًوبیو ایي ٌٓق ػؿ ثبفی ّ هْفیک كیلن ُنتین(ىوبین كـاُبًی  

  

 
 

عْاُؼ ثب هبىیي ثَ ػوت  هی« چکبهَ»ت کَ ػؿ اثتؼای كیلن ّهتی ای ام ٍضٌَ« ٌٓق ػؿ ػلِـٍ» یکی اف صبالت ایي 

ًگـػ، ّ ػؿ  ؿا مْاؿ کٌؼ، اثتؼا اف ػؿّى آیٌَ ػؿّى هبىیي ثَ پيت ّ ثَ اّ هی« ًزبت»ثـگـػػ تب كـػ ؿـیجَ یؼٌی 

آى ثَ عْیو ّ آّؿػ ّ ػؿ  عْیو ؿا ػؿ هی« آیٌَ ریجی»ای ثؼؼ اّ  ػؿ لضظَ. ای امت کَ چکبؿ کٌؼٍ  ًگبُو مْال ّ ػلِـ

ایٌزبمت . اه ّ آؿایيو ػؿمت امت ًگـػ کَ آیب هیبكَ ثَ عْیو هی« آیٌَ ریجی»اکٌْى ػؿ ّاهغ اّ ػؿ . ًگـػ ثَ پيت هی

ىًْؼ کَ ػؿ ػیي صبل ًیق پیًْؼی ػؿًّی ػاؿًؼ ّ  کَ ػّ آیٌَ ّ ػّ لضظَ پيت مـ ُن ػؿ ّاهغ ػاؿای ػّ هؼٌی هغتلق هی

ت اًنبًی امت کَ ػؿ ػیي ػلِـٍ، اهیؼ ػاؿػ، هیل عْىی ػاؿػ ّ اٍال ثؼّى ػلِـٍ کویک مـى/ایي پیًْؼ صبلت تـاژیک

اكتؼ ّ  اهب هتبملبًَ ایٌزب ایي ٌٓق ػهین رب ًوی. ثْػ ّ صل هـگ اهکبى ػؿک ّ ؿىؼ ىْؿ اؿّتیک ثيـی هوکي ًوی

ثَ عْثی ایي صبلت تْاًؼ  ثب ّرْػ ثبفی عْثو ػؿ صبالت هغتلق ایي كیلن، ػؿ چٌیي ربُبیی ًوی« هژػٍ ىونبیی»

کٌن کَ ثغو اػظن توبىبچیبى هتْرَ  ؿّ ًیق كکـ هی افیي. تْاًؼ ایي کبؿ ؿا ثکٌؼ یب كیلن ًوی. کویک ؿا ًيبى ػُؼ/تـاژیک

.ایي لضظَ ًيؼًؼ  

 

ثَ کوک هْمیوی هؼوْلی یب مٌتی ایـاًی هوکي ًینت ّ ثٌبثـایي اّ « ػلِـٍ ّ تؼلین» اف ٓـف ػیگـ لول ّ ثیبى  ایي  

فیـا ثیبى ایي . ُب ّ ًْاُبی ایـاًی امتلبػٍ کٌؼ ی اف ًْاُبی ًْ یب تـکیجی، اف هْمیوی هؼؿى ّ ُوـاٍ ثب ثـعی هلْػیثبینت

ثَ کوک هْمیوی مٌتی ّ یب پبپ ایـاًی ػوؼتب هوکي ًینت کَ هّْْػو اٍْال ؿّایتی ػیگـ اف « ػلِـٍ ّ ایِبم»

. متّاهؼیت امت ّ ثَ ًبچبؿ ػؿ پی ایزبػ اصنبمبتی ػیگـ ا  

 

ُبی گـكتبؿ، هـثبًی ػؿ یک رِبى  اًنبى« ػلِـٍ، ػؿػ، اهیؼ ّ ػين»ػهیوب ػؿ پی لول ّ ایزبػ « ّهتی ُوَ عْاثین»كیلن 

هتلبّت ّ هْفیک هتلبّت ّ ثبفی هتلبّت « ًگبٍ ػّؿثیي»ثَ « ّاهؼیت هتلبّت»پـیيبى ّ عيي امت ّ ثـای ایزبػ ایي 

ُونـ ًزبت تْمٔ ًزبت ّ ّؿّػ هب ثَ ٍضٌَ ّ « تـًذ»ٌَ ثیبى هـگ یک ٍضٌَ عیلی فیجبی آى، ٍض. اصتیبد ػاؿػ 

ُب ّ  کٌؼ، ػّؿثیي هب ؿا اف فهبى ُویٌکَ ًزبت ىـّع ثَ ثیبى صبػحَ هی. لول ؿن ّ ػؿػ ُـ ػّ ػبىن ّ ثضـاى آًِبمت

ًبپؾیـ تـًذ   کٌؼ ّ چْى عطی هب ؿا ثَ عْػکيی ارتٌبة ػُؼ ّ هیبى آًِب تؼاّهی ایزبػ هی هکبى ُبی هغتلق ػجْؿ هی

کْثؼ،  اف عْیو ثیقاؿ امت  ّ ٍؼای ًبهْك ثیـًّی کَ ثـ ػؿ ّ پٌزـٍ هی« ػؾاة ػؿًّی»ؿمبًؼ کَ ػؿ فیـ كيبؿ  هی

کٌؼ ، ثب آًکَ اّ ثَ عبٓـ آفاػی ُونـه ثَ  ّ چْى ُونـه اّ ؿا ًوی کيؼ، عْػ ؿا اف پٌزـٍ ثَ ثیـّى پـت هی

« ًگبٍ ثؼّى رنن» ىْػ ّ ثبؿ ػیگـ  یي لضظَ كلذ ّ ًبتْاى اف صـکت هیًزبت اف ىؼت ػؿػ ػؿ ا. كـّىی تي ػاػٍ امت تي

ایي ًگبٍ مْثژکتیْ ّلی ثؼّى مْژٍ عبً،  اف یک ٓـف هنبّت ّ . ًگـػ ػّػ ّ ثَ پبییي هی ػّؿثیي ثَ مْی ثبلکي هی

اًؼاف امت،  ّ چين فهبى چْى یک ًگبٍ ػُؼ ّ ُن ًبپؾیـ ؿا ًيبى هی هٌطن تـاژیک ّ ػیٌی ًِلتَ ػؿ ایي عْػکيی ارتٌبة

اًگیقػ، ثی آًکَ ػامتبى  ػؿ ّاهغ ػؿ توبىبچی صل ػؿػ ّ ؿن اًنبًی ّ اًگیقٍ یبكتي ؿاٍ رلْگیـی اف ایي تـاژػی ؿا ثـهی

.ؿا ثؼُؼ« ػقاػاؿی ایـاًی ّ اصنبمبت كیلن ثبٍطالس ٌُؼی ّ یب ػبهَ پنٌؼ» ّ هْفیک اربفٍ   

 

«خْابٌذ َّقتی ُو» هؼکالت فیلن   

 

کٌٌؼٍ كیلن هجلی تَلیَ صنبة کٌؼ،  عْامتَ امت ثب تِیَ ػؿ ایي ًینت کَ  گْیی هی«  ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» یلن هيکل اٍلی ك

عْامتَ امت ُوَ صـكِبیو ؿا یکزب ثقًؼ، آًطْؿ کَ ثـعی ًوؼُب  یب ایٌکَ چْى ثیْبیی هؼتِب کبؿ ًکـػٍ امت، هی

تْاًؼ پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػّ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ  امت کَ ًویػؿ ایي « ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» هؼْل اٍلی كیلن . اًؼ هطـس کـػٍ
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هیبى مٌبؿیُْب ػمت یبثؼ ّ ثَ توبىبچی اربفٍ ػُؼ کَ ثب « ّصؼت ػؿ کخـت»ؿا ثَ عْثی ًيبى ػُؼ ّ ایٌگًَْ ثَ یک 

بهؼَ اًؼاف ًْ ػمت یبثؼ  ّ ػون ثضـاى عْیو ّر ػؿک ػوین تالهی ّ پیًْؼ هیبى ؿعؼاػُب ّ مٌبؿیُْب ثَ یک ًگبٍ ّ چين

ثب آًکَ ٍضٌَ ًِبیی كیلن ّ هتل چکبهَ ػؿ رلْی میٌوبی ػؿ صبل كـّه ّ هتـّکَ ّ ػؿ روغ . عْیو ؿا ثِتـ ثلِوؼ

یبثی ثَ ػـٍَ ّ ؿّایتی ًْ، ثَ ًگبُی  فػٍ، ثبینتی  ایي پیًْؼ ؿا ّ اهکبى ػمت هؼتبػاى ّ ثیوبؿاى ایي ربهؼَ ثضـاى

كیلن ؿا  ثـای توبىبچی ثَ ّرْػ آّؿػ، اهب ایي پیًْؼ ثَ عْثی ؿط  تـ ثضـاى ػؿًّی تـ ثَ هؼْالت ّ لول ػوین ػوین

تْاًؼ گبم آعـ ؿا ثـػاؿػ ّ ثب ایزبػ ایي ػـٍَ ّ  اّ ًوی. تْاًؼ ثَ چٌؼالیگی الفم عْیو ػمت یبثؼ ػُؼ ّ كیلن ًوی ًوی

عْؿًؼ، ثَ  ًؼ هیُبی كـػی ّ روؼی چْى ارقای یک ىجکَ ثَ یکؼیگـ پیْ مٌبؿیْی رؼیؼ کَ ػؿ آى ُوَ ایي تـاژػی

. توبىبچی اهکبى  لول ّ ػؿک ایي ػـٍَ ًْ ّ  لؾت ًْ ؿا ثؼُؼ  

 

ثبینتی ایي پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػّ كیلن ّ « ُبیی گبٍ گـٍ» ىًْؼ کَ چْى  ػؿ ّاهغ  ػؿ كیلن هـتت ًوبػُبیی ًيبى ػاػٍ هی

« ثضـاى ّ ػلِـٍ كـػی» ّ مٌبؿیْی اّل هب ثب  ػؿ كیلن. مٌبؿیْ ؿا ػؿ ؽُي ثیٌٌؼٍ ایزبػ کٌٌؼ ّ اّ ؿا ثَ كکـ ّ ًوؼ ّاػاؿًؼ

گـػًؼ، عْاٍ ػؿ ایي ػًیب  عْیو ؿّثـّیٌؼ ّ ثؼًجبل آؿاهو ّ ػين هی« ػلِـٍ ّ ثضـاى»چکبهَ ّ ًزبت ؿّثـّیین کَ ثب 

ربهؼَ ًبهْمی ّ » ْٓؿ ثب  ُویي. ، عْاٍ اف ٓـین اػتیبػ ّ یب عْاٍ اف ٓـین هـگ ّ ثبفگيت ثَ ػؿّى ػين گؾىتَ

ؿّثـّیین ّ ثب ًوبػُبی آى، چْى چبهْ ّ امیؼپبىی ثَ فى، ٓـػ هـػی کَ ثَ هبًْى ًبهْك ّكبػاؿ ًجْػٍ امت، « اعالهی

گـا ُنتین کَ ػؿ هبلت صبالت ّکیل  صـهتی ًِلتَ ػؿ ایي صبالت ًبهْمی ّ هطلن اعالهی ّ ثی یب ىبُؼ ثی. ىْین ؿّثـّ هی

فػٍ ػؿ  ّ ثضـاى« ًبهْمی»ایٌگًَْ ایي ربهؼَ . ى ػمت یبثؼعبًْاػٍ فًؼاًی هی عْاُؼ ثَ ُـ ىکلی ثَ ؿعتغْاة ف

، یب ٓـػ هـػ «تـًذ»عْیو عْاُبى هتل فى ػبىوی هخل « آثـّ ّ صـهت»یبثی ثَ صلع  ًِبیت هخل ُویيَ ثـای ػمت

. آكـیٌؼ امت ّ یب هؼتبػاى ّ ثیوبؿاى عْیو ؿا هی« چکبهَ»ای هخل ٍ  ّ ػؿ ًِبیت عْػکيی فى ثیْ« ًزبت»ػبىوی هخل 

اًنبى . ػؿ مٌبؿیْی ػّم هب ثب صبلت ػیگـ ایي ربهؼَ اعالهی ّ ًبهْمی ؿّثـّیین کَ اکٌْى ثبفاؿی ّ هَـكی ىؼٍ امت

كـّىؼ، ػؿ ّاهغ ػّ ؿّی یک مکَ  اعالهی ّ ًبهْمی مٌبؿیْی اّل ّ اًنبى ثبفاؿی مٌبؿیْی ػّهی کَ ُوَ چیق ؿا هی

.ُنتٌؼ  

 

ثضـاى ُْیت ّ ػؿ صیي ىکنت كـٌُگ مٌتی، اثتؼا ثَ ربی آًکَ ثَ  گـا، ػؿ ٌُگبم ربهؼَ ثيؼت اعالهی ّ هطلن 

ػمت یبثؼ، اکٌْى اف اّد صبالت ثبٍطالس اعالهی ثَ هِوِـای هبػیبت ّ « هیبًوبیگی ّ اعالم هؼؿى ّ كـػی»

» ه ثب ا فیـا ًْع ؿاثطَ. ىْػ گنیغتَ ّ ثبفاؿی اهـّف تجؼیل هی اعالم لزبم کبُي ػیـّف ثَ ثی.  اكتؼ گـایی هی هَـف

امت ّ « ًبؿمینتی یب ؿئبل»، ثب ػیگـی، چَ ثب اىتیبهبت عْیو ّ یب ثب ُوکبؿ ّ ػگـاًؼیو، یک ؿاثطَ  ػوؼتب «ؿیـ

ؿّ  اگـ ػیـّف امیـ ربؽثَ ّ مضـ  افیي. ًوؼ  ػمت ًیبكتَ امت/، پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب ػالهَ«موجْلیک»ٌُْف ثَ ؿاثطَ 

کـػ ّ یب هی کيت، اکٌْى امیـ مضـ ّ ربؽثَ  یو ّ ػیگـی ؿا ًلی هیثْػ ّ ػؿ پبی آى عْ« اعالم ّ ًبهْك هوؼك»

یبثی ثَ عْامت عْیو اف ؿّی ُـ چیقی ؿػ  هـف عْیو امت ّ ثـای ػمت ُبی رٌنی ّ هبػی ثی اىتیبهبت ّ ػوؼٍ

َ اعالهی ؿا ػؿ چِبؿچْة ربهؼ هـفی ّ ثی ثَ فیجبیی ؿىؼ ایي صبالت ًْیي ثی« کيی مگ»ثیْبیی ػؿ كیلن . ىْػ هی

ػُؼ گـا ّ پیًْؼىبى ؿا ًيبى هی اعالهی، توؼك  

 

هب . ُبی هغتلق ُنتین اًؼافی رؼیؼ اف ایي مٌبؿیْ ػؿ ػـٍَ ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ًوًَْ ّ چين« ّهتی ُوَ عْاثٌؼ»ػؿ كیلن 

ُبیی کَ ّهتی  تـاژػی كـٌُگی ربهؼَ ّ اًنبى. ىبُؼ ثَ تَْیـ کيیؼى یک تـاژػی  اًنبًی، ػيوی ّ كـٌُگی ُنتین

وَ امیـ ایي مٌبؿیْ ّ ثضـاًٌؼ، ّهتی ُوَ عْاثٌؼ، ػؿ ّاهغ رِبًيبى، ٌُـىبى، كـػیت ّ مؼبػت ّ ػين كـػیيبى ثَ ُ

. گـ ػیگـینت ؿّػ ّ ػؿ آى ُـ کنی ػؿ ًِبیت ؿبؿت یـوب ّ تبؿاد هی  

 

امت ّ اف اهیؼ ّ ثـ ػلیَ ایي موْٓ ّ تبؿاد كـػی ّ كـٌُگی ًبهَ  ُن مْگٌبهَ ّ ُن اػتـاُ« ّهتی ُوَ عْاثٌؼ»كیلن 

هبًٌؼ ّ مٌبؿیْی كیلن ؿا ػؿ ػؿّى عْیو ثَ  گْیؼ کَ ثب توبهی هيکالت ثَ عْیو ّكبػاؿ هی اف اًنبًِبیی ًیق مغي هی

. ؿمبًؼ ّ اهیؼ ّهتی ّ ىـایطی ثِتـ ػاؿًؼ ّ ارـای كیلوی ػیگـ پبیبى هی  

 

 

ًيبى ػاػى پیًْؼ ػؿًّی هیبى ایي ػّ مٌبؿیْ ّ ُبی پیًْؼ هیبى ایي ػّ مٌبؿیْ ّ  هيکل كیلن اهب ػؿ ایي امت کَ ًکتَ

، تکـاؿ پنـکيی ّ ػگـکيی ػؿّى ىبٌُبهَ ػؿ اىکبل «هتل هؼاّم مِـاة ثؼمت ؿمتن» ُبی هغتلق، تکـاؿ  تـاژػی

 کٌؼ ّ ثـای هخبل ُبی اؿتجبٓی هیبى ػّ كیلن ًیق ایزبػ هی ثب آًکَ كیلن هـتت پل. تْاًؼ ثَ عْثی ارـا ّ ثیبى کٌؼ ًْ ؿا ًوی

ثـاػؿاى تـًذ کَ عْاُبى هتل ًبهْمی ًزبت ُنتٌؼ، ُوقهبى عْػ ثبفاؿیبى رؼیؼ ُنتٌؼ ّ ثـای صلع ثبفاؿ ّ ىـکتيبى 

تْاًؼ ثَ ایزبػ یک ػـٍَ ًْیي، ثَ ایزبػ یک تزـثَ ّ هّْْع ًْ  ُِب ًوی گبٍ کٌٌؼ، اهب ثب ایي صبل ایي گـٍ ایي کبؿ ؿا هی

ایي ًکتَ . کٌؼ ػـٍَ ّ ػون ًْیٌی اف ایي تـاژػی کِي ّ ًْیي ایـاًی ًوی ًقػ توبىبچی ثیبًزبهؼ ّ توبىبچی ؿا ّاؿػ

اهب هيکل ػیگـ ػؿ . ىْػ کَ كیلن ًتْاًؼ ثَ عْثی ربی عْیو ؿا ػؿ هیبى توبىبچیبى ّ یب ًوبػاى ثبف کٌؼ هجِن كیلن ثبػج هی

بػات هؼیوی عْیو، عْاُبى چیقُبی ّاهغ توبىبچیبى ّ ًوبػاى ُنتٌؼ کَ ٌُْف ػبػت ثَ كیلن هتلبّت ًؼاؿًؼ ّ ثٌب ثَ ػ
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ؿا ثبینتی ػؿ ّاهغ چٌؼ ثبؿ ػیؼ تب « ّهتی ُوَ عْاثین» كیلن . هيغَی اف امتبػ ّ یب کبؿگـػاى هضجْة عْیو ُنتٌؼ

.ثتْاى کوی اف ػبػات عْیو كبٍلَ گـكت ّ ثَ فثبى ّ صبلت ایي كیلن هتلبّت ّ رؾاة ًقػیک ىؼ  

 

 

یت ًْ امت ّ ثٌبثـایي ثبینتی فثبى ّ هبًْى عبً عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ ایي ُـ احـی ػؿ ّاهغ یک مٌبؿیْ ّ یک ؿّا

ػُؼ ّ احـی هتلبّت، ؿّایتی هتلبّت، فیبى ّ هْفیکی هتلبّت  کبؿی امت کَ احـ ثیْبیی ثَ هیقاى فیبػی اًزبم هی

.هبًؼ ؿمبًؼ ّ ػؿ گبم آعـ ثبف هی آكـیٌؼ، اهب ایي کبؿ ؿا ثَ پبیبى ًوی هی  

 

اینت کَ اکٌْى ثب ًگبٍ عبً ثیْبیی اهکبى «  ىؼٍ فػٍ ّ مـکْة ّاهؼیت پل»ػؿ ّاهغ « ؿّایت ثیْبیی»اگـ ثگْیین کَ 

ثَ « ىؼٍ ّویـ ًبآگبٍ ّ ّاهؼیت مـکْة»کبّی ثبینتی مْال کـػ کَ چـا ایي ثبفگيت  یبثؼ، آًگبٍ اف ًگبٍ ؿّاى ثیبى هی

« ّویـ ًبآگبٍ»فیـا ثَ هْل لکبى . ًِلتَ امت« ًبآگبٍ توٌبی»اًزبهؼ کَ ػؿ ثطي  ثیبى کبهل ػینکْؿك ّ ؿّایتی ًْ ًوی

(14. )امت« گلتبؿ یب گلتوبى موجْلیک، یک ؿّایت ًْ ّ هؼؿتوٌؼ»ػاؿای مبعتبؿی چْى فثبى امت ّ ػؿ ّاهغ یک   

 

 مبفی ػؿ ایـاى ّ عطـ مبًنْؿ امت ّ ُن ًبىی اف ثـعی ُبی كیلن ثَ ثبّؿ هي ایي هيکل ًِبیی كیلن ُن ًبىی اف صبىیَ

ثـای هخبل هْفیک كیلن ػاؿای هؼؿت ّ هٌطن ػؿمتی امت اهب گبُی ّ ثَ ّیژٍ ػؿ لضظبت . هؼْالت اًؼک ػؿّى كیلن

. کویک ثَ عْثی ًقػیک کٌؼ/تْاًؼ توبىبچی ؿا ثَ لول ربؽثَ ّ ػون ایي لضظَ تـاژیک یب تـاژیک كیٌبل كیلن ًوی  

 

کَ گبٍ چٌبى هْی، هْرق ّ چٌؼالیَ امت کَ آػهی ؿا اؿْا  ُبی كیلن امت ُبی هِن كیلن ػؿ ّاهغ ػیبلْگ یکی اف هؼؿت

گْیؼ کَ ػّمت  ثب ٌٓق هی« هبًی»ػؿ تللي ثَ « پـًؼ»یک ًوًَْ ػبلی آى لضظَ اینت کَ . کٌؼ، چٌؼثبؿ آى ؿا ثيٌْػ هی

ؿػ کَ گْیؼ کَ اّ كؤ ػّمت ػا ّ هبًی ػؿ رْاة هی( یؼٌی ثَ ػٌْاى چکبهَ تْمٔ ًزبت) ػاىت ثَ ػمت اّ کيتَ ىْػ 

ػؿ ایي ػیبلْگ ُن ٌٓق امت، ُن اؿْاگـی اؿّتیکی امت ّ ُن صبلتی اػیپبل « کيتي ّ هیل کيتَ ىؼى» . پؼؿه ؿا ثکيؼ

ایي چٌؼالیگی کوـًگ « ًزبت»ّ « چکبهَ»اهب ػؿ لضظَ كیٌبل كیلن ّ ػؿ مغٌبى ّ ػیبلْگ هیبى .  ؿا ػؿ عْیو ػاؿػ

تب ػلیـُ راللی تجبؿ، صنبم ًْاة ٍلْی ّ ىوبین كـاُبًی،  « ىونبیی هژػٍ»هبًؼ ّ ثب آًکَ ثبفیگـاى ایي كیلن اف  هی

اًؼ کَ ثَ ایزبػ ایي پیًْؼ ػؿ هیبى چٌؼ مٌبؿیْ ّ  ُبی عْثی اؿائَ ػاػًؼ، اهب گبٍ ػچبؿ عطبُبیی ىؼٍ ػؿ هزوْع ُوَ ثبفی

فیـا اگـ ایي پیًْؼ . آیؼ ًوی ثَ عْثی ثَ ّرْػ« پـًؼ»ّ « چکبهَ» ثـای هخبل پیًْؼ  ػؿًّی هیبى . ؿاثطَ لطوَ فػٍ امت

آیٌؼٍ « چکبهَ» آهؼ کَ آیب ثـای هخبل  ثَ ّرْػ هی آهؼ، آًگبٍ ػؿ ؽُي توبىبچی ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ایي مْال پیو هی

هب ىبُؼ فى « چکبهَ»یب ثب ایٌکَ ػؿ لضظَ هتل . پـػاعت امت ّ ایٌگًَْ ػؿ ؽُي عْیو ثَ اػاهَ ثبفی هی« پـًؼ»

. گیـػ ین کَ ثبٍطالس عْاُـ كـّی چکبهَ امت، اهب ثبف ُن ایي پیًْؼ ّ تالهی عْة ٍْؿت ًویًیق ُنت« كـّىی تي»

صـکت امت ّ ایي  ػؿ ثنیبؿی اؿ لضظبت ثی« هژػٍ ىونبیی»یک هيکل ػیگـ كیلن ػؿ ایي امت کَ صبلت ٍْؿت 

ثبىؼ، اهب ایي « ـٍ ّ ایِبمصـکت ّ صل ػلِ» ػؿ ّاهغ ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ػؿ توبىبچی ایزبػگـ « صـکتی اصنبمی ثی»

، «چکبهَ، پـًؼ»عْاًی ّ پیًْؼ اصنبمی هیبى توبىبچی ّ كیگْؿُبیی چْى  ثٌبثـایي ُن. گیـػ اًتوبل کوتـ ٍْؿت هی

ػؿ ایي كیلن یک ًوو کلیؼی ّ امبمی امت، اف آًـّ ُـ « هژػٍ ىونبیی»اف آًزب کَ ًوو . گیـػ عْة ٍْؿت ًوی

. ىًْؼ ُبی اّ ثبػج هؼؿت كیلن هی ُوبًطْؿ کَ هؼؿتعْؿػ،  عطبی اّ ثیيتـ ثَ چين هی  

 

ػؿ لضظَ ًِبیی كیلن هب ىبُؼ یک ّؼق ػؿ ثبفی ُنتین کَ ػهیوب ثَ ایزبػ ایي ٍضٌَ ّ صبلت ًْ ّ ثَ ایزبػ یک صل ّ  

.فًؼ ّ عْة امت کَ ثـای ػؿک ثِتـ هيکل آى ؿا  کْتبٍ ثبف کٌین صبلت ًْ ػؿ ًقػ توبىبچی ّـثَ هی  

 

ػؿ صبل هـػى امت ّ ًبتْاى اف مغي « چکبهَ»کَ ػؿ آى (  یؼٌی ٍضٌَ پبیبًی مٌبؿیْی اّل) بیبًی كیلن ػؿ ٍضٌَ  پ 

کٌؼ ّ پیبهو ؿا  کَ ػؿ کٌبؿه ًينتَ امت،  ّجطی اف ریت عبؿد هی« ًزبت»گلتي امت، اّ ثـای ػاػى پیبم عْیو ثَ 

ػؿ ّاهغ  . کٌؼ اّ ثب هؼؿتی ًْ ىـّع ثَ مغي گلتي هیىْػ ّ  آًگبٍ ًبگِبى ػّؿثیي ثـ چِـٍ اّ هتوـکق هی. کٌؼ هٌتيـ هی

ىْػ ّ ثـای  ایي ٍضٌَ ػؿ صبل ثیبى چٌؼ صبلت ّ ٍضٌَ امت، اهب ایي تـییـ صبالت ّ ٍضٌَ ثَ عْثی اؿائَ ًوی

هبًؼ کَ چـا اکٌْى ثبینتی ّجٔ مغي ثگْیؼ ّ چـا ٍضٌَ ثؼؼ اهب عْػه ػّثبؿٍ مغي  توبىبچی یک اثِبم اّبكی هی

تْاًٌؼ توبىبچی ؿا ثَ لول ػؿػ ّ ؿن  ُب ػؿ ایي لضظَ ؿلْآهیق ّ تب صؼّػی تٌَؼی ُنتٌؼ ّ ًوی صـکبت ّ ثبفی. گْیؼ هی

ًزبت ّ »ىْػ ّ یب ثَ ػؿػ ػين پٌِبى  کَ ثـای چیـگی ثـ ػؿػه ثَ هـگ ؿاّی هی« چکبّک»تـاژیک ًِلتَ ػؿ گلتَ 

جیٌٌؼ کَ ثب صْْؿ ّجٔ ٍْت عْیو ؿا ًيبى ًقػیک کٌٌؼ، یب ػٌَـ کوؼیي ًِلتَ ػؿ ایي تـاژػی ؿا ث« چکبّک

ُوقهبى صبالت چٌؼمْػایی ایي لضظَ ؿا کَ ُن هیل هـگ ّ ُن هیل فًؼگی ّ ثَ رب گؾاىتي ٍؼای عْیو ػؿ آى . ػُؼ هی

.هبًؼ ىْػ ّ کوـًگ هی ّرْػ ػاؿػ، ثَ توبىبچی هٌتول ًوی  

 

ىْػ، ػؿ ّاهغ  ثبینتی ًْػی  ؿت اّ ًقػیک هیگْیؼ ّ ػّؿثیي ثَ ٍْ ای کَ چکبهَ ػیگـ ثبؿ ثب هؼؿت مغي هی لضظَ 

ؿا ثَ توبىبچی اًتوبل ػُؼ  کَ ثب ّرْػ هـگ رنوی اکٌْى ثبف ُن  « ٍؼای پل اف هـگ» کویک یک /صبلت تـاژیک

ربّػاًی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ هؼؿت میٌوب ثـای /گْیؼ ّ ػؿ عْیو ثبؿ ػیگـ تٌبهِ ثيـی ثَ مبى هْرْػی كبًی مغي هی
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گیـػ ّ ایي صـکبت ثـای  اهب ایي اًتوبل تزـثَ ّ اصنبك ٍْؿت ًوی. ػُؼ ای ًْ ؿا ًيبى هی یٍْاػاهَ ؿّایت ثَ ى

عْامتَ امت ثَ ػؿػ ّ  یب اگـ هَؼ کبؿگـػاى ػوؼتب ایي ًجْػٍ امت ّ كؤ هی. توبىبچی ػزیت ّ ؿـیت یب اكـآی امت

هب ُوَ » ُوبًطْؿ کَ رولَ ًِبیی .  گیـػ ػين ػّ ٓـف اربفٍ ثیبى ػُؼ، ثبف ُن ایي ػول ّ اًتوبل اصنبك ٍْؿت ًوی

هيبثَ « ػلِـٍ ّ ػين»ُـ چَ ثیيتـ ثَ ربی آًکَ ثَ یک ثیبى پیًْؼ ػوین اًنبًِبیی ثپـػافػ کَ امیـ « ىجیَ ُن ُنتین

ّ « تالهی ؿعؼاػُب»ىْػ کَ  ػهیوب ایي كیٌبل ّؼیق ثبػج هی. هبًؼ کن هضتْا ثبهی هی« ىؼبؿ»اًنبًی ُنتٌؼ، ثیيتـ یک 

.کوتـ ثَ ّرْػ آیؼ« هتي ثبف ّ تالهی ؿعؼاػُب»ػ یک ػـٍَ ًْ ػؿ ؽُي توبىبچی ّ ایزبػ تلبمیـ هتلبّت آًِب اف ایي ایزب  

 

 

 

 

 طخي ًِبیی

 

اكتؼ  فًؼ تب اف یبػ ًجـین کَ ّهتی ُوَ عْاثین، ُویيَ اتلبهی هی ثَ هب تلٌگـی هی« ّهتی ُوَ عْاثین» ثبؿی ػؿ ًِبیت كیلن 

ثـًؼ، پل ثیؼاؿ ىْین ّ ثب کوک ُن ّ ثب ًوؼ ّ اصتـام هتوبثل ثَ ؿىؼ یکؼیگـ، ثَ ؿىؼ  ؿا ثَ یـوب هیّ هؼوْال ُوَ چیق هب 

افیي ؿّ ثبینتی اف ثیْبیی .  ٌُـ ّ كـٌُگ هؼؿى ایـاًی ّ ثَ ػجْؿ اف تـاژػی كـػی ّ كـٌُگی هيتـک کوک ؿمبًین

.ؿ ثبة كیلن اًؼیيیؼ ّ ثَ ًوؼ آًِب پـػاعتّ كیلن اّ لؾت ثـػ، ثَ كکـ كـّ ؿكت، ُن ػؿ ثبة ایي ىـایٔ ّ ُن ػ  

 

. ّ لؾت میٌوبیی ایي كیلن ّ ؿّایت ًْ ّ هتلبّت اّمت، فثبى ّ تکٌیک هتلبّت اّمت« هؼؿت میٌوبیی» اهب  تـ ًکتَ هِن

ُبی  کویک هؼؿتوٌؼ ػاػ ّ اف ػیبلْگ/ای تي ثَ ایي ؿّایت تـاژیک ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ ػٌْاى ًوبػ ّ توبىبچی لضظَ

ُب، صبالت آى ّ هّْْػبت آى لؾت ثـػ ّ ثیْبیی ّ کبؿ رؼیؼه ّ ثبفیگـاًو ؿا تضنیي کـػ ّ ُوقهبى ػؿ  ى، ٍضٌَآ

ثب آًکَ ایي پبیبى . ّاؿ ؿا آكـیؼ، عالهیت ؿا اػاهَ ػاػ ّ کبؿ ؿا ثَ پبیبى ثـػ ؽُي عْیو مٌبؿیْ ّ تلنیـ چٌؼالیَ ّ ىجکَ

.تٌِب ىـّع ثبفی ّ هنیـی تبفٍ امت  
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 ک،یموجْل»مَ ثغو  یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیُـ پؼ: ّاقغ بیرئبل / یبلیخ/کیطوبْل یطَ طبحت رّاً/ 7

 اًؼ ؼٍیػؿُن تٌ «یا ثـّهَ ـٍیمَ ػا»مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل  يیا. امت« ّاؿ کبثْك بیؿئبل ّ  قیّ ً ینتیًبؿم بی یبلیع

ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول  گـیکؼیثؼّى  تْاًٌؼ یُب ًو ثغو امت ّ آى َم يیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً

ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ  کیهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْل(. 1)مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ يیا یّ صبلت اًنبً

 یّ ثَ توٌب «ـیؿ»گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍ ثَ  لیتجؼ ؼٍیـ پؼلول ُ یّ ىکل امبم «ـیؿ»ؿاثطَ ثب  یثَ ىکل امبم

ّاؿ  کبثْك یعْى قیؿا ّ ً ویعْ لیتَْؿ ّ ه یبلیهتٌلـاًَ ثغو ع/لتگبًَیى ینتیًبؿم یعْى بی نبًلیژّئ و،یعْ

 َیّ چٌؼال یكبً یاف توٌب یٌیؿا ثَ اىکبل ًْ ویعيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْ لیه

 يیمَ ثغو ُنتٌؼ ّ ا يیُوَ هبالهبل اف ا ،یثيـ يَیّ تب اًؼ یبفث اف ثْمَ تب ػين. بثؼیمبفػ ّ هـتت تضْل  لیتجؼ

اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ  یّ ػجْؿ هؼاّم ثيـ یثيـ تیّ ػلت ّـّؿت عاله یػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـ یغتگیآه ػؿُن

ػؿ  یجیىو ىکل تـک ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیًْ تب ثضـاى ّ ً ییّ توٌب تیعاله

ُن ثَ  یؼٌی. ـػیگ یاؿتجبٓ ه ـیّ ؿ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیػؿ ؿاثطَ موجْل. ؼیًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ

آًِب ّ اف  ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یرِبًو ّ ثَ عْامتو، ثَ ؿه

اّ  بىیاؿتجبٓ، ؿاثطَ ه يیهـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ا گبًَمَ  ،یخیاؿتجبٓ تخل کیاه ػؿ ّاهغ ػؿ  ػؿ ؿاثطَ يَیاّ ُو. امت ویعْ

کَ  ػاًؼ یمْ اّ ه کیاف  یؼٌی. ـػیگ یًبم پؼؿ ٍْؿت ه نکْؿكیثـ ثنتـ هبًْى ّ ػ يَیاّ ّ هؼيْم ُو بىیه و،یّ عْ

 یّ ؿاُ یـیّ ُـ مغي اّ تلن ثـػ یًو یپ یگـیّ ؿاثطَ ّ ػ ویعْ ییثَ ؽات ًِب چگبٍیُنت ّ اّ ُ یا كبٍلَ يَیُو

اه ثٌگـػ ّ  ّ ؿاثطَ ویهـتت اف ّلغ مْم ثَ عْ تْاًؼ یاّ ه گـیاف ٓـف ػ. هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت یاًؼاف ينّ چ

ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ  یًگبُ/ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبٍ کی ینتیؿاثطَ ًبؿم. ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ ویعْ

اًؼاف هبثل تضْل ُـاك  چين کیثَ مبى  یّ ُنت ویعْ ؼىیاف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػ ٌـّیاف. امت ینتیًبؿم یگبًگی یپ

اّ ؿا  يیّ ثِيت ػؿّؿ ىکٌؼ یؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن ه بیّ  ینتیًبؿم نبًلیتوتغ ّ ژّئ کیًگبٍ موجْل يیا ـایف. ػاؿػ

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2009/03/090311_alf_beizaei_movie.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2009/03/090311_alf_beizaei_movie.shtml
http://www.cinemaema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-26-pid-701.html
http://www.cinemaema.com/module-pagesetter-viewpub-tid-26-pid-701.html
http://zamaaneh.com/radiocity/2009/05/post_346.html
http://zamaaneh.com/radiocity/2009/05/post_346.html
http://sateer.de/1980/06/blog-post.html
http://de.indigomagazine.eu/001.64
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 ًتتزبّف ّ عيْ یهضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـا یگـیطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػؿاث ـیاًنبى ام. کٌؼ یػاؿبى ه

.یتزبّفگـ رٌن کیهخل صبلت  ىْػ، یه لیتجؼ  

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 

14/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

ّ ُبهلت ایزاًی« تزدیذ»رّاًکبّی فیلن   

 

 
ّ كیگْؿ ُبهلت یکی اف هِوتـیي ػامتبًِب ّ كیگْؿُبی اػثی رِبى هؼؿى هضنْة « ُبهلت»ػامتبى هلْػؿاهبتیک 

ىْػ ّ کوتـ ًوبػ ّ كیلنْف هؼؿى یب  اًؼافُبی هغتلق ثَ ًوؼ کيیؼٍ هی ـّ هـتت ُبهلت اف یک مْ اف چينافیٌ. ىْػ هی

اًؼاف عْیو ثَ ًوؼ ُبهلت ًپـػاعتَ ثبىؼ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت ؿّایبت ٌُـی ًْی  پنبهؼؿًی ّرْػ ػاؿػ کَ اف چين

ؿّاًکبّی ًیق اف اثتؼا ثَ ُبهلت تْرَ . ىْػ مبعتَ هیُبی ًْ ّ تئبتـ ًْ اف ػامتبى ُبهلت  هؼؿى یب پنبهؼؿًی چْى كیلن

، «ػامتبیْمکی ّ پؼؿکيی» ّ  هوبلَ« تلنیـ ؿّیب»اف كـّیؼ کَ صؼااهل ػؿ ػّ احـ هِن عْیو، یؼٌی کتبة . ػاىتَ امت

.اًؼ کٌؼ تب  ًنل مْم ؿّاًکبّی، یؼٌی لکبى ّ اهـّفٍ ژیژک، ُـ کؼام ثَ ًوؼ آى پـػاعتَ ثَ ُبهلت اىبؿٍ هی  

 

، هـتت تْمٔ عْاًيِبی ًْ ّ «كیگْؿ میٌوبیی»، ثَ ػٌْاى یک «فیـهتي اػثی یب ٌُـی»ثَ ػٌْاى یک « ُبهلت»هتي 

افیٌـّ ثبینتی اف هتي ُبهلت ثَ ػٌْاى یک هتي ثیٌبهتٌی ًبم ثـػ ّ اف ایي . ثـػاىتِبی ًْ ثَ ػـٍَ میٌوب ثبفهی گـػ

بهلت ؿا ثـؿمی ّ ًوؼ کـػ ّ پی ثـػ کَ ػؿ عْاًو ًْیي آًِب اف ػیؼگبٍ ًیق هی تْاى كیلوِبی ًْ ّ ثـػاىتِبی ًْ اف ُ

ٍْؿت گـكتَ «ُبهلت، چَ تضْالت ّ چَ تـییـات مبعتبؿی ، چَ ػؿ هضتْای ػامتبى ّ یب ػؿ تـکیت ّ مبعتبؿ كـم كیلن

َ چَ ىیٍْ ای یب هی تْاًین پی ثجـین کَ كیلن رؼیؼ ُبهلت ث. ؿّثـّ ُنتین« ثیٌبهتٌی»امت ّ هب ثب چَ ًْع كیلن ًْیي 

كیگْؿ ُبهلت ؿا ثَ تَْیـ هی کيؼ، آیب ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثضج تئْؿی ثیٌبهتٌی گلتین، ایي عْاًو ًْ ثَ ٍْؿت تـاًل 

یب ػؿ . ّ ؿیـٍ ؿط هی ػُؼ« ًویَْ گْیی»كْؿهبمیْى یب ثَ ٍْؿت تولیؼ ٍْؿت هی گیـػ ّ یب ایٌکَ ثَ صبلت پبؿّػی 

هخال ّهتی کبؿگـػاى كیلن . هلت چَ تضْالت ّ تلبّتِبی ًْیٌی ؿط هی ػُؼصبلت ّ مبعتبؿ كـم كیلن ًنجت ثَ هتي ُب

، ُوبى فثبى ّ ػامتبى هؼیوی ؿا ػؿ ٍضٌَ هؼؿى ّ ػًیبی هؼؿى «ُبهلت»ّ یب یکی اف كیلوِبی رؼیؼ « ؿّهئْ ّ ژّلیت»

یک هؼْل اًنبى  ّ یب هؼْل ُبهلت« ؿّهئْ ّ ژّلیت»ثَ کبؿ هی گیـػ ّ ثؼیي ّمیلَ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ هّْْع 

.کًٌْی ّ هؼؿى ّ ػؿ کل اًنبى ًیق ُنت، آًگبٍ هب ثب ایي كیلن ثیٌبهتٌی ًْیي ّ هْی ؿّثـّ ُنتین  

 

ػؿ  صیي ّؿّػ ثَ یک رِبى ّ فثبى ثيؼت اعالهی «  ثیٌبهتٌی»مْال ػیگـ ّ هِن ایي امت کَ ایي هتي هِن ّ كیگْؿ هِن 

ضْالتی هی ىْػ ّ آیب کبؿگـػاى كیلن هی تْاًؼ ثَ ثـػاىتی ًْیي ّ هخل فثبى ّ كیلن كبؿمی، ػچبؿ چَ ػگـػینیِب ّ ت

ُوقهبى ُوپیًْؼ ثب هتي ُبهلت ػمت یبثؼ ّ یب ایٌکَ اّ ػؿ عْاًو ایـاًی ُبهلت ثَ ًبچبؿ ّ تضت تبحیـ ًگبٍ اعالم ثـّى 

« فیـهتي»و ایي ّ مبًنْؿ اعالهی اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ تضت تبحیـ ُـامِبی اعالهی یب ًبعْػآگبٍ ػؿّى عْی

. هی مبفػ« اعالهیایـاًی ّ  »عْیو ؿا ثَ ًبچبؿ   

 

ثـای پبمغگْیی ثَ ایي مْاالت ثبینتی اف یک مْ هب اثتؼا پی ثجـین کَ كیگْؿ ُبهلت اٍْال چَ هجبصج هِن ؿّاًی ّ یب 

ثبینتی ثب ًوؼ یک  اًنبًی ؿا هتجلْؿ هی مبفػ کَ اّ ایٌگًَْ ربّػاًَ ّ ُوقهبى اکتْئل ّ هؼؿى امت ّ اف ٓـف ػیگـ

افیٌـّ ػؿ هتي ؽیل اثتؼا کْتبٍ رْاًت اٍلی ّ ؿّاًی . عْاًو ایـاًی آى ثَ ًوؼ ثیٌبهتٌی ّ ؿّاًی ایي كیلن ایـاًی ثپـػافین

ّ ثـعی هجبصج پبیَ ای ؿّاًيٌبعتی اف ًگبٍ كـّیؼ ّ لکبى هطـس هی ىًْؼ ّ اف ٓـف ػیگـ كیلن « كیگْؿ ُبهلت»

ُبهلت امت ّ پیًْؼ كیلن ثب « فیـهتي»هـاؿ هی گیـػ کَ ػؿ ّاهغ یک عْاًو ایـاًی اف  هْؿػ ًوؼ ّ ثـؿمی« تـػیؼ»

ػؿ كیلن اىبؿٍ هی « ثیٌبهتٌی»ُبهلت ػؿ کل كیلن کبهال هيِْػ امت  ّ کبؿگـػاى هـتت ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق ثَ ایي پیًْؼ 

. کٌؼ  

 

ىْػ ّ مپل ثَ صبلت  كیگْؿ ّ ػامتبى ُبهلت پـػاعتَ هیاف  ثَ تضلیل ّ آًبلیق كـّیؼ  ّ لکبى افیٌـّ ػؿ  ًوؼ ؽیل اثتؼا 

 .ىًْؼ ىْػ ّ تلبّتِب ّ تيبثِبت کْتبٍ ثـؿمی هی ّ ػؿ ػًیبی اػثی ایـاًی پـػاعتَ هی« كیلن ایـاًی»ػؿ یک « ُبهلت»

َ هتي ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ُبهلت ػؿ ّاهغ ثـگـكتَ اف یک هوبلَ گنتـػٍ هي ػؿ ایي فهیٌَ ّ ًگـه كـّیؼ، لکبى ّ ژیژک ث

ایٌزب كؤ ثغيی کْتبٍ اف ایي ًْىتَ تکـاؿ هی ىْػ تب . ُبهلت امت ّ مپل ػؿ آى ثَ صبلت ُبهلت ایـاًی پـػاعتَ ام

اف ُبهلت ػاًوبؿکی تب ُبهلت » ػالهَ هٌؼاى هی تْاًٌؼ هتي کبهل ایي هوبلَ . پـػاعتَ ىْػ« تـػیؼ»مپل ثَ ًوؼ ًْیي كیلن 

وبًطْؿ کَ ایي هوبلَ ثـای کنبًیکَ هی عْاٌُؼ هجبصج ؿّاًيٌبعتی هطـس ىؼٍ ػؿ ُ. ؿا ػؿ لیٌک ؽیل ثغْاًٌؼ« ایـاًی

.ایي هوبلَ ؿا ثِتـ ػؿک ّ لول ثکٌٌؼ، یک هوبلَ هـرغ هی تْاًؼ ثبىؼ  

 

«اس ُبهلت داًوبرکی تب ُبهلت ایزاًی» لیٌک هقبلَ   

 

http://www.sateer.de/1982/09/blog-post_28.html 
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 هؼضل ُبهلت ّ اًظبى

 

ایٌگًَْ ربّػاًَ ّ  « ُبهلت» كیگْؿػهبى مْال کٌین کَ اٍْال چـا ثبینتی اف عْ ّ ًوؼ كیلن پیو اف ّؿّػ ثَ ایي هجبصج 

ّ ًگـىِبی ًْ تجؼیل هی ایي ُوَ عْاًيِب « فیـهتي»یب ثَ « كیگْؿ ثیٌبهتٌی»چَ چیقی ُبهلت ؿا ثَ یک  رؾاة امت ؟

کٌؼ کَ اّ  كیگْؿ ّ ػامتبى ُبهلت ػؿ ػؿّى عْیو چَ هؼْالت ػوین اًنبًی ّ یب اگقینتبًنیبل اًنبًی ؿا صول هی .کٌؼ

« توٌبُبی ًبعْػآگبٍ»یؼٌی اّ ؿا ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ثَ هضل صْْؿ  .مبفػ هی« آىٌب ؿـیجَ»ؿا ثـای هب رؾاة ّ یک 

ي ػلیل اّ ػؿ ػیي ؿـیجگی ثـای ُوَ اًنبًِبی رِبى آىٌبمت  ّ ُـ عْاًٌؼٍ ای ثَ ىیٍْ ثَ ای. مبفػ اًنبًی هب هی

کيؼ ّ ثب ایي کبؿ ػؿ ّاهغ ثغيی اف  پٌؼاؿػ ّ یب اّ ؿا ثَ ًوؼ هی ُْیت هی عْاى ّ ُن عْیو، عْػ ؿا ثب اّ ّ مـًْىتو ُن

امت، ػؿ ّاهغ هضل صْْؿ « 1.آىٌب ـیجَؿ»ثَ هْل كـّیؼ آًچَ . کيؼ توٌبُب ّ هؼْالت اًنبًی عْیو ؿا ثَ ًوؼ هی

افیٌـّ ُبهلت ثـای هب فیجب ّ اؿْاگـ ّ رؾاة امت فیـا اّ هب ؿا ثب توٌبُبی ًبآگبٍ . امت« ّویـ ًبآگبٍ یب ًبعْػآگبٍ»

اگـ ثغْاُین . ثب توٌبُبیی کَ ُن آىٌب ُنتٌؼ ّ ُن ؿـیجَ ّ عطـًبک. مبفػ عْیو ّ ثب هؼْالت ًبآگبٍ عْیو ؿّثـّ هی

تـػیؼ  ای ػؿ اػثیبت ایـاًی ثب صبالت هيبثَ هبلیغْلیبیی ّ ُوقهبى ؿّىٌلکـاًَ ّ اًنبًی مغي ثگْیین، ثی گْؿ هيبثَاف كی

ثب آًکَ آًزب هب ثَ ىکل آىکبؿ ثب هّْْع هتل پؼؿ ّ ػاػعْاُی تْمٔ كـفًؼ  ثْف کْؿ ُؼایت امت« ؿاّی»ایي كیگْؿ 

ّویـًبآگبٍ ػؿ كبؿمی ثَ ْٓؿ ) ىْػ  پبیبى هطلت ثِتـ كِویؼٍ هی ػلت ایي تيبثَ ؿكتبؿی ّ اصنبمی ػؿ .ؿّثـّ ًینتین

هي ثَ تٌبّة اف ُـػّ . تـروَ ىؼٍ امت کَ ؿلٔ امت اهب ثِـصبل ایٌگًَْ رب اكتبػٍ امت« ّویـ ًبعْػآگبٍ»ػوؼٍ 

.(کٌن امتلبػٍ هی  

 

ُبهلت کَ ثَ ػٌْاى ّلیؼِؼ . یبّؿینثـای ػؿک هؼوبی ُبهلت ّ ًْع ًگبٍ ؿّاًکبًَّ ثَ آى ثبینتی اثتؼا ػامتبى ؿا ثیبػ ث

عجـػاؿ « ًیو هبؿ»ػاًوبؿک  ػؿ عبؿد اف ػاًوبؿک ثَ تضَیل هيـْل امت، اف هـگ پؼؿه ّ پبػىبٍ ػاًوبؿک تْمٔ 

ىْػ کَ  ًَ تٌِب  پل اف ثبفگيت ثَ ػاًوبؿک ثب ایي ّاهؼیت ؿّثـّ هی. گـػػ ىْػ ّ ثـای ػقاػاؿی ثَ ػاًوبؿک ثـهی هی

َ هبػؿه ًیق مـیغ ثَ افػّاد ػوْیو کالػیْك ػؿ آهؼٍ امت ّ ایي ػوْ اکٌْى پبػىبٍ ػاًوبؿک پؼؿه هـػٍ امت ثلک

گْیی کبثْك ّ ّـثَ  ؿّصی هـگ پؼؿ ّ افػّاد مـیغ هبػؿ ثـای ُبهلت رْاى کن ًینت کَ مـًْىت ثـای اّ . امت

گْیؼ کَ ثؼمت ثـاػؿه  ّ  ّ هیىْػ ّ ثَ ا اکٌْى ؿّس پؼؿ ثـ اّ ظبُـ هی. تـی آهبػٍ کـػٍ امت هؼْل ّ ػؿػ ػوین

ػوْی ُبهلت کيتَ ىؼٍ امت ّ اف ُبهلت عًْغْاُی ّ ػاػعْاُی ؿا هی ٓلجؼ تب ایي ؿّس ًیق ثتْاًؼ ثَ آؿاهو عْیو 

.  ػمت یبثؼ  

 

هبًْى اّل، هبًْى عبًْاػگی ّ  کيتي یک ثـاػؿ تْمٔ ثـاػؿ ػیگـ ّ  تَبصت . ػؿ ایٌزب ػّ هبًْى ىکنتَ ىؼٍ امت

فیٌـّ عْامت پؼؿ اف كـفًؼ ػؿ ّاهغ یک عْامت عبًْاػگی ّ ًبهْمی امت ّ عْاُبى ارـای ػؼالت ّ ا. ُونـ اّمت

اف ٓـف ػیگـ پؼؿ ُبهلت ىبٍ ػاًوبؿک امت ّ ُبهلت ّلیؼِؼ ػاًوبؿک امت ّ . ثبفگـػاًؼى آثـّ ّ صیخیت عبًْاػٍ امت

ػوْی ُبهلت ثب هتل ىبٍ عْیو ػؿ ّاهغ  فیـا. عْامت پؼؿ اف ُبهلت یک ّظیلَ هبًًْی امت ّ ارـای ػؼالت هبًًْی

افیٌـّ عْامت ػاػعْاُی پؼؿ ُبهلت اف ُبهلت ػاؿای ػّ هجٌبی . هبًْى ؿا ىکبًؼٍ امت ّ ثبینتی اکٌْى توبً پل ثؼُؼ

ثٌبثـایي اّ اف ػّ ٓـف فیـ كيبؿ امت کَ ثَ هبًْى عبًْاػگی ّ کيْؿ . هبًْى عبًْاػگی ّ هبًْى ملطٌت ّ کيْؿ امت 

تْاًؼ  اّ اف ػّ ٓـف ػؿ رِت صن ّ هبًْى هـاؿ ػاؿػ ّ ثٌبثـایي هی. نـ ّ ّلیؼِؼ تي ػُؼ ّ ًظن ؿا ثـگـػاًؼثَ ػٌْاى پ

ّ ثب ؿـّؿ ّ عين، عْػ ؿا ًوبیٌؼٍ ( گْیؼ ثَ ّیژٍ پل اف آًکَ آویٌبى یبكت کَ ؿّس پؼؿه ؿامت هی)صبل ثب آویٌبى 

.ارـا کٌؼ ّ ًظن مبثن ؿا ثـگـػاًؼ ًبهْك ّ هبًْى کيْؿ صنبة کٌؼ، عْامت پؼؿ ّ هتل ػوْ ؿا  

 

اهب ػهیوب ػؿ ایي لضظَ کَ ُوَ اًتظبؿ صـکت ّ توبً عْى پؼؿ، ًزبت هبػؿ ّ کيْؿ ؿا اف ُبهلت ػاؿًؼ ّ ُوَ چیق ًیق  

گیـی امت ّ اثتؼا ػؿ  کٌؼ، ًبتْاى اف صـکت ّ تَوین ػُؼ، ػؿ ایي لضظَ ُبهلت هکت ّ تؼلل هی ثَ اّ ایي صن ؿا هی

ىْػ، آى ٌُگبم کَ عْػه ّ هبػؿه ًیق ثَ  تبى، ػؿ یک پبیبى تـاژیک ّ ػؿ لضظَ آعـ هبػؿ ثَ هتل ػوْ هیاًتِبی ػام

. هیـًؼ ّمیلَ فعن ىويیـ موی ّ ىـاة موی هی  

 

ایي ٌُـهٌؼ . ُبی هغتلق ثْػٍ امت ػؿ ّاهغ هّْْع امبمی ًوؼ ّ ثـؿمی« تبعیـ، تؼلل ّ هکج ُبهلت»ػلت ایي 

ػاًؼ کَ ؽٌُو ّ كکـه هبالهبل اف  امت کَ كیگْؿ ُبهلت ؿا ًوبػی اف اًنبى هؼؿى هی« گْتَّللگبًگ » ثقؿگ آلوبًی 

کٌؼ ّ  تـی ؿا هطـس هی ًیچَ ًکتَ ربلت. اًؼیيَ ّ ىک ّ هنبئل هغتلق امت ّ ثٌبثـایي ًبتْاى اف صـکت ّ ػول امت

ىٌبعت » ثَ فػن ًیچَ .  ی حوـ ًؼاؿػػاًؼ ُیچ ػول امت کَ هی« ػاًبیی»ًيبى هی ػُؼ کَ ثی ػولی ُبهلت اف ؿّی ایي 

فیـا ػاًو . « 2.ایي ػؿك ّ آهْفه ُبهلت امت. ثـای ػول کـػى ًیبف ثَ صزبة تُْن امت. ّ آگبُی هبتل ػول امت

ثَ هؼٌبی ػؿک ایي هّْْع امت کَ .  ًِبیی ُـ ػول ّ ُـ ّاهؼیت ػیٌی امت« ُیچی ّ پْچی»ػوین ثَ هؼٌبی ػؿک 

آى صن ّ صویوت ػؿ ّاهغ ًبصن  ؼتْاً اًؼاف ػیگـ هی اًؼاف ّ ؿّایت امت ّ اف چين بی یک چينُـ صویوت ّ یب صوی ثَ هؼٌ

. ّ یب ػؿّؽ ثبىؼ  
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ُیچی ّ »عبًْاػگی ّ ملطٌتی ثب کٌبؿ ؿكتي صزبة ّ پـػٍ ّ ؿّیبؿّیی  ثب « ىْک ّ کبثْك»ُبهلت ًیق ثب تزـثَ 

اّ ثب ػیؼى هتل پؼؿ ّ ُوقهبى لول . کٌؼ اىبؿٍ هی ىْػ ّ ثَ آى فًؼگی، ثب هؼْل آگبُی ّ ىٌبعت ػؿگیـ هی« پْچی

ثـػ کَ چگًَْ کل مٌت عبًْاػگیو ّ هبًْى کيْؿه ثـ پبیَ یک  ّكبیی هبػؿ ّ ػوْ ثَ پؼؿ ّ ثَ اّ، ػؿ ّاهغ پی هی ثی

امتْاؿ امت ّ اکٌْى  ثب ىکنت ایي تُْوبت ّ تَْؿات ارـای ُـ ػول ّ « تُْوبت ّ تَْؿات ّ ػؿّؿِب»مـی 

اًؼافی   ثـای اّ  اکٌْى ُـ صـکت ّ تاله، ُـ اًتوبم ًبهْمی ّ یب هبًًْی اف چين.  هؼٌب ىؼٍ امت ی اّ ثیتَویوی ثـا

اًؼافی ػیگـ ًیق ػؿمت ثبىؼ، پل ثَ ًبچبؿ ػچبؿ تـػیؼ ّ تؼلل امت ّ ثب عْػه ػؿ  ثی هؼٌبمت،  صتی اگـ اف چين

ػاًنت کَ  ًیٌو ثـای ُبهلت هيغٌ ثْػ ّ اّ هیاگـ هجل اف تزـثَ ایي کبثْك عبًْاػگی ، رِبى ّ هْا. رٌگ امت

صبل ثب ایي تزـثَ ػؿػًبک ػؿ ّاهغ کل رِبى مبثن اّ ػچبؿ . عْة چینت، ثؼ چینت، ػين ّ ّكبػاؿی ثَ چَ هؼٌبمت

« اكیلیب»افیٌـّ ثـای اّ اکٌْى ػين ّ اعالهیبت هوؼك فًؼگی ثی هؼٌب ىؼٍ امت ّ اّ صتی ثَ . ىْػ ثضـاى ّ تقلقل هی

. عْاُؼ کَ اف هَـ ّ ایي ٍضٌَ ػؿّؽ ّ ؿیب ػّؿ ىْػ کٌؼ ّ اف اّ هی کٌؼ، اّ ؿا اف عْػ ػّؿ هی اػتٌبیی هی ّػيوو ثی  

 

فًؼگی ثيـی ّ كبًی ثْػى ُوَ صوبین ّ هْاًیي ثيـی ؿّثـّ ىؼٍ امت ّ ػؿ لضظَ ػیؼى « ُیچی ؽاتی»ُبهلت اکٌْى ثب 

یب ػؿ ربیی ػیگـ . کٌؼ یک ثب ُیچی ّ پْچی فًؼگی یبػ هیکو/ػؿ هجـمتبى اف ایي ؿّیبؿّیی تـاژیک« کبمَ مـ ػلوک» 

ىبٍ ثْػى ًیق ػؿ ًِبیت یک ػؿّؽ ّ . امت« ىبٍ ّ صبکن ُیچ ثْػى»ثَ هؼٌبی « ىبٍ ثْػى ػؿ ػاًوبؿک»کٌؼ کَ  ثیبى هی

. ُیچی ّ پْچی امت  

 

ًنبًِب ؿّثـّ ىؼ کَ ػؿ تْاى ػؿ ػؿاهب ّ تـاژػی ُبهلت، ػؿ ّاهغ ثب ػؿاهب ّ تـاژػی یکبیک هب ا ایٌزبمت کَ هی

کٌین ّ  کٌین، ىـّع ثَ هکج ّ مـػؿگوی هی ػولی هی ػؿگیـی ػيوی، عبًْاػگی،  هْهی ًبگِبى اصنبك ىک ّ ثی

فًین  ّ هتْرَ ًینتٌؼ کَ ًبگِبى هب  ػیگـاى ػؿ تؼزجٌؼ کَ چـا هب ػمت ثَ ػول ًوی ی ًبتْاى اف ػول ُنتین؛ ربییکَ ُوَ

تْاًین ػولی اًزبم  ُوَ صوبین هطلن ّ كـهبًِبی اعالهی هطلن ؿّثـّ ىؼٍ این ّ ًوی «ُیچی ّ پْچی»ػؿ ایي لضظَ ثب 

اًؼاف  فیـا ػؿ ّرْػهبى ُن ًگبٍ کِي ّ ُن چين. ػُین فیـا ُـ ػولی ثـایوبى كؤ ىـّع یک عطبی ًْ ّ تُْن ًْ امت

ایي لضظَ . مت ثَ ػول ثقًینگؾاؿػ کَ هب ػ ًْ ػؿ رٌگ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ ّ ایي ػّپبؿگی یب چٌؼپبؿگی ػؿًّی ًوی

ىکٌؼ ّ اّ ىـّع ثَ ىک کـػى، یبك ّ  کَ اهٌیت یک رِبى مٌتی ّ یب هؼؿى ثـای كـػ ػؿ ُن هیاینت  ثضـاًی، لضظَ

.ىْػ فًؼگی ؿّثـّ هی« کْیـ ُیچی ّ پْچی»کٌؼ ّ كـػ ثب  تـػیؼ هی  

 

مبصت »ئي كـػ ّ یب روغ اکٌْى ثب صْْؿ ػؿ ایي لضظَ ّ ٍضٌَ، ػؿ هؼٌبی ًگبٍ لکبى، رِبى عْػآگبٍ، موجْلیک ّ هطو

« کبثْك ّ ىْک»ىْػ ّ ایي صْْؿ ُویيَ ثَ صبلت یک  فًؼگی ؿّثـّ هی« ؿئبل یب ّاهغ، ثب ُیچی ؿیـهبثل ػؿک

كـػ ّ ربهؼَ یب اف ایي . ىْػ کَ ًگبٍ ّ ؿّایت کِي ثيکٌؼ، ّؼق ّ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ عْیو ؿا ًيبى ػُؼ امت ّ ثبػج هی

کٌؼ ّ یب تضت تبحیـ  کٌؼ، هبًًْی ًْ ّ هْیتـ ایزبػ هی گیـػ ّ ؿّایتی ًْ ّ ثِتـ، هْیتـ ایزبػ هی هی ّاؿ ػؿك تزـثَ کبثْك

ایي ىْک ّ ّـثَ ػچبؿ ثیوبؿی ّ كلزی كـػی ّ یب روؼی، ػچبؿ ُـد ّ هـد ّ عين ثَ یکؼیگـ، ػچبؿ توتغ ّ هیل 

. گـػػ بى ّ ثَ اهٌیت ّ ًظن مبثن هییبثی ثَ ؿصوت عؼای رنتزْی یک هوَـ ّ یب هـثبًی کـػى كـػی ثـای ػمت

« کْیـ فًؼگی اًنبًی»ُوبًطْؿ کَ ػؿ صبلت تضْل مبلن ّ ثبلـبًَ، یک ؿّایت ًْ ّ مبعتبؿ ًْ ثَ کوک تزـثَ ّ ىْک 

فیـا اکٌْى كـػ ّ . ىْػ ّ ایي ؿّایت ًْ ّ هْی ثب ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ ُوـاٍ امت کَ اّ ُویيَ هبثل تضْل امت مبعتَ هی

ثـػ کَ توبهی ػاًو، ؿّیبُب ّ ؿّایبت موجْلیک یب ًوبػیي اّ کَ ػؿ چِبؿچْة فثبى ثيـی  ثیيتـ پی هی اًنبى ُـ چَ

هخل . ىْػ مبعتَ هی« ُیچی هضْؿی»، ثؼّؿ یک «مبصت ؿئبل ّ تبؿیکی هضِ»ىْػ، ُویيَ ثؼّؿ ایي  ثیبى ّ ارـا هی

ت ؿئبل یب ّاهغ ػؿ ّاهغ هـف رِبى عْػآگبٍ یب مبص. ىْػ ّ ثٌبثـایي هبثل تضْل امت ای کَ ثؼّؿ ُیچی مبعتَ هی کْفٍ

ىْػ کَ ُیچ ؿّایت ّ هؼٌبیی ، ؿّایت ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی اًنبى ّ فًؼگی ًجبىؼ ّ  موجْلیک ثيـی امت ّ ثبػج هی

. فیـا ُویيَ ؿاٍ ػیگـ ّ ؿّایتی ػیگـ ّ اؿتجبٓی ًْ ثب ػیگـی هوکي امت. اًنبى هـتت هبػؿ ثَ علن ؿّایتی ًْ ثبىؼ

ػؿ ثغو تضلیل . ) ىْػ مبعتَ ىؼٍ ّ هی« ُیچی تبؿیک ّ ؿیـ هبثل ثیبى»رِبى هطوئي كـػی ّ روؼی هب ثؼّؿ ایي فیـا 

(.ػُن لکبى ایي هجبصج ّ هلبُین امبمی ثضج ؿا کْتبٍ ىـس هی/كـّیؼ  

 

ًْیي اف  تْاًؼ، ثب لول هطلن ًجْػى یب ػؿّؽ ثْػى آى كْبی عبًْاػگی یب هبًًْی، ثَ یک ػؿک اهب چـا ُبهلت ًوی 

ًبىی اف لول « ىْک ّ کبثْك»صـکتی اّ تٌِب  ثگیـػ، صـکت کٌؼ، آیب ػلت ثی  عبًْاػٍ ّ هبًْى ػمت یبثؼ ّ تَوین

تـ آى ػؿ ربیی ػیگـ  فًؼگی امت ّ یب ػلت ػوین« مبصت ؿئبل یب ّاهغ»ّ ًبىی اف ػیؼاؿ ثب « ُیچی ّ پْچی فًؼگی»

 ًِلتَ امت؟ 

 

اّ کَ « صبالت هبلیغْلیبیی، ىک ّ تـػیؼ، مـػؿگوی ّ اصنبمبت گٌبٍ» ل ؿّاًی ثـای ػؿک ثِتـ هؼْل ُبهلت ّ ػل 

ىًْؼ، ثبینتی  اکٌْى ثَ مـاؽ ؿّاًکبّی  ّ مَ هؼؿت هِن آى كـّیؼ،  هی« گیـی ّ صـکت اف تَوین»ثبػج ًبتْاًی اّ 

.لکبى ّ اهـّفٍ ژیژک ؿّین  
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«ُبهلت»تحلیل فزّیذ درببرٍ   

 

تـػیؼ ّ ًبتْاًی اف ػول » تْرَ عْػ ؿا ثـ ؿّی ایي « 3.تلنیـ عْاة»بهلت ػؿ کتبة كـّیؼ ػؿ تضلیل کْتبُو ثـ ُ

.  ػاًؼ ُبهلت ّ ػؿ ًِبیت ىکنپیـ هی« کوپلکل اػیپ یب گـٍ اػیپ صل ًيؼٍ»کٌؼ ّ آى ؿا ًبىی اف  هتوـکق هی« ُبهلت

«  ٌُـهٌؼ/هتي»اثطَ هیبى ّ  ػؿک ؿ« چگًْگی صبلت کوپلکل اػیپ ػؿ هتي»ىیٍْ ًوؼ اػثی كـّیؼ ثـ ؿّی رنتزْی 

ػُؼ کَ ػلت ًبتْاًی  ثـ پبیَ ایي ىیٍْ ًوبػی ّ ًگـه ثَ هتي، كـّیؼ ًيبى هی. ثـ امبك صبلت گـٍ اػیپ ػؿ هتي امت

ُبهلت اف ػول ایي امت کَ ػوْی اّ کالػیْك ثب هتل پؼؿه ّ تَبصت هبػؿه ػؿ ّاهغ ثَ ارـای آؿفّیی ػمت فػٍ 

. مت ّ اّ ٌُْف ثَ عْثی هبػؿثَ ػجْؿ اف آى ّ ػجْؿ اف گـٍ اػیپ عْیو ًجْػٍ امتامت کَ ػؿ ػؿّى اّ ًیق ًِلتَ ا

ُوبًطْؿ . فیـا کيتي ػوْ ثَ هؼٌبی هتل آؿفّی پٌِبى عْیو ًیق ُنت. گیـی ّ ػول امت افیٌـّ اّ ًبتْاى اف تَوین

اثـاف ّ ارـای عْامت  کَ ارـای هتل ػوْ اف ٓـف ػیگـ ًَ تٌِب ارـای هبًْى ّ عْامت پؼؿ امت، ثلکَ ثَ هؼٌبی

فیـا اکٌْى ػوْ ربی پؼؿ ّ ىبٍ ؿا گـكتَ امت ّ اّ . ُبهلت ًیق ُنت« پؼؿکيی ّ تَبصت هبػؿ»پٌِبى  ّ کْػکبًَ 

ثٌبثـایي ارـای كـهبى پؼؿ ُن ثَ هؼٌبی هتل آؿفّی پٌِبًی اف عْیو ّ ُن ثٌْػی هتل پؼؿ ّ . ىُْـ هبػؿه امت

ْاًی پٌِبى عْیو ثب ػوْ ّ ُن اصنبك گٌبٍ ًبىی اف هیل پؼؿکيی ّ تَبصت ُْیت ع افیٌـّ ُن ُن. تَبصت هبػؿ امت

.ىْػ گیـی هی هبػؿ ثبػج تؼلل ّ ًبتْاًی اّ اف تَوین  

 

ًینت کَ ػؿ آى  کْػک ػؿ پی  تَبصت رٌنی هبػؿ ّ افیٌـّ هیل هتل   ّ ػبهیبًَ اًگبؿاًَ گـٍ اػیپ ثَ ایي هؼٌبی مبػٍ

. ىْػ پْىؼ ّ ثـ گـٍ اػیپ عْیو چیـٍ هی هی ات پؼؿ، اف عْامت عْیو چين پؼؿ ّ ؿهیت امت ّ مپل اف تـك هزبف  

 

ایي اًنبى ػؿ ّاهغ هـتت ػؿ . کٌؼ کَ اًنبى ّ ُـ کْػک هْرْػی آؿفّهٌؼ ّ توٌبهٌؼ امت گـٍ اػیپ صکبیت اف ایي هی

اًنبى هی عْاُؼ . ػُؼ یتيکیل ه« کوجْػ»یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یب ُوبى هبػؿ امت، فیـا امبك اًنبى ؿا یک  پی ػمت

چَ ثَ ػٌْاى کْػک یب اًنبى ثبلؾ، ثب کوک ػیگـی، عْاٍ یبؿ ّ یب یک ایؼٍ ّ آؿهبى، ػیگـ ثبؿ ثَ ایي ثِيت اّلیَ ّ ثؼّى 

، ػؿ ًِبیت ثب هبػؿ گويؼٍ ػمت یبثؼ ّ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی»هبًْى ثبفگـػػ، ثیگٌبٍ ّ ىکُْوٌؼ ىْػ؛ ػیگـثبؿ ثَ 

ي عْامت ػؿ  ًِبیت یک تُْن امت ّ ُیچ ثِيت هطلوی هوکي ًینت، اهب رنتزْی ربّػاًَ ثِيت اهب ای. ًیبف ىْػ ثی

هبًؼ ّ اّ ُـ ثبؿ ثـای ػمت یبثی ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ثَ  گويؼٍ، هؼيْم گويؼٍ اًگیقٍ ّ توتغ اٍلی اًنبى ثبهی هی

یبثی ًِبیی ثَ ایي ثِيت هوکي  کَ ػمتثـػ  فًؼ ّ ُـ ثبؿ ثٌبچبؿ پی هی تالىی ًْ ػؿ فًؼگی كـػی ّ یب روؼی ػمت هی

، یؼٌی ثب «ّصؼاًیت ثب ػیگـی»هضـّهیت اف ثِيت هطلن، ؿّایت هطلن، هضـّهیت اف »ىْػ ثب هجْل  ًینت ّ هبػؿ هی

. ، اف گـٍ اػیپ عْیو ثگؾؿػ ّ پب ثَ رِبى كـػی عْیو ثگؾاؿػ«(هضـّهیت اف كبلْك ّ یب ؽکـ)کنتـامیْى»هجْل 

افیٌـّ پیـّفی ػؿ یک ػـٍَ ُویيَ ُوـاٍ ثب ىـّع ایي ثضـاى ّ گؾاؿ ػؿ . ؿمؼ ثَ پبیبى ًویؿًّؼی کَ ُیچگبٍ کبهل 

افیٌـّ ًیق مالهت کبهل ّ ثلْؽ هطلن ُیچگبٍ هوکي ًینت  ّ فًؼگی . ُبی ػیگـ فًؼگی كـػی ّ روؼی امت ػـٍَ

.لٌگؼ تب تضْل یبثؼ مبلن ّ ؿّایت ثبلـبًَ ُویيَ یک ربیو هی  

 

ثَ ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ  ّ هجْل هضـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ ّ یب ثب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا كـّیؼ ثَ یبثی  تْاًبیی ػمت 

اًنبى ثـای ایٌکَ ثتْاًؼ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی .  کٌؼ ػؿ اًنبى ثیبى هی« موْٓ ّ كـًّيبًی گـٍ اػیپ»ػٌْاى 

یبثی ػّثبؿٍ ثَ ثِيت  ثبینتی اف هیل ػمتعْیو ػمت یبثؼ، ثَ توٌبی ػين كـػی ّ صویوت كـػی عْیو ػمت یبثؼ، 

ّ یب هبًْى، صْْؿ « پؼؿ»اّلیَ، ثَ ثیگٌبُی کْػکبًَ ثگؾؿػ کَ ًوبػه هیل تَبصت هبػؿ ثـای عْیو امت ّ صْْؿ 

ثب هبػؿ، ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ثِيت « ّصؼت ّرْػ هطلن»ًبهوکٌی . ػیگـی، عْاٍ ثـاػؿ یب ؿهیت كکـی ّ ػيوی ؿا ثپؾیـػ

عْیو تي ػُؼ ّ ثب ایي ػول ّاؿػ رِبى كـػی ّ « کنتـامیْى»یلتگبًَ اّلیَ ؿا ثپؾیـػ ّ ایٌگًَْ ثَ ًبؿمینتی یب عْػى

.ػين كـػی، صویوت كـػی عْیو ىْػ، ثَ هؼؿت ّ عالهیت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ تْاًبیی تضْل هؼاّم  

 

کـػ ّ تئْؿی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ تـی ثیبى  كـّیؼ ؿا اف رِبتی ثِتـ ّ ثب تَضیضبت ػهین« گـٍ اػیپ»لکبى تئْؿی 

ػیؼ کَ اف رِبتی ًیق ایي ًگـه  هی« ثبفگيت ثَ كـّیؼ»ثب آًکَ اّ ًگبٍ عْیو ؿا ثَ مبى یک . ؿّاًکبّی ثْرْػ آّؿػ

.ػؿمت ثْػ  

 

بز ُبهلت تحلیل لکبى  

  

ؿا ثَ تضلیل چٌؼیي ثغو ّ مبػت « 1958/1959. ّ هؼٌبی آى( یب آؿفّهٌؼی)توٌب » لکبى ػؿ مویٌبؿ هِن عْیو ثَ ًبم 

لکبى اف هؼْل . «4.تـاژػی ُبهلت ػؿ ّاهغ تـاژػی توٌب امت»ػُؼ، فیـا ثَ ثبّؿ لکبى  ػامتبى ُبهلت اعتَبً هی

ّ ربی توٌب ػؿ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبًی «  توٌبّؿفیؼى، آؿفّهٌؼی ثيـی»ُبهلت ثـای ثیبى هؼْل ّ صبلت پبؿاػکل 

هيکل ّ هؼْلی کَ اّ ػؿ هنیـ گؾاؿ . تْاًؼ توٌب ثْؿفػ امت کَ اّ ًوی هؼْل ُبهلت ایي» ثَ ثبّؿ لکبى. کٌؼ امتلبػٍ هی

ىْػ ّ آًگبٍ هْكن ثَ توٌبّؿفی ّ  ، هْكن ثَ چیـگی ثـ آى هی«ًبم پؼؿ»ّ هجْل کنتـامیْى ّ « ػقاػاؿی»اف 

. امت« ٌؼیکوجْػ یب ًجْػ توٌب ّ آؿفّه»هؼْل ُبهلت ػؿ اثتؼا ایي . «5.فًؼ هی گـػػ ّ ػمت ثَ ػول هی گیـی تَوین
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صبلت اّ ػؿ اثتؼا اف رِبتی چْى صبلت یک هبلیغْلیبیی امت کَ ػؿ کٌبؿ . گیـی ّ ػول امت افیٌـّ اّ ًبتْاى اف تَوین

تْاًؼ ثب هجْل هـگ ّ کوجْػ ػیگـی، ثب هجْل ػقاػاؿی عْیو،  هجـ هؼيْم گويؼٍ یب اف ػمت ؿكتَ ًينتَ امت ّ ًوی

یک هبلیغْلیبیی امت کَ ثب اف ػمت « تِی ثْػى» اّ  ػچبؿ صل . یی ًْ ػُؼاکٌْى تي ثَ رِبًی ًْ ّ صـکتی ًْ، توٌب

ػاػى هؼيْم یب هطلْة گويؼٍ ػؿ ّاهغ عْػه ؿا ًیق اف ػمت ػاػٍ امت ّ ًوی تْاًؼ ثب پبیبى ػاػى ثَ مْگْاؿی ثَ مْی 

هوبلَ هؼـّف كـّیؼ ثَ  ػؿ ثبة هؼْل اًنبى هبلیغْلیبیی ثَ. ) عْیو ثبفگـػػ ّ اکٌْى ثَ فًؼگی ّ صـکت ًْ ػمت ػُؼ

(.هـارؼَ کٌیؼ« هبلیغْلیب ّ مْگْاؿی» ًبم   

 

ّ ًبم پؼؿ، ثؼّى هجْل « کنتـامیْى»گیـی هوکي ًینت ّ توٌبّؿفی ثؼّى هجْل  فیـا ثؼّى توٌبّؿفی صـکت ّ تَوین

ب ػؿ پیًْؼ فیـا توٌب ًبم ػیگـ هبًْى امت، ُوبًطْؿ کَ هبًْى، كـػیت ّ توٌ. کوجْػ ّ ػقاػاؿی عْیو هوکي ًینت

.تٌگبتٌگ ثب یکؼیگـًؼ  

 

اه  ثـای ػؿک ثِتـ تضلیل لکبى ثـ ُبهلت اثتؼا ثبینتی ثَ ایي هّْْع تْرَ ػاىتَ ثبىین کَ ثـ عالف كـّیؼ کَ تْرَ  

ؿا کيق کٌؼ، « ٌُـهٌؼ/هتي»عْاُؼ ؿاثطَ  ػؿ ػؿّى هتي امت ّ ثـ ایي امبك هی« کوپلکل اػیپ»ثـ ؿّی ػؿک صبلت 

یؼٌی لکبى ثبّؿ ػاؿػ کَ ػؿ ُـ هتٌی یک . کٌؼ هتوـکق هی« عْاًٌؼٍ/هتي» ا ثـ ؿّی ؿاثطَ هیبى لکبى  تْرَ اه ؿ 

، یک مبعتبؿ ّ ًظن ًوبػیي ّ یب موجْلیک ّرْػ ػاؿػ کَ ایي مبعتبؿ ّ یب مٌبؿیْ هؼْل اٍلی ػامتبى ؿا «هتي فیـیي»

عبً، مبعتبؿ  ّ مٌبؿیْ عبً امت کَ ( ْىکوپْفینی)ثٌؼی  ایي  ًظن موجْلیک هتي ػاؿای یک تـکیت.  کٌؼ هطـس هی

ػُؼ ّ ػلت توٌب ّ صـکبت آًِبمت، ثلکَ ُوبًطْؿ کَ  ًَ تٌِب ثَ ػامتبى ّ كیگْؿُبی ػؿّى آى ًوو ّ هوبهی عبً هی

کٌؼ، ایي مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک هتي صتی  اف اػگبؿ آلي پْ اىبؿٍ هی« ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» لکبى ػؿ ًوؼ هِوو ثـ ػامتبى 

.کٌؼ ػُی هی ػُؼ ّ توٌبی اّ ؿا مبفهبى هيغٌ هی« هوبم ّ ربیی»ٌؼٍ ًیق ثَ عْاً  

 

 

اّ ػؿ ًوؼ ربهؼو . امت« ًظن موجْلیک هتي ُبهلت»ّ « ثٌؼی تـکیت»افیٌـّ لکبى ػؿ ػامتبى ُبهلت ػؿ پی ػؿک ایي 

یـا تٌِب توٌب ّ ف. امت« ًجْػ توٌب ّ آؿفّهٌؼی»کٌؼ کَ هؼْل ُبهلت   ای صـکت هی ثـ ُبهلت اف ایي ًگـه پبیَ

ثَ هْل « توٌب». ػاؿػ ػمت ثَ ػول ثقًین تب ثَ ٍّبل هؼيْم ّ عْامت عْیو ػمت یبثین آؿفّهٌؼی امت کَ هب ؿا ّاهی

تْاًؼ ػؿ فهبًی ػیگـ  ػمت یبثؼ ّ ُوقهبى ایي هطلْة هی« هطلْة عْیو»عْاُؼ ثَ  لکبى ػاؿای اعالم امت ّ هی

هتي ُبهلت ّ ًوو ّ ربی كیگْؿُبی هتي ػؿ ایي مبعتبؿ، ػهیوب ثیبى « ْلیکًظن موج»ثـای لکبى . تـییـ ّ تضْل یبثؼ

هتي ُبهلت . یبثی ُبهلت ثَ توٌبی عْیو ّ ػجْؿ اف هؼْل عْیو امت تب ثتْاًؼ ػمت ثَ ػول ثقًؼ چگًْگی ػمت

مت ّ ثـای فیـا اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ ا. مبفػ ثؼیٌگًَْ هب ؿا ثب هؼْل ػوین اًنبًی عْیو ؿّثـّ هی

ػامتبى ُبهلت . ایٌکَ ثتْاًؼ تي ثَ ؽات اًنبًی عْیو ّ ثَ توٌبی عْیو ػُؼ، ثبیؼ ّاؿػ مبعتبؿ موجْلیک ّ ًوبػیي ىْػ

ّ ُْیت كـػی عْیو « ًبم پؼؿ»یبثی ثَ توٌب اف ٓـین هجْل کنتـامیْى ّ  ّ چگًْگی ػمت« تـاژػی توٌب»اف ایٌـّ 

.امت  

 

 

تْاًؼ  ّ هجْل کنتـامیْى امت، افیٌـّ ًوی« هبًْى پؼؿ»َ ػهیوب ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ هيکل ُبهلت ػؿ اثتؼا ایي امت ک 

فیـا توٌب ؿّی ػیگـ هبًْى امت ّ كـػ ثب هجْل کنتـامیْى ّ هضـّهیت اف ثِيت . توٌب ثْؿفػ ّ ػمت ثَ ػول ثقًؼ

توٌبیی کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل  رِبى ّ. ىْػ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی عْیو ػمت یبثؼ گويؼٍ یب كبلْك، هبػؿ هی

فیـا هیبى كـػیت، هبًْى پؼؿ ّ توٌبی هبثل تضْل پیًْؼ تٌگبتٌگ امت ّ ُـ مَ ثغو مَ ّلغ یک هخلج ّاصؼ . امت

.ُنتٌؼ  

 

فیـا ؿّس پؼؿ اّ ػؿ ّاهغ ًوبػ ایي هبًْى امت ّ . ثیٌین هی« ؿّس پؼؿه»هب ًوًَْ ایي ًبتْاًی ُبهلت ؿا ػؿ ؿاثطَ اّ ثب 

عْاُؼ ثَ ّظیلَ عْیو ػول کٌؼ اهب اف آًزب کَ ُبهلت عْػ ثيغََ ٌُْف  ٓلجؼ ّ اف اّ هی ؿا هی« هبًْى»ـای اف اّ ار

ػاؿػ ّ اف ٓـف ػیگـ اف « هبػؿ ّ ثَ ثِيت گويؼٍ»یبثی ثَ  ّ ًوٌ هبًْى امت، هیل  ػمت« پؼؿکيی»هبالهبل اف هیل 

.ثَ ًبچبؿ ػچبؿ ػّػلی ّ تـػیؼ ّ ًیق اصنبك گٌبٍ امتکيؼ،  ایي ًبتْاًی عْیو ّ اف ایي اهیبل پٌِبى عْیو فرـ هی  

 

ارجبؿی، /فیـا ثیوبؿ ّمْامی. امت« ارجبؿی/ّمْامی»ػؿ ًگبٍ لکبى هؼْل ُبهلت ػؿ ّاهغ هؼْل اًنبى ّ ٓجبیغ 

یؼٌی ثیوبؿ ّمْامی ػؿ ّاهغ . «توٌبیو هضبل امت» هخل ثیوبؿی کَ ّمْاك تویقکـػى ػاؿػ، ػچبؿ ایي كبًتنن امت کَ 

هطلْة » یبثی ثَ  ُبیی ثـای ػمت اّ اف یک مْ ػؿ عْیو توتغ. ثب عْیو امت« ػّئل کـػى ػائوی»صبل یک ػؿ 

عْیو ( ژّئینبًل) اف ایي اصنبمبت ّ توتؼبت « تـك پؼؿ»، پل فػى ّ هتل پؼؿ ؿا ػاؿػ ّ ُوقهبى اف «گويؼٍ

ؿا اف چِـٍ « بل ثِيت گويؼٍ، ثؼًجبل هبػؿتوتغ عْیو ثؼًج»عْاُؼ  ارجبؿی هی/ثَ فػن لکبى اًنبى ّمْامی».  تـمؼ هی

افیٌـّ اًنبى ّمْامی هـتت ػچبؿ تـػیؼ ّ ّمْاك . «6.عْیو پبک کٌؼ تب پؼؿ ّ آهبیو آى ؿا ًجیٌؼ ّ ػَجبًی ًيْػ

کٌؼ تب احـی اف آؿفُّبی رٌنی ّ عيوگیٌبًَ عْیو ثبهی ًگؾاؿػ ّ اف  اّ ثـای هخبل اف یک ٓـف هیق ؿا تویق هی. امت
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مْاك ّ تـػیؼ ػاؿػ کَ ًکٌؼ ثبف ُن ایي اهیبل هؼلْم ثبىٌؼ ّ هیق تویق ًجبىؼ، پل هزجْؿ ثَ تویق کـػى ٓـف ػیگـ ّ

.ثیيتـ امت ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ توٌبی عْیو  

 

ػؿ ًگبٍ كـّیؼ، ُبهلت ثیيتـ ىجیَ ٓجبیغ . ) امت« ارجبؿی/ّمْامی»ُبهلت افیٌـّ ثـای لکبى ًوبػ  صبلت یک اًنبى 

ُبهلت اهب تٌِب ثب توتغ عْیو ثؼًجبل هطلْة گويؼٍ ّ ُـاك اف هزبفات پؼؿ ػؿگیـ ًینت ثلکَ اّ ثب (.  ُینتـیک امت

. عْیو ًیق ػؿگیـ امت کَ ػچبؿ صبلت هيبثَ هیل پل فػى هبًْى ّ تي ػاػى ثَ توتغ ّ عْىی عْیو امت« توتغ هبػؿ»

اف اّ « هبًْى پؼؿ»ػّؿ مبفػ ّ ػؿ ّاهغ ػؿ ًبم کٌؼ هبػؿ ؿا ّاػاؿػ کَ عْػ ؿا اف کالػیْك  افیٌـّ ُبهلت مؼی هی

هؼْل ُبهلت افیٌـّ ػؿ ّاهغ هؼْل هبػؿ اّ ًیق ُنت ّ تضت .  عْاُؼ کَ کوی ثَ ؿكتبؿ اكـآی عْیو ثیبًؼیيؼ هی

توٌبی مْژٍ »ػؿ ایٌزب لکبى ُـ چَ ثیيتـ ثَ ثضج امبمی ؿّاًکبّی عْیو اىبؿٍ هی کٌؼ کَ . تبحیـ توتغ هبػؿاًَ امت

الجتَ هبػؿ اّ ثَ ). ای ػاؿًؼ توٌبی ُبهلت ًیق ُوبى توٌبی هبػؿ اّمت ّ ُـ ػّ هؼْل هيبثَ. امت« توٌبی ػیگـیُویيَ 

هيکل اًنبى . امت« ُینتـیک»ارجبؿی ًینت ّ ىبیؼ ثتْاى گلت کَ ثـعی صبالت اّ صبلت هتوبثل /صبلت ّمْامی

افیٌـّ هبػؿ هجال ُونـ ّكبػاؿ پؼؿ ّ . یی ًؼاؿػّ اف عْػه توٌب« توٌبیو توٌبی ػیگـی امت»ُینتـیک ایي امت کَ 

اکٌْى ُونـ ّكبػاؿ کالػیْك امت ّ اٍال هتْرَ صبالت اكـآی ّ ػؿّؿیي عْیو ًینت ّ یب هبػؿ ثَ ػیؼى ًوو عْیو 

ثَ هْل لکبى هؼْل فى یب یب كـػ ُینتـیک ایي امت کَ توٌبیو ُویيَ یک توٌبی ؿیـ . ػؿ ایي ثبفی تـاژیک ًینت

افیٌـّ اًنبى ُینتـیک ػّمت ػاؿػ مـیغ هْؿػ تْرَ ُوگبًی ػؿ روغ ثَ ّمیلَ صـکبت اكـآی هـاؿ . امت هبثل اؿّب

.(امتْاؿ امت« ػؿّؽ»اًنبى ُینتـیک عْامتو ّ توٌبیو ثَ هْل لکبى ثـ ؿّی یک . ثگیـػ  

 

 
 

تْاى صبل ثَ ػؿک ثِتـ رولَ هؼـّف ّ امبمی ُبهلت ػمت یبكت  کَ  ثب ػؿک ایي هؼْل ُبهلت امت کَ هی

ِتـ ایي تْاًین ثَ ػؿک ث هب اثتؼا ثب ایي تضلیل ؿّاًکبّاًَ لکبى امت کَ هی. «ثْػى یب ًجْػى، هنئلَ ایي امت»:گْیؼ هی

فیـا هؼْل ُبهلت ػهیوب ایي امت کَ آیب ثَ ؿّیبُب ّ كبًتقیِبی کْػکبًَ عْیو ّ هیل ثبفگيت . رولَ هؼـّف ًبئل آیین

ػُؼ، « هبًْى پؼؿ»ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یگبًگی ثب هبػؿ ّكبػاؿ ثوبًؼ، ثقثبى مبػٍ ثَ عْیو ّكبػاؿ ثوبًؼ ّ یب ایٌکَ تي ثَ 

تي ػُؼ « ّظیلَ موجْلیک»اه ثَ هجْل  ّ اف كبًتقیِبی کْػکبًَ« ثیگبًگی اف عْػ»ب ثب آی. هبًْى موجْلیک ؿا پؾیـا ىْػ

ّ گؾؿا عْاُؼ « ًوو ّ ّظیلَ موجْلیک»کٌؼ، یک  ّ افیي ثجؼؼ هجْل کٌؼ کَ ُـ ًوو ّ صبلتی کَ ػؿ فًؼگی هجْل هی

اؿػ کَ آیب ثَ كبًتقی کْػکبًَ  ّ ُبهلت ػؿ ثـاثـ ایي مْال هـاؿ ػ. ثْػ، یک ؿل ّ ًوو ارتوبػی ّ كـٌُگی عْاُؼ ثْػ

پؼؿ « كـفًؼ موجْلیک»هیل ثبفگيت ثَ ثِيت هبػؿی ّ ًلی پؼؿ ّ هبًْى ّكبػاؿ ثوبًؼ ّ یب ایٌکَ تي ثَ هبًْى ػُؼ ّ ثَ 

. ػاًوبؿک تجؼیل ىْػ ّ ثَ ارـای هبًْى ّ ػاػعْاُی پؼؿ ثپـػافػ« ّلیؼِؼ موجْلیک»عْیو ّ ثَ   

 

ّ هجْل هضـّهیت اف ربّػاًگی ّ کْػکی ربّػاًَ، هجْل هضـّهیت اف یگبًگی ّ ّصؼاًیت « هبًْى پؼؿ»فیـا تي ػاػى ثَ 

ثَ هؼٌبی . ثب ػیگـی، چَ ثب هبػؿ یب ثب عْیو ّ یب ثب هؼيْم، ثَ هؼٌبی هجْل یک كبٍلَ ػائوی ثب عْیو ّ ػیگـی امت
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ای کَ یک ؿاثطَ تخلیخی امت، ؿاثطَ . امت« ػیگـی»ػالهَ ثب /هجْل یک ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ًوؼ

چْى توٌب یب هؼيْم ّ « ػیگـی کْچک»فیـا، ُوبًطْؿ کَ هجل هطـس کـػین، ػؿ ایي ؿاثطَ موجْلیک هیبى كـػ ّ 

ػُؼ  یؼٌی اعالم، مٌت ّ كـٌُگ ّ ؿیـٍ، ُویيَ ّلغ مْهی امت کَ ثَ هب ًيبى هی« ػیگـی ثقؿگ»ُونبیَ ّ یب ثب 

هجْل ایي . نیـ ایي رِبى ّ ؿاثطَ هوکي امت ّ ُیچ تلنیـ ّ ؽات ًِبیی ّرْػ ًؼاؿػُویيَ ؿاٍ ّ هؼٌبی ػیگـی ثـای تل

كـػ »ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب ػیگـی ثَ هؼٌبی ایي امت کَ كـػ اف ایي ثجؼؼ ُـ چَ ثیيتـ یک « هبًْى موجْلیک»

امت ّ هـتت « کخـت ػؿ ّصؼت»اّ یک . امت ّ ػاؿای ؽات عبٍی ًینت« پـكْؿهبًل» ، یک «موجْلیک یب ًوبػیي

فیـا ُویيَ ؿاٍ ّ هؼٌبی مْهی یب چِبؿهی هوکي . تْاًؼ ُن عْػه، ُن رِبًو، هبًًْو ّ ُن توٌبیو تضْل یبثؼ هی

. امت  

 

امت کَ ىغٌ « هبًْى پؼؿ یب ًبم پؼؿ»ّ هجْل « كـػ موجْلیک»اهب اف ٓـف ػیگـ تٌِب اف ٓـین تجؼیل ىؼى ثَ ایي 

ًلـتی /تٌِب ثب ػجْؿ اف ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ػين. ىْػ« توٌبّؿفیؼى»بػؿ ثَ عْیو ػمت یبثؼ، ه« توٌبی»تْاًؼ ثَ  هی

تْاًؼ اف توتغ هضکْم ثَ تکـاؿ ّ   یبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی امت کَ كـػ هی ّ ثب ػمت« ػیگـی»اّلیَ ثب 

اف . هبثل تضْل امتثیوبؿگًَْ رنتزْی ثِيت گويؼٍ ُـ چَ ثِتـ ثگؾؿػ ّ ثَ توٌبی ثبلـبًَ عْیو ػمت یبثؼ کَ 

.متـًّی ّ ثیوبؿی ؿّاًی ثگؾؿػ ّ ثَ عالهیت كـػی ّ ػين كـػی ػمت یبثؼ  

 

تْاًؼ توٌبّؿفػ ّ تَوین ثگیـػ ّ ػمت ثَ ػول  افیٌـّ ًوی. ًینت« ًبم پؼؿ»ّ « کنتـامیْى»ُبهلت ٌُْف هبػؿ ثَ هجْل 

لکبى لضظَ ایي تضْل هِن ػؿ ُبهلت ؿا . ػمت یبثؼ ىْػ کَ ثَ ایي توٌبّؿفی ػؿ ٓی ػامتبى اهب اّ مـاًزبم هبػؿ هی. ثقًؼ

ىْػ کَ اف ؿن هـگ پؼؿه ّ عْاُـه عيوگیي  ثیٌؼ کَ ُبهلت ثـ مـ هجـ ػيوو اكیلیب ثب ثـاػؿ اّ ػؿگیـ هی ّهتی هی

ىْػ اف ٓـین ػؿک ػؿػ ّ  ػؿ ایٌزب ثَ هْل لکبى ػؿ ّاهغ ُبهلت هبػؿ هی. ػاًؼ امت ّ ُبهلت ؿا هنئْل هـگ آًِب هی

عْیو ثب ایي ػؿػ، ثب یبػ آّؿػى ػيوو ثَ اكیلیب ّ ػقاػاؿی ثـای اّ، « عْاًی ُْیت ُن»ثـاػؿ اكیلیب ّ  اف ٓـین  عين

. ثـای پؼؿ عْیو ىْػ، هبػؿ ثَ هجْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ ىْػ ّ ثتْاًؼ صبل ػمت ثَ ػول ثقًؼ« ػقاػاؿی»ُوقهبى هبػؿ ثَ 

ىْػ ارـای هبًْى ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ ثَ ُْیت كـػی ّ  ػؿ هیعْاًین ُبهلت هب صبل ُوبًطْؿ کَ ػؿ ػامتبى هی 

صتی . «صبل ایي هٌن، یک ػاًوبؿکی» گْیؼ موجْلیک عْیو ػمت یبثؼ کَ ًوبػ آى ایي رولَ هؼـّف ُبهلت امت کَ هی

هغ اگـ ایٌزب ایي ػول ّ گؾاؿ ػؿمت پبیبًی تـاژیک ػاؿػ ّ ػؿ ًتیزَ تْٓئَ کالػیْك ثـای صلع هؼؿت عْیو، ػؿ ّا

پبیبًی تـاژیک کَ ُوقهبى پیو . هـگ ُـ چِبؿ ًلـ، کالػیْك، ُبهلت، هبػؿ ُبهلت ّ ثـاػؿ  اكیلیب ؿا ثؼًجبل ػاؿػ

.ىْػ ػؿآهؼی ثـای تضْل ػؿ صکْهت ػاًوبؿک ّ ىـّع یک صکْهت ًْ هی  

 

 

« ؿكتَ طلْة اف ػمتػقیق ّ ه»ؿاف توٌبّؿفی ثيـی ػهیوب ػؿ ُویي امت کَ اثتؼا ّهتی اًنبى هبػؿ ثَ ػقاػاؿی ثـای 

کٌؼ کَ ثبفگيت ثَ رِبى گؾىتَ ّ یب ثِيت گويؼٍ هوکي  گـػػ، ثَ ػٌْاى كـػ هجْل هی ىْػ ّ هـگو ؿا پؾیـا هی هی

ػُؼ، آًگبٍ هی تْاًؼ ثَ توٌب ّ هؼؿت عْیو ػمت یبثؼ، ثَ رِبى كـػی  ّ کنتـامیْى تي هی« هبًْى پؼؿ»ًینت، یؼٌی ثَ 

. ْیو ػمت یبثؼّ ػين ّ صویوت ّ عالهیت كـػی ع  

 

یؼٌی هّْْع هجْل هنئْلیت . ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ّ كلنلی آى امت« ثْػى یب ًجْػى» ثبؿی هّْْع امبمی اًنبى  

ُنت ّ ( ػافایي)« ایٌزب ثْػى»ُویيَ « ثْػى»فیـا ثَ هْل ُبیؼگـ .  كـػی ّ موجْلیک عْیو ّ یب ُـاك اف آى امت

اًنبًِب ایي امت کَ آیب ثَ مـًْىت عْیو ّ ًوو عْیو ػؿ ػینکْؿك  افیٌـّ هّْْع ُبهلت هخل هّْْع یکبیک هب

اف آى كـاؿ کٌین، کْػک ىْین ّ ثَ ثِيت  عْاُین ، ثَ هْل ًیچَ ثَ مـًْىت عْیو ػين هی ّؿفین ّ یب هیػُین تي هی

گی ّ كـٌُگی عْیو ثَ ایي هؼٌبمت کَ آیب هب  ػؿ تَْیـ عبًْاػ« ثْػى یب  ًجْػى» . ثیگٌبُی ّ ثؼّى هنئْلیت ثبفگـػین

ىْین ّ یب ثَ   گیـین ّ ػِؼٍ ػاؿ ىؼى ًوو كـػی عْیو ّ عبلن توٌبی كـػی عْیو، ُْیت كـػی عْیو هی هـاؿ هی

ّ ًلـت کْؿ « پؼؿکيی»صبلت یک تُْن ّ كبًتنن ًبؿمینتی مؼی ػؿ كـاؿ اف ایي هنئْلیت ّ ًوو موجْلیک، مؼی ػؿ 

ّ ثَ ثِبی ایي تُْن هجتال ثَ اف  کٌین ّ یب ثَ توٌبی هؼؿى عْیو هی یب ُینتـیک ثَ ػینکْؿك ّ ثنتـ كـٌُگی عْیو

عْیو ّ گـكتبؿی ػؿ « آؿفّهٌؼی ّ هؼؿت ػبىن ىؼى ّ عالم ىؼى»، اف ػمت ػاػى «توٌبی عْیو»ػمت ػاػى 

.  ىْین ثضـاى  ّ متـًّی كـػی ّ یب روؼی هی  

 

، ػؿ تَْیـ «ػؿ تَْیـ ثْػى یب ًجْػى»ثَ هْل لکبى  ،  یب«ایٌزب ثْػى یب  ایٌزب ًجْػى» ثٌبثـایي هّْْع ایي امت  

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 

آؿهبًِب ّ تُْوبتی کَ ثَ هب هْل ثبفگيت ثَ ثِيت « ًگبٍ»گـیقی ّ امبؿت ػؿ  گـیقی، هبًْى گـكتبؿی ػؿ ّاهؼیت آى یب

متبًٌؼ ّ هب ؿا كؼای توتغ هطلن عْیو ّ ثِيت ػؿّؿیي  ػٌُؼ ّ ثَ ثِبی آى ربى ّ عْىجغتی هب ؿا هی گويؼٍ ؿا هی

عْاٍ صبلت عـاثبتی هؼتبػی ثبىؼ کَ ػؿ هبػٍ . بؿی روؼی ثبىؼمبفًؼ، عْاٍ ایي توتغ یک ثیوبؿی كـػی ّ یب ثیو عْیو هی

امت ّ ثَ ثِبی آى ربى ّ مؼبػت عْیو ؿا كؼا « هؼيْم گويؼٍ یب هطلْة هطلن»یبثی ثَ ایي  هغؼؿ ثَ ػًجبل ػمت
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 ىْػ ّ عیبل کٌؼ ثب كؼا کـػى عْیو ثـای ایي« ًگبٍ ىکُْوٌؼ ّ یب ُینتـیک»کٌؼ، عْاٍ آًکَ روؼیتی امیـ یک  هی

.یبثؼ ّ یب اعالهی ػمت هی« ثِيت هبػؿاًَ ػـكبًی»آؿهبى، ثب مـکْة كـػیت ّ توٌبی عْیو ثَ   

 

هّْْع ثْػى ػؿ رِبى كـػی عْیو ّ هجْل هنئْلیت آى امت کَ ُوبى هجْل هبًْى امت، فیـا هبًْى، كـػیت  ّ توٌبی 

ت یبثی ثَ آؿفّهٌؼی ثيـی، ثَ ػين ّ آؿفّهٌؼی ّ هبًْى ػّ ؿّی یک مکَ اًؼ ّ ػم. هـفػاؿ ُوپیًْؼ ثب یکؼیگـًؼ

هؼؿت ّ عالهیت ثيـی ثب ػجْؿ اف ثیگٌبُی اّلیَ ّ ؿُبیی اف تُْن ثِيت اّلیَ ثؼمت هی آیؼ ّ هجْل گٌبُکبؿ ثْػى 

ػبىن یب عـػهٌؼ ّ عالم ثْػى، هبتل رِبى کِي ثْػى . ثبؿی هّْْع ایي امت. عْیو ثَ ػٌْاى كـػ، ػبىن ّ عـػهٌؼ

ایي هؼْل ُبهلت امت کَ ػؿ ّاهغ هؼْل ػائوی ّ . گٌبٍ ثْػى ّ امیـ تُْن یک ثِيت هطلن ثْػىّ یب کْػک ثْػى، ثی

تَویوی امت کَ هـتت ثب ُـ تُْن ًْ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ًْ ػؿ ثـاثـ . یکبیک هبمت« اًتغبة موجْلیک»

كیگْؿ ایٌوؼؿ فًؼٍ ّ رؾاة امت ّ  افیٌـّ ایي. ثيـی امت« هؼْل ػوین»كیگْؿ ُبهلت تجلْؿ ایي . گیـػ هب هـاؿ هی

فیـا ثَ . مْال هؼاّم كلنلَ ّ ؿّاًکبّی امت. ، مْال هؼاّم یکبیک هبمت«ثْػى یب ًجْػى، هنئلَ ایي امت»مْال اّ 

.هْل كیلنْكی تٌِب مْالی کَ كلنلَ ثبیؼ رْاة ثؼُؼ ایي امت کَ آیب هب ثبینتی عْػکيی ثکٌین یب ًکٌین  

 

 

رببرٍ ُبهلتًتیجَ گیزی رّاًکبّاًَ د  
 

یبثؼ ّ هب ثب عْیو  ػؿ ػؿاهبی ُبهلت هؼْل هِن اًنبًی هب صْْؿ هی. ثبؿی هّْْع ُبهلت هّْْع یکبیک هبمت

یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هبػؿ ّ هیل چیـگی ثـ پؼؿ ّ هبًْى  هب ثب هیل ّ كبًتنن اًنبًی عْیو ثؼًجبل ػمت. ىْین ؿّثـّ هی

کَ چگًَْ ایي هیل ّ توتغ هب ؿا ثَ مْی توٌب ّ هبًْى  ّ رنتزْی پؼؿ مْم ثیٌین  ىْین ّ اف ٓـف ػیگـ هی ؿّثـّ هی

رِبًی کَ ػؿ ػـٍَ فثبى صْْؿ ػاؿػ، . ػُؼ ػُؼ، ثَ مْی رنتزْی رِبى كـػی ّ توٌبی كـػی عْیو مْم هی هی

ایزبػ  ّ مـًْىت عْیو، ّظیلَ عْیو ّ« ًبم پؼؿ»ىـٓ ّؿّػ ثَ آى هجْل  یک رِبى ًوبػیي ّ موجْلیک امت  ّ پیو

یبثؼ  ُبهلت ًیق ػؿ اًتِب ثَ ایي توٌبّؿفی عْیو ػمت هی. ؿّایت كـػی ّ عبً عْیو اف مـًْىت ّ ؿاٍ عْیو امت

.ػٍ، ُـچٌؼ ایٌزب ایي تضْل پبیبًی تـاژیک ػاؿػ ّ ّظیلَ اه ؿا اًزبم هی  

 

ػى ثَ مـًْىت ّ ؿاٍ كـػی ، تي ػا«ایٌزب ثْػى، ایٌزب ًجْػى»ثَ هؼٌبی « ثْػى یب ًجْػى»هّْْع ُویيَ ایي امت کَ 

ىْػ،  ُـ اًنبًی ػؿ یک ػینکْؿك ّ كـٌُگ فاییؼٍ هی. عْیو ّ یب كـاؿ اف هنئْلیت كـػی ّ مـًْىت عْیو امت

اّمت، « ُْیت»ىْػ ّ ایي تَْیـ ّ ربی اّ ػؿ ایي تَْیـ ثَ هؼٌبی  ػؿ یک تَْیـ عبًْاػگی ّ كـٌُگی هتْلؼ هی

ؿا ثپؾیـػ، ثب اّ اؿتجبٓ ثگیـػ ّ ؿّایت كـػی عْیو « ُْیت»هتی کَ اّ ایي ىکل ػٌُؼٍ ىغَیت ّ ؿاٍ اّمت ّ اثتؼا ّ

تْاًؼ ثَ رِبى كـػی عْیو ّ ُْیت كـػی عْیو، ثَ ػين ّ صویوت  ّ هبًْى ؿا ثنبفػ، آًگبٍ اّ هی« ُْیت»اف ایي 

.ت یبثؼكـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ یب ثَ ػٌْاى یک هلت ثَ ُْیت هلی عْیو ّ صکْهت هبًْى هبػؿ ثَ تضْل ػم  

 

یگبًگی ّ ّصؼاًیت هطلن ثب »ّ مـًْىت عْیو، یب اف ٓـف ػیگـ ُـ تاله ثـای « ُْیت»ُـ تاله ثـای ًلی 

ثَ . ّ ثَ ًبچبؿ ًلی كـػیت عْیو ّ ًبتْاًی اف آؿفّهٌؼی امت« هبًْى»عْیو ثَ هؼٌبی ًلی کنتـامیْى ّ ًلی « ُْیت

آى اف یک مْ ثَ هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی  یب ػؿ صبلت ایـاًی. هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ هؼْل ُبهلت امت

، «ًگبٍ ًبهْمی»گـیقی ایـاًی امت ّ یب اف مْی ػیگـ گـكتبؿی ػؿ  گـیقی، هبًْى ثْف کْؿ ّ ّاهؼیت« ؿاّی»

اف ًبهْك ّ ؿیـت  ّ اعالم ّ مـکْة توٌب، رنن ّ كـػیت عْیو ّ « ؿّایت هطلن ّ اكـآی»گـكتبؿی ػؿ یک 

. امت« ًگبٍ ّ ؿّایت ًبهْمی رجبؿ، عيي یب ًبؿمینتی»یي ػیگـی ػؿ پبی ا  

 

ّ یب اف ٓـف ػیگـ كـػا ػىوي مٌت ّ كـٌُگ « ٌُـ ًقػ ایـاًیبى امت ّ ثل»گْیؼ  چٌیي كـػی آًگبٍ اف یک مْ هی

بی ىیلتَ امت، ثَ ر متیق ّ یب مٌت ىیلتَ، یب مٌت متیق ّ یب ؿـة یب ؿـة. ىْػ عْیو ّ ػبىن ّ ىیلتَ كـٌُگ ؿـة هی

، ثب تي ػاػى ثَ مـًْىت عْیو، ثَ ؿّایت كـػی ّ «ػیگـی»ّ هجْل ًبهوکٌی ّصؼاًیت ثب « هبًْى»آًکَ ثب تي ػاػى ثَ 

ُْیت ؿیيَ یبكتَ ػؿ مٌت ّ »ثب هجْل . ّ اف عْیو ػمت یبثؼ« ػیگـی»، اف «ُْیت»یب ًْیي ّ هبثل تضْل عْیو اف 

ثَ پؾیـه هلبُین ّ توٌبی هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ثَ عْیو، « توٌبی هؼؿى»ّ ُوقهبى هجْل « عبًْاػٍ عْیو

ثَ آكـیٌو موجْلیک ؿّایت ّ ُْیت هؼؿى ّ تللیوی عْیو ّ ثَ ؿّایت ثبلـبًَ مٌت . ػمت یبثؼ« هؼؿًیت ایـاًی»ایزبػ 

بػؿ پب ثَ ػـٍَ كـػیت ّ تْاًبیی كـػی عْیو، عالهیت كـػی عْیو ثگؾاؿػ ّ ه.  ّ ًْفایی كـٌُگی عْیو ػمت یبثؼ

یبثی ثَ مؼبػت ػيوی كـػی ّ ثَ رِبى  ّ صویوت كـػی ّ یب هيتـک ّ  ثبىؼ، هبػؿ ثَ ػمت« توٌبّؿفی ّ عالهیت»ثَ 

. «مْژٍ موجْلیک ثْػى یب ًجْػى، هنئلَ ایي امت»، «ایٌزب ثْػى یب ایٌزب ًجْػى، هنئلَ ایي امت»ثبؿی . هلی ثبىؼ

یغْلیبیی ّ یب ًبؿمینتی ّ ًبهْمی، هنئلَ ایي امت، اًتغبة ایي یب گـكتبؿی ػؿ صبالت هبل« هجْل هنئْلیت موجْلیک»

.امت  
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عْاُؼ ّ  تب یک ثضـاى ّ  ػُؼ کَ ُـ ثضـاًی رْاة هی اف ٓـف ػیگـ ثضـاى ُبهلت ّ ظِْؿ ؿّس پؼؿ ُبهلت ًيبى هی

« موجْلیکرب ّ هوبم »یب یک کوجْػ، ّؼق ّ متن كـػی یب ارتوبػی ثَ ػاػعْاُی موجْلیک عْیو ػمت ًیبثؼ ّ ثَ 

عْیو ػؿ هبًْى روؼی ّ ػؿ عبٓـٍ روؼی ػمت ًیبثؼ، آًگبٍ آى ثضـاى ّ هؼْل هـتت هخل ؿّصی ػؿػهٌؼ یب ػَجبًی، 

.ٓلجؼ گـػػ ّ صن عْیو ؿا هی هخل کبثْمی ػؿ عْاة ثَ عْػآگبُی هب ثبفهی  

 

کَ اًنبى ػؿ ّاهغ ػّثبؿ  ؼکٌ یهّْْع هِن ؿا هطـس ه يیمبػ، ا بتیًوؼ ًظـ يیّ ػؿ ص« کبًت ّ مبػ»لکبى ػؿ هوبلَ 

اف هـگ اّل  کیػؿ ّاهغ هـگ ػّم ّ موجْل .کیثَ ىکل هـگ موجْل ثبؿ کیّ  یؼیثَ ىکل هـگ ٓج ثبؿ کی ـػ،یه یه

ّ ػؿ تزـثَ  یؿا ػؿ گلتوبى ػوْه ویرب ّ هوبم عْ «هـػٍ» کیثَ کوک هـگ موجْل ـایف. تـ امت هِن یؼیّ ٓج

.ىْػ یّ تزـثَ كـػ، عبًْاػٍ ّ كـٌُگ ه ظیاف تبؿ یّ رقّ کٌؼ یه ؼایپ یّ عبًْاػگ یكـٌُگ  

. 

گبٍ ػؿ  آى ـػ،یٍْؿت ًگ ـٍیُـاك اف هـػٍ ّ ؿ بیثَ ػلل هغتلق هبًٌؼ عين ثَ هـػٍ ّ  کیهـگ موجْل يیکَ ا یّهت

ػؿ  بیػؿ کبثْك ّ عْاة ّ  ویّ عْامت هـػگبى عْ ـیكـػ هضکْم ثَ آى امت کَ هـتت ثب تَْ بیكـٌُگ ّ  يیّاهغ ا

ػؿ  ویهـػگبى عْ یُب عْامت ـهیّ ّـّؿت پؾ «ـػىػّ ثبؿ ه» يیا یًوبػُب ژکیژ. ؿّ ىْػ ؿّثَ ویفًؼگ تیّاهؼ

.ػُؼ یػؿ ثبة اؿّاس ًيبى ه بیّ  یّْػیتـمٌبک ُبل یُب لنیك یؿا، ػؿ ثـع ویعْ کیرِبى موجْل  

. 

رِبى  يیُب ػؿ ا آى یت ّ ػاػعْاٌُُْف ثَ عْام ـایثَ رِبى هـػگبى ّاؿػ ىًْؼ؛ ف تْاًٌؼ یًو «یفاهج» بیاؿّاس  يیا

هب  کیکبی یػؿ فًؼگ. ؼیآ یثَ مـاؽ كـفًؼه ه ویهتل عْ یػاػعْاُ یْٓؿ کَ پؼؿ ُبهلت ثـا ُوبى. ًيؼٍ امت یتْرِ

 يیا لیتجؼ یاهب چْى كـػ ثَ رب. اًؼ ُبمت هـػٍ ٌُْف صْْؿ ػاؿًؼ کَ ػؿ ّاهغ هؼت یویهؼ یُب، ػؿػُب ّ ؿّاثط ػين قیً

اؿّاس  يیا اه، یّ ػيو یآى ؿّ ػؿ عبًَ ّ ؿّاثٔ كـػ ُب کـػٍ امت، اف  آى یػؿ كـاهْى یمؼ ویعْصْاػث ثَ تزبؿة 

ُوبًطْؿ کَ ایي اؿّاس ػؿ عبٓـٍ روؼی ّرْػ . ىًْؼ یه اه یّ ػيو یّ گؾىتَ صْْؿ ػاؿًؼ ّ هبًغ اف مؼبػت كـػ

ْػآگبٍ روؼی ّ تزـثَ روؼی ثْرْػ ًیبیؼ، تب ػاؿًؼ ّ تب فهبًی کَ اف آًِب ػاػعْاُی ًيْػ ّ رب ّ هوبم موجْلیکيبى ػؿ ع

ػؼالتیِبی عْیو  ای هضکْم ثَ ثبفگيت هـػگبى ّ ثضـاًِبی عْیو ّ لول تـاژیک ًبتْاًی ّ ثی آًقهبى  چٌیي ربهؼَ

.امت  

 

 

 

«تزدیذ»فیلن در  ُبهلت ایزاًی  

 

 

تـاًَ ػلیؼّمتی امت ّ ػؿ مبل ثب کبؿگـػاًی ّاؿّژ کـین هنیضی ّ ثب ثبفیگـی ثِـام ؿاػاى ّ « 10. تـػیؼ»كیلن 

ُبهلت امت ّ « عْاًو ایـاًی»ػؿ ّاهغ « تـػیؼ»كیلن . ًیق گـػیؼ « ای میوـؽ ًوـٍ»تْلیؼ ىؼٍ امت ّ ٍبصت  1387

هب ػؿ ایي  .هی عْاُؼ ثَ ىیٍْ یک كیلن ثیٌبهتٌی، صبلت ُبهلت ّ مـگؾىت ُبهلت ؿا ػؿ صبلت ایـاًی آى ثبفمبفی کٌؼ

ُبیی اف كیلن یک تئبتـ ُبهلت ًیق  یْ ُبهلت ػؿ یک عبًْاػٍ ایـاًی ُنتین ّ ُوقهبى ػؿ مکبًلكیلن  ىبُؼ تکـاؿ مٌبؿ

تـاًل »هی عْاُؼ ثَ صبلت « ـػیؼت» كیلن .ىْػ ُبهلت تکـاؿ هی« فیـهتي»ىْػ ّ روالتی اف  ُوقهبى ارـا هی

اٍْال چٌیي تالىی ّ . ثیبكـیٌؼهّْْع ُبهلت ؿا ػؿ یک كْب ّ صبلت ایـاًی ًيبى ػُؼ ّ عْاًيی ًْیي « كْؿهبمیْى

چٌیي ٓـصی هی تْاًؼ  ثَ هخبثَ یک عالهیت ٌُـی ػیؼٍ ىْػ، ثَ ىـٓی کَ كیلن ثتْاًؼ یک عْاًو ًْیي ّ هؼؿى ّ 

.ایزبػ ثکٌؼ« ُبهلت ایـاًی»ُوقهبى هتلبّت اف   

 

ـروبى آى ثَ كبؿمی، هؼْل ػؿ ّاهغ ػؿ صیي اهتجبك اف ُبهلت ّ ت كیلن ایيهيکل کلی ّ امبمی كیلن تـػیؼ ایي امت کَ 

ایي كیلن ثب ایي تضـیق ًبعْػآگبٍ ّ ثب ًبتْاًی اف  آكـیٌو یک ؿّایت هؼؿى ّ ایـاًی . مبفػ ُبهلت ؿا هنظ ّ کْچک هی

، ػؿ ّاهغ هؼْالت كـٌُگ ایـاًی ّ ثضـاى عالهیت ایـاًی ؿا ثّْْس ًيبى «گـٍ اػیپ ایـاًی»اف هؼْل ُبهلت ّ 

.ػُؼ هی  

 

 

ىْین کَ پؼؿه هـػٍ امت ّ ػوْیو حـّت ّ ىـکت  یؼٌی میبّه ؿّثـّ هی« ُبهلت ایـاًی»هب ثب  «تـػیؼ»ػؿ كیلن 

ػعتـ هيبّؿ ( اكیلیبی ایـاًی)میبّه ػبىن هِتبة . عبًْاػگی ؿا ثَ ػِؼٍ گـكتَ ّ ثب هبػؿه افػّاد کـػٍ امت

ؿّس پؼؿه ثـ . هتل ؿمیؼٍ امت ثـػ کَ پؼؿه ثَ عبًْاػگی امت ّ ُوقهبى تـػیؼ ثَ چگًْگی هـگ پؼؿ ػاؿػ ّ پی هی

ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ ػچبؿ تـػیؼ ّ عين  پل اّ ًیق هخل ُبهلت مؼی ػؿ ثـهال کـػى رـیبى هی. ىْػ اّ ًیق ظبُـ هی

یک گـٍّ یب ىـکت ؿهیت ثْػٍ امت ّ آًِب ثَ « تْٓئَ»ىْػ کَ ػؿ ّاهغ هـگ پؼؿ  ػؿ اًتِبی ػامتبى هؼلْم هی. امت 

ىًْؼ هبػؿ میبّه،  فًٌؼ ّ هْكن هی هبًؼگی ؽٌُی امت ثَ هتل عبًْاػٍ میبّه ػمت هی ػوت کوک ثـاػؿ هِتبة کَ ػچبؿ

هبتلیي ػؿ پبیبى ثـاػؿ هِتبة ؿا ًیق ثَ هتل . ىْػ ػوْیو ّ اهْاهی ػیگـ ؿا ثَ هتل ثـمبًٌؼ ّ میبّه فعوی هی
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گیـًؼ ّ ثب  صُْ آة هـاؿ هیػؿ اًتِبی كیلن  میبّه فعوی ّ هِتبة ؿّثـّی یکؼیگـ  ػؿ ػّ ٓـف یک . ؿمبًٌؼ هی

.ؿمؼ  ًگبُی ثَ یکؼیگـ كیلن ثَ پبیبى هی  

 

 

ت تکٌیکی ّاؿػ ثضج هؼْال کوتـ كیلن تـػیؼ اف چٌؼ رِت ػاؿای هؼْالت ػوین تکٌیکی ّ هضتْایی امت کَ هي ایٌزب

.ىْم ّ تْرَ ام ؿا ثـ هجبصج ػوین ؿّاًی كیلن هتوـکق هی کٌن هیّ هًْتبژی كیلن   

 

تْاًؼ  ایي امت کَ چْى كیلن ثَ هؼْالت اًنبًی ّ ػؿًّی ُبهلت ّ اًنبى تي ًؼاػٍ امت، اف آًـّ ًوی كیلن هؼْل امبمی  

تْاًؼ  كیلن تـػیؼ ثٌبثـایي ًوی. ُبیی چٌؼالیَ چْى ُبهلت ّ اكیلیب یب ثـاػؿ اكیلیب ّ هبػؿ ُبهلت ثیبكـیٌؼ كیگْؿُب ّ ىغَیت

تبؿیکی ؿئبل »ثب  ایـاًی یب میبّه یب ثَ لول ػیؼاؿ ُبهلت بّه،یب می ُبهلت ّ« گـٍ اػیپ»هب ؿا ثَ ػون هؼْل 

ّ اصنبمبت  ، ثب ُیچی ّ پْچی فًؼگی ًقػیک مبفػ، هب ؿا ثَ ػون ثضـاى كـػی ّ عبًْاػگی یب  كـٌُگی«فًؼگی

صـکبت  ثلکَ ربی ًوبیو یک ثضـاى چٌؼالیَ ؿا تاله ثـای ثبفی تٌؼ ّ ،ّاؿػ مبفػ هتٌبهِ هبػؿ، ػوْ، اكیلیب ّ ػیگـاى

هؼْالت « اؿ ّ پل فػىكـ»ایي  کٌؼ ّ هی «كـاؿ»یؼٌی ػامتبى اف تيـیش  ّ ًوبیو ثضـاى . گیـػ ای هی هبیَ مـیغ ّ کن

ّه ّ عبًْاػٍ میبّه، ثَ ًبچبؿ ثبػج کن تْاًی كیلن، كیگْؿُبی كیلن ّ گـكتبؿی كیلن ػؿ صـکبت ىتبثقػٍ ّ ّ ثضـاى میب

.هْكن هی ىْػهًْتبژُب ّ مکبًنِبی ًبهْكن ّ یب کن   

 

اف ػؿگیـی ّ چبلو ثب ثضـاى ُبهلت ّ میبّه ّ هنظ هؼْل ُبهلت ػؿ « كیلن» اف ٓـف ػیگـ ػهیوب ایي كـاؿ  

آى تْمٔ كیلن، اف ٓـف ػیگـ هی تْاًؼ اهکبًی ثَ هب ثؼُؼ کَ ػلت ایي كـاؿ ّ پل فػى ایـاًی ؿا « تـروبى ایـاًی»

.ایي ىکنتِبی ثیٌبهتٌی ّ ٌُـی ربیقٍ ثؼمت آّؿػٍ امتثِتـ ثلِوین ّ ُویٌکَ چـا ایي كیلن ثب ّرْػ   

 

 
 

کبؿگـػاى ّ ػؿ « ُـاك اعالهی»هؼْالت ػوین ّ اًنبًی میبّه ّ ُبهلت، ػؿ ّاهغ « كـاؿ ّ پل فػى» ػلت ایي

امت کَ کبؿ کبؿگـػاى ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ هی عْاُؼ کَ اّ ثَ عْامت اعالم ػوْهی « ػیگـی ثقؿگ ایـاًی»ًِبیت 

ّه ّ ُبهلت، ُـاك یک ربهؼَ یبّ هنظ هؼْالت ػوین م« كـاؿ»یي ػؿ ا. تي ثؼُؼ ّگـًَ کبؿه مبًنْؿ هی ىْػ

، ثب هؼْالت ػوین اًنبًی عْیو ًِلتَ «توٌبُبی ػوین اًنبًی عْیو» ثب « ؿّیبؿّیی»اعالهی ّ ؿّس اعالهی اف 

فیـا چٌیي ربهؼَ اعالهی ًوی عْاُؼ ثپؾیـػ کَ میبّه  هی تْاًؼ هبًٌؼ ُبهلت ػؿ ّاهغ عْاُبى هـگ پؼؿ ّ . امت

ؼ، یب هبػؿ صن ًؼاؿػ اصنبمبتی ّؿای صل ثقؿگ هبػؿی ػاىتَ ثبىؼ ّ یب ثَ ػٌْاى فى تَبصت هبػؿ یب ثِيت گويؼٍ ثبى

ػؿ پی هـگ « هیل ّ ُْك ػًیْی»یب ػوْ صن ًؼاؿػ ّ ًجبیؼ ثـای یک . ٍبصت توٌبُبی ػيوی ّ اؿّتیکی ػیؼٍ ىْػ

ٌبهِ اًنبًی ثَ هؼٌبی ػؿ ربهؼَ اعالهی ثیبى ایي اصنبمبت ّ توٌبُبی هت. ثـاػؿ ّ تَبصت فى ثـاػؿ ّ صکْهت ثبىؼ

ػیگـی »ّ ًگبٍ عيوگیي اّمت ّ اًنبى هْهي ایـاًی ثـای ایٌکَ هضجت ّ ًظـ هضجت آهیق ایي « ػیگـی ثقؿگ» عين 

یب اعالم ػوْهی ّ پؼؿ ػوْهی ؿا ثؼمت آّؿػ، اف آًـّ هی عْاُؼ ّ  هـتت مؼی هی کٌؼ کَ ایي توٌبُب ّ توتغ « ثقؿگ

صبٍل ایي تاله . تب پبک ثوبًؼ« ثَ هتل ؿمبًؼ»بًی ثکٌؼ ّ ثغيی اف عْیو ؿا ُبی ػؿًّی عْیو، رنن عْیو ؿا هـث

ّمْمَ امت ّ اف ٓـف ػیگـ گـكتبؿی /ثـای پبک ثْػى، ثیگٌبٍ ثْػى اهب اف یک مْ گـكتبؿی ػؿ رٌگ ربّػاًَ اعالم

ّ كـٌُگ ػؿ  صبٍل ًِبیی آى اهب گـكتبؿی ایي اًنبى. ػؿ صبالت ّمْامی ّ ُـاك اف رنن ّ توٌبُبی عْیو امت

افیٌـّ ًیق كیلن ّ ٌُـ ایي كـٌُگ کوتـ هی تْاًؼ . صبالت تک مبصتی ّ گـكتبؿی ػؿ تکـاؿُبی تـاژیک امت
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کَ ػؿ ػؿّى ّ « ػیگـی ثقؿگ عيوگیي ّ اعالهی»چٌؼمبصتی ّ چٌؼالیَ ىْػ فیـا هـتت ثـای اؿّبی عبٓـ ًگبٍ 

یو ّ كـػیت عْیو ؿا هـثبًی ثکٌؼ ّ ػؿ عؼهت اعالم ثـّى ثـ رِبًو ّ ّاهؼیتو صبکن امت، هزجْؿ امت عالهیت عْ

.ثبهی ثوبًؼ  

 

هی ثیٌین کَ  كیلن اثتؼا ثب تيـیش صبلت میبّّه ّ ُبهلت ایـاًی، تـػیؼُبی اّ  ّ ػیؼاؿه ثب ؿّس « تـػیؼ»افیٌـّ ػؿ كیلن 

ثیيتـ ثَ تيـیش ایي ثضـاى پؼؿ ّ آىکبؿىؼى  هتل اّ آؿبف هی کٌؼ اهب مپل ثَ ربی ایٌکَ هخل ػامتبى ُبهلت صبل ُـ چَ 

اف « كـاؿ»صبٍل ایي . هی گـػػ« ؿاٍ اعالهی»اًنبًی ّ ؿّاًی ثپـػافػ، ػؿ ّاهغ اف آى ػّؿ هی ىْػ ّ ثؼًجبل یک 

ثْػٍ امت ّ هبػؿ یب ػوْ « تْٓئَ ػؼٍ ای هـهْف»ثضـاى آى امت کَ  ػؿ هنیـ كیلن هی ثیٌین کَ ػؿ ّاهغ هتل پؼؿ یک 

ػلیل عبٍی، ًوو هِن ثـاػؿ اكیلیب کَ ػؿ ػامتبى ُبهلت یک ًوو امبمی ثبفی هی کٌؼ،  ثیگٌبٍ ثْػٍ اًؼ ّ ثی ُیچ

تجؼیل هی ىْػ « ثـاػؿ هؼلْل»ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼ لکبى ثـ ُبهلت ًيبى ػاػٍ هی ىْػ،  ػؿ ثـگـػاى كبؿمی آى ثَ یک 

ُـ چَ ثیيتـ « لْل ّ هظلْمثـاػؿ هؼ»صبلت . کَ هْؿػ مْء امتلبػٍ هبتالى هـهْف ّ ىـکت هـهْف هـاؿ هی گیـػ

.ُبهلت ّ هنظ آى امت« تـروبى ایـاًی»ًوبػی اف ایي تضْل اعالهی ّ   

 

ًبعْػآگبٍ یک ؿاف « تئْؿی تْٓئَ»ثَ « ُبهلت»اهب ًکتَ ربلت ایي امت کَ ػهیوب تجؼیل ثضـاى ػوین، اػیپبل ّ اًنبًی 

ثَ مبى ًوبػی اف صبلت پبؿاًْییؼ ایـاًی، ػهیوب « تئْؿی تْٓئَ ایـاًی»فیـا . ػوین كـٌُگ ایـاًی ؿا ثـهال هی مبفػ

اًنبى ایـاًی امت کَ صبل ثَ ثیـّى پـتبة ىؼٍ امت، ثـ ػیگـی كـااكکٌی ىؼٍ امت ّ « هیل هتل پؼؿ»ثیبًگـ توٌب ّ 

صبل ایي توٌبی ػؿًّی اّ ثَ صبلت هؼکْك ثَ مْی عْػه ثـهی گـػػ ّ اّ عیبل هی کٌؼ کَ ػیگـاى هَؼ ًبثْػیو ؿا 

ًوبػ ػؼم ثلْؽ كـػ ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ّ گـكتبؿی ایي « تئْؿی تْٓئَ ایـاًی». ؼ ّ هَؼ کٌبؿفػًو ؿا ػاؿًؼػاؿً

تلـیٔ ىؼیؼ امت ّ یب /افیٌـّ ػؿ ایي كـٌُگ صبلت اكـآ. كـػ ّ كـٌُگ ػؿ صبالت ًبؿمینتی ّ هبهجل اػیپبلی امت

اًنبى ایـاًی ّ ُبهلت ایـاًی یؼٌی « تئْؿی تْٓئَ»ػؿ .  هْؿػ تٌلـ امتػیگـی ػّمت ّ هـاػ امت ّ یب عطـًبک ّ 

« توٌبُب ّ توتغ ُبی اًنبًی» ّ ُـاك عْیو اف ؿّیبؿّیی ثب « ًبثبلـی عْیو»ػؿ ّاهغ « تـػیؼ»میبّّه ّ كیلن 

عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ، افیٌـّ ایي اصنبمبت ّ اىتیبهبت ػّمْػایی یب عطـًبک ثَ ثیـّى، ثـ ػیگـی كـااكکٌی هی 

«  ىـکت هـهْفی»میبّّه ّ ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ، هیل کْػک ثْػى ّ ثیگٌبٍ ثْػى، ثـ « هیل هتل پؼؿ» ىْػ ّ

ػؿ « كـااكکٌی پبؿاًْییؼ»صبٍل ایي . كـااكکٌی هی ىْػ کَ گْیی هی عْاُؼ حـّت ایي عبًْاػٍ یب هلت ؿا ثَ ثبال ثکيؼ

هؼؿت موجْلیک »تلـیطی ّ ًبتْاًی ثَ ػمتیبثی ثَ /ّ اكـآّاهغ گـكتبؿی كیگْؿُبی كیلن ّ کل كیلن ػؿ صبالت ًبؿمینتی 

ُوبًطْؿ کَ ایي ًبتْاًی ّ ُـاك اف ػیؼاؿ ثب ثضـاى . عْیو اف ػامتبى ُبهلت امت« ّ عْاًو موجْلیک ّ هتلبّت

 ّ« ُیزبًبت مطضی»ػؿ ّاهغ ثب « توٌبُب ّ ثضـاًِبی ػوین ثيـی ّ اًنبًی»ثبػج هی ىْػ کَ هب ثَ ربی ؿّیبؿّیی ثب 

.ثـه ُب ّ هًْتبژُبی ػوؼتب ىتبثقػٍ كیلن ؿّثـّ ُنتین  

 

ثْػ ّ « توٌبّؿفی ّ آؿفّهٌؼی»ثَ عبٓـ تي ًؼاػى ثَ هبًْى ّ ثَ ًبم پؼؿ، ثَ مـًْىت عْیو، ًبتْاى اف « ُبهلت»اگـ 

ػ، صبّـ هی اثتؼا اف ٓـین ػیؼاؿ ثب ثـاػؿ اكیلیب ػیگـ ثبؿ ثب توٌبی عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ هبػؿ ثَ توٌبّؿفی هی گـػ

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 ّ 

تیبثی ثَ یک ثلْؽ ػيوی ّ كـػی ًْ، صبل ُوبى کْػکی امت کَ عیبل ػوین اف اصنبمبت ػوین عْیو ّ ػیگـی ّ ػم

صبٍل ایي ػؿّؽ ػؿ . هی کٌؼ عبًْاػٍ ّ رِبى اّ فیجب ثْػٍ امت ّ كؤ ػیگـاى ثؼ ّ تْٓئَ کبؿ هَؼ ًبثْػی آى ؿا ػاؿًؼ

ُؼ صنبة ػیگـی ّاهغ اف یکنْ ایي امت کَ ػهیوب ایي ربهؼَ ّ كـػ ػچبؿ تْٓئَ ػائوی ػیگـی امت ّ ُـ کنی هی عْا

ؿا ثـمؼ ّ اف ٓـف ػیگـ آًگبٍ میبّّه ّ هِتبة ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ ثلْؽ ػيوی ّ كـػی عْیو ّ افیٌـّ ًبتْاى اف 

فیـا هؼؿت توٌبهٌؼی اف هنیـ لول ایي اصنبمبت ّ اىتیبهبت ػّمْػایی عْیو ّ . ُنتٌؼ« توٌبهٌؼی»ػمتیبثی ثَ هؼؿت 

اهب ّهتی كـػ ّ ربهؼَ ثَ ربی ؿّیبؿّیی ثب اىتیبهبت ػّمْػایی ّ اًنبًی عْیو ّ  .هجْل کنتـامیْى ّ ًبم پؼؿ هی گؾؿػ

پٌبٍ هی ثـػ،آًگبٍ ایي كـػ ّ ربهؼَ ثبلؾ ّ هتلبّت ًوی ىْػ ّ ًوی تْاًؼ ثَ رِبى « تئْؿی تْٓئَ»هجْل کنتـامیْى ثَ 

كـػیت »ّ عالهیت ًْ اّ اصتیبد ثَ فیـا ثـای ایي تْاًبیی . كـػی ّ یب رِبى هؼؿى ّ هتلبّت ایـاًی عْیو ػمت یبثؼ

آًگبٍ هب ىبُؼ كیلوی . فیـا ایٌِب ثؼّى ُن هوکي ًینتٌؼ. ، توٌبی موجْلیک ّ هبًْى موجْلیک عْیو ػاؿًؼ«موجْلیک

كیگْؿُبیو . ُنتین کَ ًبثبلؾ ّ مطضی امت ّ یک هؼْل ثقؿگ ّ اًنبًی، فیـهتي عْیو ؿا هنظ ّ اعالهی هی کٌؼ

ْ ػمت ًوی یبثٌؼ ّ ثٌبثـایي ػؿ ًِبیت ثبف ُن کْػکبًی ًبتْاى اف توٌبّؿفی ُنتٌؼ ّ ایٌزب كیلن ثَ كـػیت ًْ ّ عالهیت ً

ایي ًبتْاًی اف توٌبهٌؼی ؿا ًيبى هی ػُؼ، ثؼیي ّمیلَ کَ ػؿ لضظَ پبیبًی  ّ الجتَ ًبعْامتَ ّ ًبعْػآگبٍ الاهل ثب ٍؼاهت

صُْ آثی هـاؿ ػاؿػ کَ ًوبػ ػیگـ اف ـًؼ ّ هیبى آًِب میبّه ّ هِتبة ؿّػؿؿّی ُن ّ ُوقهبى ػّؿ اف ُن هـاؿ هی گی

امت کَ  ُـ کؼام ػؿ پی ّصؼت ثب اّمت ّ « ًوبػ هبػؿی»ّوبیـ ًبعْػآگبٍ ّ توٌبُبی ًبعْػآگبٍ صل ًيؼٍ امت ّ یب 

ػیگـی ثقؿگ « ًگبٍ اعالهی»ٓـف مْم ایي ًبتْاًی آًگبٍ . ٌُْف ثَ ًبهوکٌی ایي ّصؼت ّ هجْل هبًْى پی ًجـػٍ امت

.امت کَ ثـای ایي ًبتْاًی ّ هنظ اعالهی ػمت هی فًؼ ّ ثَ آى ربیقٍ هی ػُؼ  
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ؿمؼ کَ ُوَ ػامتبى  صبٍل ایي ًبتْاًی ایي امت کَ ػؿ كیلن تـػیؼ، ُبهلت ایـاًی ػؿ ّاهغ ثب ایي صکن اعالهی ثَ پبیبى هی

ک هؼْل هِن كـٌُگی هب ّ یک ؿّثـّ ُنتین کَ ی« تئْؿی تْٓئَ»ؿهیت ثْػٍ امت ّ هب ػیگـ ثبؿ ثب « تْٓئَ»یک 

. كـٌُگی هب ثـای ًپـػاعتي ثَ هؼْالت كـٌُگی ّ كـػی عْیو ّ هوَـ عْاًؼى ػیگـاى امت« ىیٍْ ػكبػی»  

 

ػؿ كیگْؿُبی « گـٍ اػیپ»ًبتْاًی كیلن ّ کبؿگـػاى ػؿ ثیبى هؼْل ػوین ُبهلت یب اًنبى، ػؿ ثیبى هؼْل ّ صبلت  ػؿ 

ًبتْاًی اف  ایزبػ ؿّایت هؼؿى  ّ ػؿ« تئْؿی تْٓئَ»گـكتبؿی كیلن ػؿ ػام  ی، ػؿػامتبى عْیو ّ یب ػؿ كـٌُگ ایـاً

ػؿ كـٌُگ « هؼْل ػوین ؿّاًی»عْیو اف ایي هؼْل كـػی ّ كـٌُگی، هب ػؿ ّاهغ ثَ ثِتـیي ّرَ ثب ثبفتْلیؼ یک 

ثی، صکْهت هبًْى ّ ىْػ کَ كـػیت ّ ُوـاٍ آى عالهیت ٌُـی ّ اػ هؼْلی کَ اٍْال مجت آى هی. عْیو ؿّثـّ ُنتین

توٌبی هـفػاؿ هؼؿى ػؿ ػؿّى كـػ ایـاًی ّ ربهؼَ ایـاًی ثَ عْثی ؿىؼ ًکٌؼ ّ اًنبى ایـاًی ثِتـ ثَ عالهیت عْیو 

ػؿ ثیـّى « ػیگـی ثقؿگ»ُوبًطْؿ کَ کبؿگـػاى ّ ثبفیگـ ایي كیلن ثَ ًبچبؿ ثغيی اف تْرَ اه ثَ ًگبٍ . ػمت ًیبثؼ

ػیگـی »افیٌـّ كیلن گـكتبؿ صبلت ّمْامی اًنبى ایـاًی ّ . آػاة ّ مٌي ثگْیؼ امت ّ ُـاك ػاؿػ کَ مغٌی هغبلق 

کویک ػؿ ایي ًبتْاًی /ارجبؿی پؼؿ ّ پنـ ایـاًی امت ّ ثَ صبلتی تـاژیک/ایـاًی امت، گـكتبؿ صبلت ّمْامی« ثقؿگ

.ػُؼ ّ ػبؿَّ عْیو هؼْل ػوین ؿّاًی ّ كـٌُگی ربهؼَ ؿا ثبفتبة هی  

 

ػؿ كـٌُگ هبمت کَ مجت ىؼٍ امت كـػ ّ ربهؼَ ایـاًی ًتْاًؼ اف توتغ ّ كبًتنن « ی اػیپگؾاؿ هٌل»ایي هؼْل 

ثب ػیگـی، چَ ثب اعالم یب ثب « ّصؼت ّرْػ»یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ كـػی ّ یب روؼی ثغْثی ثگؾؿػ، ًبهوکٌی  ػمت

ػیگـی »ػالهَ ثب ػیگـی، عْاٍ ثب /ًتوبػػـكبى، چَ ثب یبؿ ّ یب ثب امتبػ ؿا  هجْل کٌؼ ّ ّاؿػ ؿاثطَ پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب ا

افیٌـّ ػؿ ربهؼَ هب ّ  ػؿ اًنبى . یؼٌی ربهؼَ ّ هبًْى ىْػ« ػیگـی ثقؿگ»یؼٌی  ثب عْػ ّ یبؿ ّ یب ثب « کْچک

گـی ّ رنتزْی یک هوَـ ثـای هؼْالت عْیو هْی  گـیقی، عـاثبتی ّاهؼیت« پؼؿکيی ّ هبًْى ىکٌی»ایـاًی هیل 

هؼَ ّ اًنبًی کَ هـتت اىتیبهبت ثبٍطالس هٌلی عْیو ؿا ثـ ػیگـاى كـااكکٌی کـػٍ امت، ُوبًطْؿ کَ ایي رب.امت

امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ ػیؼاؿ « تْٓئَ ػیگـی»هـتت ػچبؿ ُـاك اف ػیگـی، ُـاك اف فى ّ ػگـاًؼیو ّ ُـاك اف 

ُوبًطْؿ کَ اف ٓـف ػیگـ ػؿ  .پبؿاػّکل ّ ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ثب ػیگـی، ثب توٌبُبی عْیو ّ یب ثب ؿهیت ػمت یبثؼ

« پنـکيی ّ تضْل»ثيْػ ّ ػمت ثَ  « ؿّایت هطلن » یل ثَ یک تجؼ هی تْاًؼ ایي ربهؼَ ُویيَ ُـ هبًْى ّ اعالم

ّ  ًبتْاًی ثَ « ثلْؽ موجْلیک»یبثی ثَ  ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼ ّ ًوبػ ًبتْاًی اف ػمت« پؼؿکيی ّ پنـکيی». ثقًؼ

تْاًؼ عْة ؿىؼ کٌؼ  ای كـػیت ّ عالهیت ٌُـی ّ ػلوی كـػی ًوی افیٌـّ ػؿ چٌیي ربهؼَ. ُنتٌؼ« گـٍ اػیپ»ػجْؿ اف 

یؼٌی ثَ . ّ ثـای هخبل ؿّایتی ًْ ّ ایـاًی اف ُبهلت ثیبكـیٌؼ، ؿّایتی هؼؿى ّ ػؿ ػیي صبل ػؿ پیًْؼ ثب كـٌُگ ایـاًی

ؿا ػؿ فًؼگی یک ؿّفٍ « ػامتبى اػینَ»رْیل ثتْاًؼ « اّلینیل»هخل کتبة . ؿّایتی تللیوی ّ هؼؿى ّ رؾاة ػمت یبثؼ

. اًؼافُبیی ًْ اف ّاهؼیت ّ امطْؿٍ ثیبكـیٌؼ ّاؿػ کٌؼ ّ هـتت چين« ثلْم»   

 

یبثی ثَ ایي كـػیت موجْلیک ثَ هؼٌبی ًبتْاًی اف تي ػاػى ثَ ّاهؼیت كـػی ّ ػين كـػی عْیو ّ ثَ  ًبتْاًی اف ػمت

ّ هجْل « گـٍ اػیپ»ُوبًطْؿ کَ ایي ًبتْاًی گؾاؿ هخجت اف . تّ عالهیت ثِتـ ام« اًؼیيیؼى»هؼٌبی ًبتْاًی اف 

ّ هبثل تضْل ػؿ ػؿّى ّ ثـّى اًنبى « هبًْى موجْلیک»کنتـامیْى ّ مـًْىت كـػی عْیو، ثَ هؼٌبی ًبتْاًی ایزبػ 

توٌبی ىْػ ّ ًوی گؾاؿػ  تلـیطی ًبؿمینتی ػؿ اًنبى ایـاًی هی/اف ٓـف ػیگـ ایي ًبتْاًی ثبػج صبالت اكـآ. امت

گؾاؿػ  هؼؿى ّ هـفػاؿ ّ هبثل تضْل، صبالت ّ  توٌبُبی هؼؿى اف ُـ اصنبك ّ هؼؿت اًنبى ثِتـ ػؿ اّ ؿىؼ کٌؼ؛ ًوی

اًنبى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ثَ ىیٍْ ثِتـی هلبُین ًْ اف ػين ّ هؼؿت ّ اصنبمبت عْیو ّ مبعتبؿُبی ًْ، هْاًیي 

عزبلتی ثْػى اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ًبگِبى »لـیطی عْیو هخل صبلت ت/ًْ ّ هبثل تضْل ثیبكـیٌؼ ّ اف صبالت اكـآ

ّ ثَ توٌبی ثبلـبًَ « تؼبػل ّ هیبًَ عْیو»تب ثب ایي تضْل ثبلـبًَ ّ موجْلیک اّ ثَ . ثگؾؿػ« ثی هـف ىؼى ّ عيي ىؼى

ُن عْػ اّ ّ ُن  تب ثتْاًؼ صل ّ لول کٌؼ کَ. عْیو، ثَ هؼؿت چبلو ّ ػیبلْگ پبؿاػکل عْیو ثب ػیگـی ػمت یبثؼ

ػیگـی ُویيَ ًبتوبم ّ یک کوجْػ امت ّ ثٌبثـایي ُن كـػ ّ ُن هبًْى ّ ُن توٌب هبثل تضْل ّ تـییـامت؛ ثٌبثـایي 

اًؼافُبی ًْ اف ُـ پؼیؼٍ ّ ُویٌگًَْ اف ُـ هتٌی هخل ُبهلت ّ ؿیـٍ آكـیؼ ّ ُیچ ًگبُی ًگبٍ  تْاى ؿّایبت ًْ ّ چين هی

اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى » ثیيتـ ػؿ ایي ثبة ثَ کتبة هي ثَ ًبم  ثـای آالػبت. ) ًِبیی ًینت

هجبًی ؿّاًکبّی » ػکتـ هْللی ًیق ػؿ کتبثو . ّ یب ثَ هوبالت ػیگـ هي ػؿ ایي فهیٌَ( 11)هـارؼَ کٌیؼ « فهیٌی

گ ایـاًی تبکیؼ ػاؿػ ّ ثـ ایي هؼْل كـٌُگ ایـاًی ّ صبلت عیبلی ّ یب ًبؿمینتی ًِلتَ ػؿ كـٌُ« لکبى/كـّیؼ

(218/234. ً. ػاًؼ ؿا ػّ ؿّی یک مکَ ّ ًوبػ گـكتبؿی ػؿ گـٍ اػیپ هی« پؼؿکيی ّ پنـکيی»  

 

 

 طخي پبیبًی

 

هنئلَ تي ػاػى ثَ ًوو ّ ّظیلَ موجْلیک، پؾیـكتي یب » یب ثَ هْل لکبى . «ثْػى یب ًجْػى، هنئلَ ایي امت» ثبؿی

تي هبًْى پؼؿ ّ هجْل ػؼم اهکبى ػمت یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هطلن، ثَ هبػؿ ًپؾیـكتي كـػیت موجْلیک عْیو، پؾیـك

ثْػى یب ًجْػى یؼٌی ایٌکَ آیب هي ثَ مـًْىتن تي هیؼُن، ّظیلَ موجْلیکن ؿا ثَ . گويؼٍ امت، هّْْع ثلْؽ ایي امت
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بی آى اف ثِيت هبػؿی ّ اّلیَ ّ پـػاعتي ثِ« گٌبٍ موجْلیکن» آیب ثب هجْل . ػِؼٍ هی گیـم ّ یب افآى هیغْاُن كـاؿ کٌن

. «ثیـّى هی آین ّ ثَ رِبى كـػی ّ توٌبی كـػی عْیو ػمت هی یبثن  

 

 

كِویؼ چـا ربهؼَ هؼؿى کَ ػؿ هجْل كـػیت عْیو ّ ًوو  تْاى ُوبًطْؿ ثب ػؿک ػوین ّ ثِتـ ایي هجبصج ُنت کَ هی

هـتت  تْاًؼ ًنبى هتلبعـ هؼؿى،  هیموجْلیک عْیو پیو ؿكتَ امت، ثبّرْػ هؼْالت ًبؿمینتی ربهؼَ هؼؿى ّ ا

ؿّایبتی ًْ، هؼؿى یب پنبهؼؿى اف ُبهلت ّ اف رولَ هؼـّف اّ علن کٌؼ، یب ُبهلت ؿا ػؿ ػًیبی اهـّفیي هب ًيبى ػُؼ ّ 

. آعـه ثَ تئْؿی تْٓئَ عتن هیيْػ ّ كـاؿ اف اصنبمبت ّ هؼْل ػوین اًنبًی ّ كـػی ُبهلت« ُبهلت ایـاًی»چـا  

چـا اّلی ثَ عالهیت موجْلیک . ىْػ ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی ّ عْػآفاؿی ّ ػیگـآفاؿی ًبهْمی ػچبؿ هییب ثَ گـكتبؿی 

ُبی ىتـهـؿی یب  متـًّی ًْ ّ ثَ ًبتْاًی اف ػمت یبثی ثَ هؼؿت  ٌُـی  ثِتـ ّ ػّهی ثیيتـ ثَ هًْتبژ ّؼیق، ثَ تللین

چـا كـػ ّ ربهؼَ  هب . ربهؼَ هؼؿى ایـاًی هٌتِی هیيْػ ّ كکـی ًْ، ثَ ػؼم تْاًبیی ثَ كـػیت ًْ، هبًْى موجْلیک ًْ ّ

گـػػ، امیـ پؼؿ رجبؿ ّ ؿئبل   هی« تلـیطی/هبًْى هطلن، امیـ هیل ّصؼت ّرْػ هطلن ّ صبالت اكـآ»ثیيتـ امیـ 

ى ػؿّى یب هبػؿ ًبؿمینتی ػبؿكبًَ ثبهی هی هبًؼ ّ ثَ مـکْة رنن ّ توٌب یب عالهیت عْیو ّ ػیگـی ػؿ ًبم ایي یب آ

فًؼ ّ افیٌـّ هضکْم ثَ  ػؿّى عْیو ػمت هی« ػیگـی ُویيَ هتلبّت»ثَ مـکْة . فًؼ اینن ّ آؿهبى ػمت هی

.متـًّی ّ ػگـػینی  هؼاّم ّ تـاژیک ثَ مٌت ّ پیـهـػ ّ پیـفى عٌقؿپٌقؿی امت  

 

ـػ ثْػى، كبًی ثْػى، ، یؼٌی ك«ایٌزب ثْػى، یب ایٌزب ًجْػى»یؼٌی « ثْػى یب ًجْػى»ثٌبثـایي هّْْع امبمی ایي امت  

چَ عْػ ّ ػیگـی یب ُـ ؿّایت ّ تْاًبیی  اًؼیيیؼى ّ عالهیت « کوجْػ ًِبیی ػیگـی»ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی ثْػى ّ ػؿک 

ًْ، تْاًبیی توٌبّؿفی ًْ،  یب كـاؿ افیي صبالت ّ گـكتبؿی ػؿ ػام توتغ ثیگٌبٍ ثْػى، کْػک ثْػى، امیـ ًگبٍ ّ ػؿّؽ 

ّ گـكتبؿی ثَ ثضـاى ّ متـًّی، گـكتبؿی ثَ صبالت هبلیغْلیبیی ًبؿمینتی ّ ّاهؼیت یک ػين ّ ثِيت هطلن ثْػى 

تلبّت . گـیقی یب  گـكتبؿی ػؿ صبالت عيي ًبهْمی ّ تجؼیل عْیو ثَ مـثبف ربى ثـکق یک ًگبٍ عيي گـیقی، هبًْى

ی ثبلـبًَ امت ّ یب  گـكتبؿی ػؿ ، اًتغبة هیبى ؿىؼ كـػیت ّ صکْهت هبًْى ّ توٌب«ایٌزبثْػى یب ایٌزب ًجْػى»هیبى ایي 

. ػام ػیکتبتْؿ ػؿّى ّ ثـّى ثْػى ّ هتل هؼاّم هؼؿت كـػی ّ روؼی  

 

هّْْع تْاًبیی ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی ّ ػمت یبثی ثَ كـػیت كـػی ّ رِبى هؼؿى ّ . ثبؿی هّْْع ایي امت 

ثب . ًؼ تٌگبتٌگ هیبى كـػیت، توٌب، هبًْى امتهبًًْوٌؼ هلی اف ٓـین هجْل مـًْىت موجْلیک عْیو، اف ٓـین هجْل پیْ

، اًنبى ایـاًی ًیق «ًبم پؼؿ»چٌیي ىٌبعتی ّ ثب هجْل ػؼم اهکبى ػمت یبثی ثَ ثِيت هطلن، ثب هجْل ثِتـ کنتـامیْى ّ 

 تْاًؼ ثَ ىیٍْ ُبهلت ّ ػؿ صبلتی ثِتـ ّ ثؼّى پبیبًی تـاژیک چْى ُبهلت،  ثَ كـػیت عْیو ّ ثَ رِبى كبًی كـػی هی

. ّ روؼی هؼؿى، ثَ مبعتبؿ صوْهی  ّ میبمی هؼؿى عْیو ػمت یبثؼ، ثَ ؿًنبًل ّ ًْفایی كـٌُگی عْیو ػمت یبثؼ

ثْف کْؿ کَ ثب ّرْػ « ؿاّی ّ لکبتَ»، ثَ ربی آًکَ چْى «تکـاؿ پؼؿکيی ّ پنـکيی»تْاًؼ ثَ ربی  آًگبٍ اّ هی

گـػػ، صبل  ىًْؼ ّ ػیگـ ثبؿ مٌت پیـّف هی تجؼیل هیٓـیبى ػلیَ مٌت ػؿ ًِبیت ثَ پیـهـػ ّ پیـفى عٌقؿپٌقؿی مٌت 

گؾاؿ كـػیت ّ هبًْى ّ عالهیت ّ توٌبی ُویيَ ًبتوبم عْیو گـػػ ّ ثَ مؼبػت ًْیي كـػی ّ روؼی  ُـ چَ ثیيتـ پبیَ

ّؿفی ثَ مـًْىت كـػی عْیو  ، ایٌزب ثْػى یب ًجْػى، ػين«ثْػى یب ًجْػى»ثبؿی هّْْع ایي امت. عْیو ػمت یبثؼ

ي هؼاّم عْیو چْى اػیپ یًْبًی، ثْف کْؿ كـاؿ اف اًتغبة ّ ّـّؿت عْیو ّ تکـاؿ هؼاّم ثضـاى ّ کْؿمبعت ّ یب

.«تـػیؼ»ایـاًی تْمٔ كیلن « تئْؿی تْٓئَ»ُؼایت ّ یب اف ٓـین تجؼیل ثضـاى ُبهلت ثَ   
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«ػبتزآیلٌذ»ّ فیلن « ًگبٍ»، «پبراًْییب» راس   

 

 

ّ « اًنبى مبلن»ُـ چَ ػؿ ایي تْاًبییو ًِلتَ امت کَ ثَ هب اًنبًِب ًيبى هی ػُؼ کَ اّال هیبى  هؼؿت ؿّاًکبّی هجل اف

ًْؿیْتیک »تلبّت ثٌیبػیي ًینت ّ ػؿ ّاهغ صبلت اًنبى مبلن هؼوْال ػاؿای صبالت « اًنبى ًْیـّتیک  یب ؿّاى پـیو»

ػّم ایٌکَ ؿّاًکبّی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ُوَ . ؼُیچکل ًوی تْاًؼ کبهال مبلن ّ یب ثیوبؿ ثبى. امت« یب ؿّاى ًژًؼی

» صبالت ّ ثیوبؿیِبی ؿّاًی هخل صبالت كتیيینتی، تي ًوبیی، ُیقی یب ّّیـینت، عْػىیلتگی یب پبؿاًْییؼ ثَ مبى 

مت فیـا اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ا. یب ثَ صبلت توتغ ُبی اًنبًی ػؿ یکبیک هب هْرْػ امت« توٌبُب ّ اىتیبهبت اًنبًی هب

ایي اًنبى توٌبهٌؼ ثـای ػمت یبثی ثَ توٌبی ػيوی یب هؼؿت . «توٌبی اّ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت»ّ ثَ هْل لکبى 

ایي ًیبف اًنبى ثَ اؿتجبٓ ػائوی . عْیو ًیبف ثَ اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب ػیگـی ػاؿػ ّ توٌبیو تضت تبحیـ توٌبی ػیگـی امت

یب اف )ػیگـی اف اّ »ؿػ کَ اًنبى هـتت ثبینتی اف عْیو مْال ثکٌؼ کَ ثب ػیگـی ایي صبلت پبؿاػّکل ؿا ثَ ػًجبل ػا

آیب ػیگـی ّ هؼيْم ّاهؼب ػّمتو ػاؿػ؟ آیب ًگبٍ ُونبیَ یک ًگبٍ هِـثبًبًَ یب مْءظي آهیق . «چَ هی عْاُؼ( ربًو

.آیب فًؼگی ّاهؼب هَؼ ًبثْػیو ؿا ػاؿػ یب هی عْاُؼ عْىجغتو ثکٌؼ. امت  

 

یکبیک هب صبالت پبؿاًْییؼ ّ ثؼگوبًی ًنجت ثَ ػیگـی یب ُونبیَ ؿا ثَ اىکبل . ؿا هی ىٌبمینیکبیک هب ایي صبالت 

فیـا فًؼگی اًنبًی ّ ؿّاثٔ اًنبًی ػاؿای صبلت  ّرٌجَ  پبؿاًْییؼ عْیو امت، ُوبًطْؿ کَ . هغتلق چيیؼٍ ّ هی چيین

ٌبهٌؼ امت ّ توٌبیو ػؿ اؿتجبٓ ثب توٌبی فیـا اًنبى هْرْػی تو. رْاًت ًبؿمینتی یب ػبىوبًَ، ُیقی ّ ؿیـٍ ػاؿػ

اهب چَ هْهغ ایي صبالت ّ ؿًگِبی هغتلق فًؼگی اًنبًی ثَ صبالت عطـًبک ؿّاى پـیيی یب پبؿاًْییؼ . ػیگـی امت

.عطـًبک ػگـػینی هی یبثٌؼ  

 

ثوبل مـ هضل ّ  کٌؼ اف ُونبیَ تب ىْهي ػؿّى تلْیقیْى،  یک لضظَ صبلت اًنبى پبؿاًْییؼی ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ عیبل هی

عْاٌُؼ اّ  ػلیَ اّ ُنتٌؼ، اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ هی« تْٓئَ گنتـػٍ» ؿیـٍ  اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ ُوَ اػْبی  یک 

.ؿا هنوْم کٌٌؼ، تـّؿ ىغَیت کٌٌؼ ّ یب اف ثیي ثجـًؼ  

 

اف ػؿربت اّلیَ ّ تب صبالت  ػّم ثَ ایي هّْْع تْرَ کٌیؼ کَ ػؿ یکبیک هب اًنبًِب صبالت هغتلق پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی 

کٌین، رِبى ّ فًؼگی ثـ ػلیَ هبمت ّ ُویيَ  یکبیک هب گبٍ اصنبك هی. پیيـكتَ  هی تْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ّ یب ثْرْػ آیؼ

گْیٌؼ ّ ثَ اٍطالس هَؼ عـاة  کٌین ػیگـاى پيت مـهبى مغي هی ُنتین، یب اصنبك هی« ًگبُی»فیـ ًظـ ّ كيبؿ 

. تْاًٌؼ ُن ػاؿای ػلل ػیٌی ّ ُن آؿيتَ ثَ ُـامِب ّ كـااكکٌی ُـامِبی كـػی ثبىٌؼ ْؿات هیایي تَ. کـػى هب ؿا ػاؿًؼ  

 

تئْؿی ». ثَ اىکبل هغتلق ؿایذ ىْػ« پبؿاًْییبی روؼی»تْاًؼ صتی ثَ ىیٍْ یک  ایي صبلت پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی هی

کَ ُـاك روؼی رِبى ؿـة اف امالم ّ ُـ  ُوبًطْؿ. ؿایذ هیبى ایـاًیبى یک ًوًَْ ایي پبؿاًْییب روؼی امت« تْٓئَ

تْاًؼ  ایي صبلت پبؿاًْییؼ هی. تْاًؼ ًوْػی ػیگـ اف ایي ُینتـی پبؿاًْییک روؼی ثبىؼ اًنبى ؿیيْ ػؿ عیبثبى ّ هتـّ هی

ثَ صبلت تـاژیک یک ثیوبؿ پبؿاًْییؼ ثبىؼ کَ ُـ چَ ُن ثَ اّ ثغْاُی تّْیش ػُی کَ ُونبیَ یک ربمْك ًینت ّ ثب 

ػُؼ، ثبف اّ ثب اّلیي ًگبٍ ثَ ُونبیَ ػهیوب صل هی کٌؼ کَ اّ یک ربمْك امت ّ  ٍ امتـام موغ ثَ اّ گْه ًویػمتگب

تْاًؼ ثَ صبلت کوؼی ػایی  یب ایي صبالت هی. ؿا ثـایت هخبل ثیبّؿػ« تئْؿیِبی تْٓئَ» تْاًؼ ثِتـیي ػالیل هٌطوی ّ  هی

.«بمتُ کبؿ، کبؿ اًگلینی»گلت  ربى ًبپلئْى ثبىؼ کَ هی  

 

ایي صبالت پبؿاًْییؼ کَ اف ثیـّى ّ ثـای ػیگـاى یک صبلت اؿـام آهیق ّ کبهال ؿیـػوالًی امت، اف ػؿّى  ػاؿای 

کٌؼ ّ  ػوالًیت عبً عْیو امت، هبًًْوٌؼ امت ّ ثَ ایي ػلیل اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ صـكِبی عْه ًیت ػیگـاى تْرَ ًوی

ثـای ػؿک ؿاف پبؿاًْییب ّ ػؿک ػالیل مغتی . کٌؼ ثیٌؼ ّ صل هی هی ُویي صـكِبی ػّمتبًَ ؿا ثغيی اف ُوبى تْٓئَ

:چیـگی ثـ صبالت ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییب ثْمیلَ امتؼالالت هٌطوی ثبینتی ثَ چٌؼ هّْْع هِن تْرَ کـػ  

 

یـّتیک تب صبالت ًْ( صبلت امکیقّكـًی پبؿاًْییک)پـیيبًَ پبؿاًْییب   ػؿ صبالت هغتلق پبؿاًْییؼ، چَ ػؿ صبالت ؿّاى

ایـاًی،  ثب ّرْػ اعتالف هیبى ىؼت ّ « تئْؿی تْٓئَ»ثـای ػّؿاى هْهتی ّ یب  هخل « پبؿاًْییؼ  كـػی ّ روؼی» 

ایي صبالت هغتلق ّ « هغـد هيتـک»تْاى ًکبت هيتـکی هیبى آًِب ؿا یبكت کَ ثَ مبى  کیلیت ایي صبالت پبؿاًْییؼ، هی

:ّ  امبمی ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ ایي صبالت هيتـک.  کٌؼ ىؼتِبی هغتلق ػول هی  

 

امت ّ ایي مینتن ّ مٌبؿیْ کَ اف ثیـّى کبهال ؿیـ هٌطوی ثَ « مینتن» امت ، یک « مٌبؿیْ» پبؿاًْییب ُویيَ یک / 1

ُـ کل ػیگـ ًیق ربی كـػ پبؿاًْییؼ ػؿ ػؿّى ایي مٌبؿیْ ثبىؼ، هخل اّ ُـ . ًظـ هیـمؼ، اف ػؿّى کبهال هٌطوی امت

.کٌؼ ّ یب فى كـّىٌؼٍ ؿا ثَ مبى ثغيی اف یک تْٓئَ اصنبك هیصـکت مبػٍ ُونبیَ   
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کٌؼ ّ ػؿ چِبؿچْة ایي ّاهؼیت پبؿاًْییک ثَ ًبچبؿ ثَ  فًؼگی هی« ّاهؼیت پبؿاًْییؼ»یؼٌی اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ یک  

ّ ؿیـٍ امت، ىیطبى ثقؿگ ػلیَ امالم « تئْؿی تْٓئَ»ُوبًطْؿ کَ آى اًنبًی کَ امیـ . کٌؼ صبلت پبؿاًْییک ػول هی

ُوبًطْؿ کَ رِبى ؿـة ػؿ صیي تـمِبی . ػُؼ مٌزؼ ّ ثَ آى پبمظ هی ُـ صـکت ؿـة ؿا ػؿ چِبؿچْة ایي مٌبؿیْ هی

.پبؿاًْییؼه اف رِبى امالم گـكتبؿ ُویي ّاهؼیت  ّ مٌبؿیْی هيبثَ امت  

 

یب ًوبػیي « هؼیت موجْلیکّا»اف آًـّ هوکي امت، ّاهؼی امت، فیـا ّاهؼیت ُویيَ یک « ّاهؼیت پبؿاًْییؼ»ایي  

تْاى اف آى ؿّایتِبی هغتلق پبؿاًْییؼ، ًبؿمینتی، ثبلـبًَ، هؼؿى یب  یک ّاهؼیت ػؿ چِبؿچْة فثبى امت کَ هی. امت

پنبهؼؿى ّ ؿیـٍ هـتت آكـیؼ ّ ُـ کؼام اف ایي ّاهؼیتِب ثَ ػٌْاى یک مینتن ػؿ ػؿّى عْیو ػاؿای هٌطن ّ هبًًْوٌؼی 

گْیٌؼ تْٓئَ ای ػؿ هیبى  بى پبؿاًْییؼ ًویتْاًؼ ثَ صـف ّ ًیت عْة ػیگـاى ثبّؿ آّؿػ کَ ثَ اّ هیافیٌـّ ًیق اًن. ُنتٌؼ

فیـا ثـای هجْل مغي ػیگـاى اّ ثبینتی اثتؼا ثتْاًؼ اف مٌبؿیْ ّ .  ًینت، ف یـا اّ گـكتبؿ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ عْیو امت

یتو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ ّ کوؼی ًِلتَ ػؿ ػؿّى ّاهؼیت ّاهؼیت عْیو کوی كبٍلَ ػؿًّی ثگیـػ ّ ثتْاًؼ رِبى ّ ّاهؼ

:تـاژیک عْیو ؿا ثجییٌؼ ّ ایي کبؿی امت کَ اّ هبػؿ ثَ آى ًینت ّ ػلیل ایي ًبتْاًی ػالیل ؽیل امت  

 

اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ اف اّ اًتظبؿات عبٍی ػاؿًؼ، ایي « ػیگـاى»هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي ًینت کَ ثبّؿ ػاؿػ / 2

کٌین ّ ایي  فًؼگی هی« ّاهؼیت موجْلیک»فیـا هب ػؿ یک . امت« صویوت ّ ػوالًیت ًِلتَ ػؿ پبؿاًْییب»غ ػؿ ّاه

ػُؼ کَ هب رقّی اف یک عبًْاػٍ، كـٌُگ، مٌت ّ رِبى ُنتین ّ اف هب  ُویيَ ثَ هب ًيبى هی« ّاهؼیت موجْلیک»

ـین؛ هب هزجْؿین ثَ ًويِب ّ ؿلِبی كـاّاى کَ ثَ ًوو عْیو ػول کٌین، ُْیت ّ ؿل ّ ًوو عْیو ؿا ثپؾی عْاُؼ هی

.عْاُؼ ایٌگًَْ یب آًگًَْ ػول کٌین ارتوبػی ّ هْاػؼ فًؼگی ارتوبػی تي ػُین کَ هـتت اف هب هی  

 

ػؿًّی ّ ُن اف ٓـف هضیٔ آـاف، اف ٓـف اعالم ّ « ّرؼاى ّ عْػاًتوبػی»یب ُـ صـکت هب ُن تْمٔ ًیـّی  

کَ « ػیگـی ثقؿگ»گیـػ ّ ایي  هـتت هْؿػ ثـؿمی ّ ًوؼ هـاؿ هی« ـی ثقؿگػیگ»هبًْى، یؼٌی اف ٓـف ًوبػُبی 

.امت، هـتت اف هب اًتظبؿاتی ػاؿػ« ػینکْؿك پؼؿ»ًوبػ پؼؿ ّ هبًْى، ًوبػ   

 

کٌؼ کَ ُویيَ فیـ  اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ اف رِبتی اف اًنبى هؼوْلی ّاهغ ثیي تـ ّ  صنبمتـ امت، فیـا اّ صل هی 

کٌؼ ّ اف اّ اًتظبؿی  ّ اعالم ّ ّاهؼیت موجْلیک هـاؿ ػاؿػ؛ کَ کنی هـتت ثَ اّ ًگبٍ هی« گـی ثقؿگػی»ًگبٍ ایي 

هيکل اّ اهب ایي امت کَ ثَ هْل ژیژک اًنبى . اصنبك ػؿًّی ّ یب هبًْى ثیـًّی ثبىؼ« ػیگـی»ػاؿػ، عْاٍ ایي 

. امت« كـػ هيغٌ ّ ثؼرٌل»یک ػؿ ّاهغ عْامتِبی « عْامتِبی ًوبػیي»کٌؼ کَ ایي  پبؿاًْییؼ عیبل هی  

 

اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ ربی ػؿک ؿاثطَ ّ یپًْؼ هیبى كـػیت عْیو ّ هجْل هبًْى، عْامتِبی فًؼگی ّ  هبًْى ؿا ثَ صبلت 

کٌؼ کَ  اًنبى پبؿاًْییب صن ػاؿػ ّهتی عیبل هی. کٌؼ کَ اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ صل هی« تْٓئَ یک كـػ ّ گـُّی»

ـ ػاؿػ، فیـا تلْیقیْى ّ ؿمبًَ ُبی گـُّی ًیق هـتت ثَ هب هیگْیٌؼ کَ چَ ثغْاُین، چَ ثپْىین تلْیقیْى اّ ؿا فیـ ًظ

عْامت یک »کٌؼ ایي عْامت تلْیقیْى ػؿ ّاهغ  ّ چگًَْ ػول کٌین، اهب هيکل اًنبى پبؿاًْییب ایي امت کَ عیبل هی

کٌؼ ّ ًگبٍ هیّ یک تْٓئَ امت ّ کنی اف ػؿّى تلْیقیْى هيغَب ثَ ا« كـػ ّ گـٍّ هيغٌ  

 

ًِلتَ امت، هيکل اّ  ایي امت کَ « تْٓئَ ػلیَ عْیو» هؼْل اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ تجؼیل ایي عْامت ًوبػیي ثَ یک  

ُبی ػؿًّی عْػ اّ ّ یب عْامت هبًْى ّ فًؼگی امت،  کٌؼ، ػؿ ّاهغ توٌبُب ّ عْامتَ هتْرَ ًینت آًچَ ثَ اّ ًگبٍ هی

اؿتجبٓ ثب آًِب ّ ثؼّى ایزبػ ؿّایت ّ ُْیت كـػی عْیو اف ایي ثنتـ روؼی ّ عْامت ّاهؼیت آـاف امت کَ ثؼّى 

فیـا هیبى كـػیت، توٌب ّ پؾیـه هبًْى ّ یب . عْیو ػمت یبثؼ« كـػیت ّ رِبى كـػی»تْاًؼ ًیق ُیچگبٍ ثَ  هبًْى، اّ ًوی

هبًْى »ی ؿّاًکبّاًَ ثَ ػٌْاى اگـ هبًْى ؿا ػؿ هؼٌب. هجْل هضـّهیت اف ثِيت هطلن ّ ربّػاًگی پیًْؼ تٌگبتٌگ امت

ؿا ًلی کٌؼ، ًیبف ّ توٌبی « پؼؿ»عْاُؼ ایي هبًْى ؿا ًلی کٌؼ،  ثجیٌین، آًگبٍ هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي امت کَ هی« پؼؿ

عْاُؼ  ّاهؼی ّ یب گـُّی ّاهؼی اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ هی« پؼؿ»کٌؼ کَ ایي  عْیو ؿا ًلی کٌؼ ّ صبل اصنبك هی

.صنبثو ؿا ثـمؼ  

 

« ػینکْؿك ًبم پؼؿ»کَ ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ثَ آى « هبًْى»عْاُؼ ثَ  هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي امت کَ چْى ًوی 

پبؿاًْییب ّ »تي ػُؼ، پل ثٌبچبؿ صبل ایي عْامتَ  ّ توبّب ثَ ىکل اصنبك « ّاهؼیت موجْلیک»گْیٌؼ، ثَ ّـّؿت  هی

.ىًْؼ ثـ اّ ظبُـ هی« عطـًبک  

 

ػاؿػ کَ اف اّ « هي ایؼٍ آل»ّ یب « هطلْة هي» گْیین کَ اًنبى پبؿاًْییب ػؿ ػؿّى عْیو ًیق یک ثـای هخبل اگـ ث

ٓلجؼ ثَ ایي ّ یب آى چیق ػمت یبثؼ ّ ثقؿگ ّ هْی ىْػ، اّ ثب تاله ًبعْػآگبٍ ثـای ًلی ایي عْامتِب  ّ توٌبُبی  هی

تئْؿی »ثـای هخبل . ّ عطـًبک ثـ اّ ظبُـ ىًْؼكـػی هضکْم ثَ آى امت کَ ایي اىتیبهبتو صبل ثَ ىکل پبؿاًْییؼ  
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عْاُؼ ػّثبؿٍ ثَ هؼؿت ًْ ّ ىکٍْ  ػؿ ّاهغ ًوبػ توٌبُب ّ صبالت ًبؿمینتی اًنبى ایـاًی ّ یب ىـهی امت کَ هی« تْٓئَ

گیـػ،  ًْ ػمت یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ اّ ثـ رِبى ؿـة مـّؿی یبثؼ، اهب چْى ثب ایي اىتیبهبت عْیو ثَ ىیٍْ ثبلـبًَ اؿتجبٓ ًوی

ىْػ ثلکَ ثَ توتغ  صبل ایي اىتیبهبت ثَ توٌبُبی ثبلـبًَ ّ تْاًبیی ؿاثطَ ُوـاٍ ثب ػّمتی ّ ؿهبثت ثب ؿـة تجؼیل ًوی

.کٌؼ ػگـػینی هی یبثؼ کَ اّ ؿا امیـ عْیو هی« تئْؿی تْٓئَ»ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییؼ   

 

« ػیگـی ثقؿگ»یب ثَ « پؼؿ»بل ثیبى عين عْیو ثَ اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ صبالت پبؿاًْییؼ ّ ثؼگوبًی عْیو ػؿ ّاهغ ػؿ ص

اف اّ ایي یب آى عْامت ؿا ػاؿػ، ّ صـکبت اّ ؿا ًوؼ ّ « پؼؿ ػؿًّی یب ثـًّی»کٌؼ کَ ایي  امت، فیـا اصنبك هی

عْاُؼ ًبعْػآگبٍ عْیو ؿا اف كيبؿ ایي ًگبٍ ّ هبًْى ؿُب مبفػ ّ ػیگـ ثبؿ اصنبك  اًنبى پبؿاًْییؼ هی. کٌؼ ثـؿمی هی

ّ ثب « ّرؼاى ػؿّى عْیو، پؼؿ ػؿّى عْیو» ای پبؿاػکل ثب  تْاًؼ ّاؿػ ؿاثطَ اّ ًوی. هنئْلیتی کٌؼ یگٌبُی ّ ثیث

ّاهؼیت  ّ هبًْى ثـّى عْیو ىْػ، هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب اّ گـػػ ّ ثؼیٌْمیلَ ثب هجْل هبًْى ّ هضـّهیت اف ثیگٌبُی ّ 

.توٌبی كـػی عْیو ػمت یبثؼثِيت هطلن، صبل ثَ رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو، ثَ   

 

امت ّ ایي هیل هتل پؼؿ ػؿ تللین ثب ُـاك اف تٌجیَ تْمٔ هبًْى ّ « پؼؿ»ثٌبثـایي اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی هتل هبًْى ّ  

اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی ًلی ًیبف عْیو ثَ . گـػػ ثَ مْی اّ ثـهی« ًگبٍ عطـًبک ّ ثؼثیي پؼؿ یب ػیگـی»پؼؿ ثَ صبلت 

ـای هخبل ًیبفه ثَ ػين، چبلو ّ یب اؿتجبٓ ثب ؿهیت ّ ػگـاًؼیو امت ّ ایي ًلی ًیبف ّ توٌبی عْیو ّ ، ث« ػیگـی»

تئْؿی »، «پبؿاًْییب ػيوی» امت، صبل ثَ صبلت « هبًْى ّ ًبم پؼؿ»کَ ُوبى ثَ هؼٌبی ًلی « ًلی ػیگـی»تاله ثـای 

. ٓلجؼ گـػػ ّ صن عْیو هی هیّ پبؿاًْییب ّ ُـاك اف ػگـاًؼیو ّ هیل هتل ػگـاًؼیو ثـ« تْٓئَ  

 

کَ ثب ُـاك اف تٌجیَ  اف ٓـف ػیگـی ّ پؼؿ « پؼؿکيی»امت ّ صبل ایي هیل « پؼؿکيی»اًنبى پبؿاًْییؼ گـكتبؿ هیل 

.گـػػ ػیگـی ثبفهی« ًگبٍ عطـًبک»ّ « پنـکيی»ُوـاٍ ىؼٍ امت، ثَ صبلت ُـاك اف   

 

« ًگبٍ هبًْى ّ ػیگـی»عْاُؼ  امت ّ هی« هبًْى پؼؿی»گـی ّ ثَ اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی ًلی توٌب ّ ًیبف عْیو ثَ ػی 

ًگبُی »کٌؼ تب فیـ ُیچ ًگبٍ ّ ًوؼی ًجبىؼ ّلی ثَ ثِبی کْؿ کـػى ػیگـی ػؿ ّاهغ اّ عْػه ؿا ػچبؿ « کْؿ»ؿا 

یت كـػ»ّ ػمت یبثی ثَ « هجْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ»فیـا هیبى . کٌؼ کَ صبل هَؼ کْؿ کـػى اّ ؿا ػاؿػ هی« عطـًبک

پیًْؼ تٌگبتٌگ امت، ّ اًنبى تٌِب ثب تي ػاػى ثَ مـًْىت عْیو ّ ثَ ّاهؼیت عْیو، ثب هجْل کنتـامیْى  ّ « ىغَی

ّاهؼیت ّ ؿاٍ »یب هضـّهیت عْیو اف ػمت یبثی ثَ ثِيت هطلن ّ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب ػیگـی، یؼٌی ثب هجْل صْْؿ 

.ـػیت عْیو ػمت یبثؼّ ثَ ك« رِبى كـػی ّ موجْلیک عْیو»تْاًؼ ثَ  هی« مْم  

 

آى ًگبٍ ثؼثیٌبًَ ػؿ ّاهغ . ًگـػ، چیقی رق ًگبٍ عْػ اّ ًینت ثیٌؼ کَ آى ًگبُی کَ ثؼثیٌبًَ ثَ اّ هی اًنبى پبؿاًْییؼ ًوی 

ُوبًطْؿ کَ ُـاك اًنبى . عْػ اّ، ُـاك ّ عين عْػ اّمت کَ اکٌْى ثَ موت عْػه ًيبًَ ؿكتَ امت« توٌبی»

ثـ اّ « ىیطبى ثقؿگ»ؿ ّاهغ ُـاك اف توٌبُبی هؼؿى عْیو امت کَ صبل ثَ صبلت ىـهی اف ىیطبى ثقؿگ ؿـة ػ

عْاُؼ توٌب ّ عْامت عْیو ؿا ثـمویت  عْاُؼ صْْؿه ّ هؼؿتو ؿا ثـمویت ثيٌبمؼ، ًوی ىًْؼ فیـا ًوی ظبُـ هی

« ت پبؿاًْییکّاهؼی»فًؼ ّ ُن ثَ ػیگـی ّ توٌبی عْیو ّ گـكتبؿ یک  ثيٌبمؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ُن ثَ عْیو ّـثَ هی

.ىْػ تـاژیک هی  

 

.  ثـػ کيؼ اهب اف ٓـف ػیگـ اف آى لؾت ّ توتغ عبٍی هی اًنبى پبؿاًْییؼ ثب آًکَ اف ایي صبالت پبؿاًْییؼ فرـ هی/ 3

ّػلیل چنجیؼى اًنبى پبؿاًْییک ثَ پبؿاًْییبی عْیو ثبینتی «  توتغ ّ هؼؿت ًِلتَ ػؿ صبلت پبؿاًْییک»ثـای ػؿک 

اف یک « تَْؿ»ایي . یؼ کَ ُوَ رِبى ًگبُو هتْرَ ىوبمت ّ ُـ صـکت ىوب ؿا فیـ ًظـ ػاؿػیک لضظَ اصنبك کٌ

. ىْػ کَ توبهی لضظبت كـػ پـ اف  تْرَ ّ ًگبٍ ػیگـی ثبىؼ ٓـف تـمٌبک ّ عطـًبک امت ّ اف ٓـف ػیگـ ثبػج هی

ؿاًْییک امت اگـ اًنبى پبؿاًْییؼ هجال ؿاثطَ پبؿاًْییب ثب ػیگـی ّ ثب رِبى ًْػی ؿاثطَ ػبىوبًَ ّ عـاثبتی ثَ ىیٍْ پب 

ّؿفػ ّلی ایي ًلـت کَ ثَ ىکل پبؿاًْییب  ػبىن ّ ػلغنتَ ّ هنضْؿ هؼيْم ّ یب ػیگـی ثْػ صبل ثَ اّ ػؿ علب ًلـت هی

ػاؿػ کَ ؿاثطَ  گـػػ، ُوبًوؼؿ اّ ؿا ػؿ ؿاثطَ ػوین ّ عـاثبتی ثب ػیگـی ًگَ هی ّ ُـاك اف ػیگـی ثَ مْی اّ ثبفهی

مبفهبى ّ « توتغ ّ ژّئینبًل پبؿاًْییؼ»افیٌـّ فًؼگی اّ ّ  توبهی ّاهؼیت ؿّفهـٍ اه تْمٔ ایي .  َ هجلیهنضْؿاً

ىْػ ّ اٍال ّهت ثیکبؿی ّ  مبعتَ هی« هبػٍ هغؼؿ»ىْػ، هخل هؼتبػی کَ توبهی فًؼگی ؿّفهـٍ اه ثؼًجبل  مبعتوٌؼ هی

. پـػاعتي ثَ هؼْالت ؿّفهـٍ ًؼاؿػ  

 

آّؿػ ّ ُن توتغ ّ لؾت  ًؼگی ثیوبؿ ّ یب اًنبى پبؿاًْییؼ ؿا ػؿ اعتیبؿ هی گیـػ ّ ُن اّ ؿا ثؼؿػ هیصبلت  پبؿاًْییؼ کل ف 

فًؼگی اًنبًِبی هؼوْلی ّ « عالء ّ پْچی»کٌؼ، ثَ فًؼگیو ُؼف ّ هؼٌبیی هی ثغيؼ ّ اّ ػیگـ ثب  اّ ؿا مبهبى ػُی هی

« ّهت ػؿگیـی توبم»ّ « فًؼگی ّ ؿاثطَ توبم ّهت»یک  فًؼگی اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ ىکلی تـاژیک. یب ثبلؾ  ػؿگیـ ًینت

ثب ػیگـاى امت ّ ایي توتغ ّ لؾت ًِلتَ، هؼؿت ًِلتَ ػؿ ایي اؿْای پبؿاًْییک امت ّ ثَ ایي ػلیل ًیق اًنبى پبؿاًْییک 
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یؼ ثَ مغتی صبّـ امت ثبّؿ ثیبّؿػ کَ رِبًو چیقی رق یک مٌبؿیْی ػؿّؿیي ًینت، ُـ چوؼؿ ُن ػلیل ثـایو ثیبّؿ

.ّ یب اّ ؿا ثب ُونبیَ ّ ّاهؼیت ؿّثـّ مبفیؼ  

 

ّ صبالت امکیقّكـًی یب « تئْؿی تْٓئَ»تلبّت هیبى صبالت ًْیـّتیک پبؿاًْییب هخل صبالت ثؼگوبًی ىؼیؼ ّ یب /  4

یت ؿّاى پـیيبًَ پبؿاًْییؼ ػؿ ایي امت کَ ػؿ صبالت ًْیـّتیک ىغٌ ثیوبؿ  گـكتبؿ صبالتی پبؿاًْییؼ امت اهب ػؿ ّاهؼ

پبؿاًْییؼ ّ ػؿ مٌبؿیْی پبؿاًْییؼ عْیو چٌبى ؿـم ًيؼٍ امت کَ كـػیت ّ ىغَیت عْیو ؿا کبهل اف ػمت ػاػٍ ثبىؼ 

ثغيی اف رِبى اّ امیـ ایي صبالت پبؿاًْییؼ امت اهب  . ّ  ُیچ کْهًْیکبمیًْی ثب اّ هوکي ًجبىؼ ّ یب ثنیبؿ مغت ثبىؼ

. موجْلیک ّ یب ثبلـبًَ ُنتاٍل ىغَیت اّ ٌُْف هبػؿ ثَ گلتگْ ّ ػیبلْگ   

 

ػؿ صبلت ؿّاى پـیيبًَ آًگبٍ اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهؼیت پبؿاًْییؼ عْیو ؿـم ّ هضْ ىؼٍ امت ّ كـػیت عْیو ؿا 

تْاًؼ هؼْالت ؿّاًی،  ػلت ایي هضْىؼى ػؿ ّاهؼیت پبؿاًْییک هی.  کبهل اف ػمت ػاػٍ امت ّ چیقی رق آى ًوی ثیٌؼ

تـاهبتیک ّ یب ثضـاى ػوین ّ ؿیـٍ ثبىؼ اهب اٍل هّْْع آى ایي امت کَ اًنبى ؿّاى یب یک ّـثَ ؿّصی ىؼیؼ ّ 

. ؿا ًلی کٌؼ،« پؼؿ یب هبًْى ّ هضـّهیت اف ثِيت هطلن»عْاُؼ اٍال ّرْػ  پـیو پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ ًبعْػآگبٍ هی

، یؼٌی ثَ صبلت توٌب ّ «ًوبػیيصبلت موجْلیک ّ » ثَ « هبًْى ّ ًبم پؼؿ»افیٌـّ ُـامِب ّ اىتیبهبت اّ کَ ثب هجْل 

یؼٌی ثَ « ُؾیبى ّ تُْن» اىتیبم ػؿًّی ّ هبثل ثیبى، ثَ صبلت كکـ ّ تَْؿ هبثل ثیبى تضْل ًیبكتَ اًؼ، صبل ثَ ىکل 

. کٌٌؼ ثـّف پیؼا هی« ؿئبل یب ّاهغ»صبلت   

 

هیل عْیو ثَ مـّؿی ّ  ثَ فثبى مبػٍ اًنبى پبؿاًْییؼ ؿّاى پـیيی کَ ًوی عْاُؼ  عين عْیو ثَ هبًْى ّ پؼؿ ّ

تْاًؼ ایي اىتیبهبت ؿا ثَ توٌبی ثبلـبًَ اًتوبػ ّ هیل مـّؿی ّ هْكویت تجؼیل کٌؼ، صبل ایي  هؼؿتوٌؼ ثْػى ؿا ثپؾیـػ ّ ًوی

اهب ػؿ صبالت ًْیـّتیک . ىًْؼ ثـ اّ ظبُـ هی« اؿّاس پـیيبى ّ مـگـػاى، ثَ ىکل تُْوبت عطـًبک»توٌبُب ثَ ىکل 

ؿا پؾیـكتَ امت اهب ثغيی اف « ًبم پؼؿ ّ هضـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ یب ثب ثِيت هطلن» ّاهغ  پبؿاًْییب، كـػ ػؿ

ّ ؿُبیی اف هنئْلیت كـػی ّ ػؿ پی ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ امت ّ ثَ « ًلی پؼؿ»ّرْػه ٌُْف ثيؼت امیـ ایي هیل 

ی عْیو اکٌْى ثَ ىکل صبالت ثؼگوبًی یب ّؿفػ ّ ایي عين ثَ توٌب ّ ًیبفُب ّؿفػ، ثَ ػیگـی عين هی عين هی« پؼؿ»

.گـػػ ، ثؼگوبًی ثَ هؼيْم، ثَ ؿهیت، ثَ هلت ػیگـ ّ ؿیـٍ ثبفهی«ػیگـی»پبؿاًْییب ثَ   

 

 

«ًگبٍ» راس   

 

ایي عين اّ ثَ . عْػ اّمت« ًگبٍ ّ توٌبی»امت کَ ُوبى « ًگبٍ ثؼگوبى ّ عيوگیي»اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ امیـ یک 

گـ  ّ مـفًو« ًگبٍ عطـًبک»ًْىت ّ هنئْلیت كـػی عْیو امت کَ اکٌْى ثَ ىکل یک هبًْى ّ پؼؿ، ثَ مـ

ّ  « ًگبٍ»ایٌزبمت کَ ثـای ػؿک اًنبى پبؿاًْییؼ ثبینتی کْتبٍ  ثَ هؼْل .  عْاُؼ اّ ؿا ػاؿبى کٌؼ گـػػ ّ هی ثبفهی

.صبلت ًگبٍ تْرَ کٌین  

 

آًچَ ثـای ثضج اهـّف هب هِن .  کٌن ػؿ ثضخی ػیگـ ثبف هیهي ایي هجضج هِن ّ امبمی  ػؿ ؿّاًکبّی ؿا  ثَ ىکل ربهغ 

افیٌـّ كیلنْكبى ّ . گیـی ىغَیت ّ صبلت ؿّاًی اًنبًِب ًويی ثنیبؿ امبمی ػاؿػ ػؿ ىکل« ًگبٍ»امت، ایي امت کَ 

اًؼ ؿّاًکبّاى كـاّاًی چْى ژاى پل مبؿتـ ّ یب لکبى ثَ ایي هجضج هِن پـػاعتَ  

 

ثیو اف ُـ صبلت ػیگـی اف اًنبى ثَ هْل لکبى ػاؿای «  ًگبٍ»ب هِن امت، ایي امت کَ آًچَ ثـای ػؿک ثضج کًٌْی ه 

هب یب ػؿ ًگبٍ ػبىوبًَ . هتٌلـاًَ ػاؿػ/ثیيتـ یک صبلت ػّگبًَ ىیلتگبًَ« ًگبٍ»یؼٌی . امت« صبلت ًبؿمینتی»یک 

ثب مـفًو عْیو ثوجبؿاى ػیگـاى هب ؿا « ًگبٍ»ػیگـی هیغْاُین صل ىْین ّ ؿـم ىْین ّ یب اصنبك هیکٌین کَ 

گْیین، یب اف ًگبٍ  افیٌـّ امت کَ هب ّهتی اف ًگبٍ مغي هی. ًگبٍ ػوؼتب یب ػبىوبًَ یب پبؿاًْییک ّ ثؼگوبًبًَ امت. کٌٌؼ هی

امت ػؿ ّاهغ امیـ یک « ًگبٍ»اًنبًی کَ امیـ یک .  گْیین مغي هی« اًگیق ًگبٍ ٓلنن»ّ « چين فعن»ػبىوبًَ ّ یب اف 

ی ّ ؿاثطَ ًبؿمینتی امت کَ ػؿ آى اّ یب هنضْؿ  ّ هـیؼ ػیگـی امت ّ یب ُـامبى ّ هتٌلـ ّ ثؼگوبى اف صبلت ًبؿمینت

کٌؼ  ًگـػ، فیـا پٌِبى اصنبك هی اًنبى پبؿاًْییؼ ًیق ػؿ ّاهغ ػبىوی امت  کَ ثَ عْیو ثب عين ّ ثؼگوبًی هی. ػیگـی

کَ اّ ؿا هی تـمبًؼ ّ یب ثَ اّ « ًگبُی»آى . هؼٍ امتکَ اف پل عْامتَ ُب ّ اًتظبؿات عْػه یب ػقیق ػیگـی ثـ ًیب

عْیو امت کَ ثَ صبلت ثبلـبًَ  ّ موجْلیک تجؼیل ًيؼٍ امت ّ ػؿ « ًگبٍ ّ توٌبی» کٌؼ، ػؿ ّاهغ  ثؼگوبًبًَ ًگبٍ هی

.پبؿاًْییک ثبهی هبًؼٍ امت/ صبلت ًبؿمینتی  ّ ػّگبًَ ػبىوبًَ  

 

ن ّ هنضْؿ یک ًگبٍ ّ آؿهبى امت ّ اف ٓـف ػیگـ ثؼثیي ّ ُـامبى اف اًنبى ّ ربهؼَ امیـ صبلت ًبؿمینتی یب ػبى 

ػؿ چٌیي ربهؼَ ای هخل ربهؼَ هب کَ ػچبؿ ُویي صبالت ىؼیؼ هنضْؿی اف یک مْ ّ ثؼگوبًی ّ . ؿهیت ّ یب ػیگـی

. ؼگوبى ّ پبؿاًْییؼپبؿاًْییک امت، اًنبًِب یب امیـ ًگبٍ یک اینن ّ یب هؼيْم هیيًْؼ ّ یب كـػا اف اّ هتٌلـًؼ ّ ثَ اّ ث
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تْاًین اف اؿتجبٓ ًبؿمینتی ثب  افیٌـّ ًیق ػؿ ربهؼَ هب  ّ ػؿ میبمت ّ ارتوبع هب صبالت پبؿاًْییؼ كـاّاى امت ّ هب ًوی

هتٌلـ اف ؿـة ُنتین، ثَ  اؿتجبٓ پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب /  هتٌلـ اف مٌت، یب ػبىن ؿـة / ػیگـی کَ ػؿ آى یب ػبىن مٌت

. َ مٌت یب ؿـة ػمت یبثیناصتـام ًنجت ث/ ًوؼ  

 

ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکنی کَ ػؿ آى ُن ثَ ػیگـی، چَ عْػ یب ؿـة اصتـام هی گؾاؿین، ػالهَ ًيبى هی ػُین ّ ُن 

اًنبى ّ ربهؼَ . هبػؿثَ ایزبػ ؿّایتی ًْ ّ كـػی اف مٌت یب ًگبٍ هؼؿى ُنتین. هبػؿ ثَ ًوؼ اّ ّ ؿهبثت ّ چبلو مبلن ُنتین

« چِـٍ»ّ توتغ عْیو امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ لول « ًگبٍ»پبؿاًْییک، ػؿ ّاهغ امیـ یک /ینتی ػبىوبًَامیـ صبلت ًبؿم

اّ امیـ ػیؼاؿ . ػمت یبثؼ« چِـٍ ثَ چِـٍ ّ ؿّ ػؿ ؿّ»ػیگـی ّ صبالت هؼؿت ّ ّؼق عْیو ّ ػیگـی ّ اؿتجبٓ 

اف « هضْىؼى ػؿ ًگبٍ ػیگـی»ّ هیل  «ًگبٍ»كؤ ػؿ كـٌُگ هب ثَ اُویت . امت« ًگبٍ ثب ًگبٍ»پبؿاًْییک /هنضْؿاًَ

ػؿ كـٌُگ ػـكبًی، اعالهی ّ یب اػثیبت هب تْرَ کٌیؼ ّ  یب  ثَ « فعن ػیگـی ُـاك اف چين»یک مْ ّ اف مْی ػیگـ 

پبؿاًْییک ػؿ ُوَ ؿّاثٔ عبًْاػگی، كـٌُگی ّ میبمی ربهؼَ تْرَ کٌیؼ  ّ ایٌکَ /هؼؿت ایي صبالت ًبؿمینتی ػبىوبًَ

پبؿاًْییک هـتت ثبػج تکـاؿ تـاژػیِبی گؾىتَ ّ ًبتْاًی اف اؿتجبٓ ثبلـبًَ ثب عْیو ّ /ػبىوبًَ چگًَْ ایي صبالت

.ىًْؼ ػیگـی ىؼٍ ّ هی  

 

توتغ »ّ چیـگی ثـ « توٌب ّ عْامت عْیو»ثَ مبى « توٌبی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ پبؿاًْییب»ثلْؽ اًنبى پبؿاًْییک ػؿ  هجْل 

.امت«  پبؿاًْییک  

 

، ثب هجْل «هبًْى ّ ػیگـی ثقؿگ»، یؼٌی ثب هجْل عْامت « عْامت ّ توٌبی ػیگـی» جْل اًنبى پبؿاًْییؼ ثب ه 

ىْػ ُـ چَ ثیيتـ ثَ كـػیت عْیو ّ ثَ ؿّایت كـػی عْیو اف ّاهؼیت موجْلیک ّ  مـًْىت  ّ توٌبی عْیو هبػؿ هی

اّ ثب هجْل ًیبف ّ توٌبی .  ؼّ هبًْى ثَ كـػیت عْیو ػمت یبث« پؼؿ»مـًْىت عْیو ػمت یبثؼ ّ ایٌگًَْ ثب آىتی ثب  

تْاًؼ ثِتـ ثـ پبؿاًْییبی هـػاًَ  ػؿ فًی هی« هبػؿ عْیو»یبثی ثَ  ، ثب هجْل ػؼم اهکبى ػمت«فى ّ هؼيْم»عْیو ثَ 

، ثب هجْل «هـػ»ثب هجْل توٌب ّ ًیبف عْیو ثَ « فى پبؿاًْییؼ»چیـٍ ىْػ ُوبًطْؿ کَ « فى لکبتَ ّ عطـًبک»اف 

فیـا تب فهبًی . تْاًؼ ثـ ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییبی عْیو ًنجت ثَ هـػاى چیـٍ ىْػ هی« پؼؿ عْیو»یبثی ثَ  ًبهوکٌی ػمت

کَ ثـایي پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی ثَ ّمیلَ هجْل توٌبی عْیو چیـٍ ًيًْؼ، ٓجیؼی امت کَ ثٌبچبؿ هـتت ایي ؿّاثٔ 

فیـا امیـ یک ّاهؼیت ّ ًگبٍ . یبثٌؼ عْیو هیکٌٌؼ ّ هـتت ػلیل تبفٍ ای ثـای ػؿمتی ثؼگوبًی  پبؿاًْییک ؿا ثبفتْلیؼ هی

.پبؿاًْییؼ ُنتٌؼ  

 

یبثی ثَ  ػين ّ توٌبی كـػی عْیو ثؼّى هجْل هبًْى ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی  هوکي ًینت،  یؼٌی ثؼّى  فیـا ػمت 

م ّ فیـا هبًْى، كـػ ّ توٌب مَ ّلغ یک هخلج ّاصؼ ّ الف. ّؿّػ ثَ ػـٍَ ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکل ثب ػیگـی

هجْل عْیو ثؼّى هجْل . هلقّم یکؼیگـًؼ ّ ُوَ ارقای یک ّاهؼیت موجْلیک ّ ؿاثطَ موجْلیک ّ ثبلـبًَ ُنتٌؼ

.ػیگـی، لول كـػیت عْیو ثؼّى لول هـف ػیگـی ّ توٌبی ػیگـی هوکي ًینت  

 

« جشیزٍ تزص»یب « ػبتزایلٌذ»راس جذابیت ّ قذرت فیلن   

 

هب ؿا ثَ ػؿّى یک رِبى « ىبتـایلٌؼ» ػؿ  آعـیي كیلن هْی عْیو ثب ًبم  «امکْؿمیقی»کبؿگـػاى هؼـّف آهـیکبیی 

تْاًین اف آى ثَ ػٌْاى هخبلی ٌُـهٌؼاًَ ّ ػبلی ثـای  کَ هب اکٌْى هی مبفػ  ّاؿػ هی« پبؿاًْییؼ»ّ مٌبؿیْی تْػؿتْی 

اًؼاف هغتلق ثـؿمی کـػ کَ اف  الجتَ كیلن امکْؿمیقی ؿا ثبینتی اف چٌؼ چين. ػؿک ثِتـ رِبى پبؿاًْییب امتلبػٍ کٌین

ایٌزب . صٍْلَ ّ تْاى ایي هوبلَ عبلی امت ّ اهیؼّاؿم ػؿ كـٍتی ػیگـ ثِتـ ثَ ًوؼ هضتْا، هْفیک ّ تکٌیک آى ثپـػافم

:عْاُن كؤ اف آى ثـای ػؿک ثِتـ مٌبؿیْ پبؿاًْییب امتلبػٍ کٌن ّ ُوقهبى ثَ هؼؿتِبیی اف كیلن اىبؿٍ کٌن هی  

 

ثیبكـیٌؼ ّ ثَ فیجبیی ًيبى « ّاؿ پبؿاًْییب رِبى تْػؿتْ ّ الثْؿیٌت» ىْػ یک  امکْؿمیقی هبػؿ هی« ؼىبتـآیلٌ»ػؿ كیلن 

ػُؼ کَ چـا ایي رِبى ّ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ایٌوؼؿ هؼؿتوٌؼ ّ اؿْاگـاًَ امت، چـا ایي مٌبؿیْ تْػؿتْ ّ چْى یک 

اًنبًی ُویيَ صْْؿ ػاىتَ ّ ػاؿػ ّ هّْْع  ػؿ ُوَ ؿّاثٔ« پبؿاًْییب»ّ هتي چٌؼهتٌی امت؛  چـا « ُبیپـتکنت»

ػؿ ُـ اؿتجبٓ اًنبًی  ّ ثَ ّیژٍ اؿتجبٓ ػيوی، کبؿی ّ ؿیـٍ، ًْػی ُـاك . ػؿرَ ّ ىؼت ایي ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییب امت

کٌؼ ّ اف اّ  ػیگـی ػؿثبؿٍ اّ چَ كکـ هی»فیـا اًنبى هـتت هی عْاُؼ ثؼاًؼ کَ . ّ پبؿاًْییب اف ػیگـی ًیق ًِلتَ امت

. «عْاُؼ چَ هی  

 

ؿا ًيبى ػُؼ کَ ػؿ آى ُوَ اف « پبؿاًْییب»ىْػ کَ یک صبلت چٌؼچِـٍ ّ  چٌؼهتٌی اف  افیٌـّ امکْؿمیقی هبػؿ هی

ثـاًگیق، پبؿاًْییبثـاًگیق ُنتٌؼ، ُوبًطْؿ کَ ُـ کؼام  ثیوبؿ تب هبًْى ّ ؿّاًکبّ ػاؿای صبالت پبؿاًْییب ّ یب ُـاك

.یکی ًیق ُنتٌؼ، ثَ ػؿربت هغتلقػاؿای هؼؿتِبی ثبلـبًَ ّ موجْل  
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» ، ثب ثبفیگـی عْة «تؼی»یک ثیوبؿ ّ هبؿىبل مبثن « پبؿاًْییبی« »آیلٌؼ ىبتـ»ىْػ ػؿ كیلن  امکْؿمیقی هْكن هی

روؼی، آهـیکبیی ّ اًنبًی پیًْؼ فًؼ ّ یک  مٌبؿیْ ّ كیلن پبؿاًْییؼ « پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی»ؿا، ثب « کبپـیْ لئًْبؿػّ ػی

ُوَ ثٌْػی . ػاًین کَ چَ کنی ّاهؼب پبؿاًْییؼ امت ّ چَ کنی مبلن امت کَ تب آعـ كیلن هب ثبف ُن  کبهل ًوی ثیبكـیٌؼ

امکْؿمیقی ثَ ّیژٍ ثب . ؿّثـّ ُنتین« ّاهؼیت پبؿاًْییؼ»ػچبؿ صبالتی پبؿاًْییؼ ُنتٌؼ ّ هب ثب ػؿربت هغتلق اف 

ّ ؿیـٍ، ثـای كیلن عْیو ػؿ ّاهغ « ثـد ػؿیبیی»، هخل الوٌت اف ثـعی مکبًنِبی پبؿاًْییؼ میٌوب« ثیٌبهتٌی»امتلبػٍ 

ایٌکَ . امت« ّاهؼیت پبؿاًْییؼ»ّ ُوقهبى تْلیؼکٌٌؼٍ ایي « ّاهؼیت پبؿاًْییک»ًيبى هیؼُؼ کَ میٌوب ًیق ثغيی اف ایي 

اكتؼ،  ْاػث اتلبم هیمبفػ ّ مپل ایي ص گبٍ میٌوب هخل صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ هؼتِب هجل كیلوِبی كـاّاى ػؿ ایي فهیٌَ هی

اًنبًی امت کَ هبالهبل اف « ّاهؼیت موجْلیک تْػؿتْ ّ الثْؿیٌت ّاؿ»عْػ ًوبػی ػیگـی اف ایي رِبى تْػؿتْی  ّ 

.صبالت پبؿاًْییؼ ًیق ُنت  

 

ّاهؼیت »هبؿىبل مبثن ؿّثـّ ُنتین کَ ثب کوک ایي « ّاهؼیت پبؿاًْییک»هب اف یک مْ ثب « آیلٌؼ ىبتـ»ػؿ  كیلن 

« ػؿاهبی عبًْاػگی ّ ػيوی» عْیو ّ ثب « ّاهؼیت تلظ فًؼگی»ثب « ؿّػؿؿّ ىؼى»عْاُؼ اف  ػؿ ّاهغ هی« ْییکپبؿاً

کيؼ ّ مپل ثـای  کيؼ ّ اّ فًو ؿا هی فیـا فى اّ کَ ثیوبؿ ثْػٍ امت، كـفًؼاى هيتـکيبى ؿا هی. عْیو صؾؿ کٌؼ

مبفػ کَ اّ ثؼًجبل هبتل  ْی پبؿاًْییک ؿا ًبعْػآگبٍ هیایي مٌبؿی« ّاهؼیت تـاژیک ؿیـهبثل تضول» ػؼم رلْگیـی ثب ایي 

تیوبؿمتبًی کَ ػؿ آى هبتل عبًْاػٍ اه  ّ ػیگـ ثیوبؿاى  ثَ . کٌؼ فى ّ كـفًؼاًو امت کَ ػؿ ایي تیوبؿمتبى فًؼگی هی

ؿػ ّ ػ»ًبتْاًی هبؿىبل اف هجْل .  گیـًؼ ثبّؿ اّ تْمٔ ػّلت ثـای تـّؿُبی ؿیـ هبًًْی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی

ػؿػ »ىْػ کَ صبل ایي  امت، ثبػج هی« ًبم پؼؿ»یب « ّاهؼیت ّ هبًْى»کَ ُوبى ثَ هؼٌبی ػؼم هجْل « مـًْىت عْیو

فػٍ ىؼٍ ّ مـکْة ىؼٍ  کَ  هی عْاُؼ اف ٓـف اّ ػیؼٍ ّ پؾیـكتَ ىْػ ّ ربی عْیو ؿا ػؿ رِبى  پل« ّ مـًْىت

فػٍ  ّاهؼیت، ػؿػ ّ مـًْىت پل»اکٌْى . ثبفگـػ« بى ّ تُْنُؾی»ػؿًّی ّ ػؿ صبكظَ اّ ثبفیبثؼ، هزجْؿ امت ثَ صبلت 

مٌبؿیْی پبؿاًْییک ّ تُْوبت ّ  ؿّیبُبی هغتلق  »ثَ ًبچبؿ  ثَ صبلت « ىؼٍ ّ ثَ تزـثَ ّ صبكظَ تجؼیل ًيؼٍ

. ثبفگـػػ« عطـًبک  

 

 

 
 

هبؿىبل مبثن ثَ اىکبل هغتلق ّ ثب « ّویـ ًبآگبٍ»ػُؼ کَ چگًَْ  ثَ عْثی ًيبى هی« ىبتـآیلٌؼ»اف ٓـف ػیگـ كیلن 

هـگ ُونـ ّ »َ مـاًزبم عْاُؼ اّ ؿا ّاػاؿػ ک هی« ؿػ پبُبیی»اّ، یب ثب ًيبى ػاػى « ُونـ مبثن»ایزبػ تُْوبتی اف 

ّ هنئْلیت ػول عْیو ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ هبػؿ ثبىؼ ثب گؾىتَ عؼاصبكظی کٌؼ ّ ػين ّ فًؼگی مبثوو ؿا « كـفًؼاى

، هضل هؼؿتِبی «ػینکْؿك ػیگـی»فیـا ثَ هْل لکبى ّویـ ًبآگبٍ هضل ُـد ّ هـد ًینت ثلکَ هضل . ثغبک ثنپبؿػ

هـتت ثَ اّ ػؿ هبلت ؿّیب ّ هؼوب « ػیگـی»امت ّ ایي « ًْى ّ ًبم پؼؿصْْؿ هب»موجْلیک ّ كـػی هبمت، هضل 

اهب هبؿىبل ًبتْاى اف ایي صـکت ّ . کٌؼ کَ ّاهؼیت عْیو ؿا ثپؾیـػ ّ آى ؿا ثَ تزـثَ ّ هؼؿت ًْ تجؼیل مبفػ اىبؿٍ هی

« عبلی ثْػى»بک امت ّ صبػحَ ّ هتل کْػکبى ّ ُونـ ّ ًوو عْػه ػؿ ایي صبػحَ ثـای اّ چٌبى ػؿػً. ثلْؽ ًِبیی امت
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ربی آًِب ثـای اّ چٌبى ؿیـ هبثل تضول ّ ؿیـ هبثل پـکـػى امت کَ اّ ثب ایزبػ ایي مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ 

.ىْػ ثب آًِب هـتت فًؼگی کٌؼ تـاژیک هبػؿ هی  

 

اف اّ ثـای هجْل « کّاهؼیت موجْلی»افیٌـّ صتی ّهتی ػؿ كیٌبل كیلن اّ ثب ایي ّاهؼیت فًؼگی عْیو ّ عْامت  

ىْػ، عْامتی کَ ػؿ هبلت ؿّاًکبّاى ػؿهبًگـ اّ ّ   مـًْىت عْیو ّ هجْل ػقاػاؿای ػقیقاى عْیو ؿّثـّ هی

کٌؼ اهب ػّثبؿٍ ثَ مٌبؿیْی  هنئْالى تیوبؿمتبى صْْؿ عْیو ؿا ًيبى هیؼُؼ ، اثتؼا ایي ّاهؼیت ّ هبًْى ؿا هجْل هی

تْاًؼ اف  اّ ًوی. بؿیْ اّ ثبف ػؿ ًقػیکی ػقیقاًو ّ گؾىتَ اه صْْؿ ػاؿػگؾىتَ ثبفهیگـػػ فیـا الاهل ػؿ آى مٌ

اف ایي مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ثگؾؿػ کَ ثَ ىیٍْ ای تـاژیک ّ . ثگؾؿػ« توتغ ایي ػیؼاؿ ّ ًقػیکی پبؿاًْییک ثب عبًْاػٍ »

یو ػؿ هتل ُونـ ػؿ ّاهغ فیـا ثب هجْل هـگ آًِب  ّ ًوو عْ. ػُؼ هی« فًؼگی کـػى ّ ػين ّؿفی»ثیوبؿگًَْ اهکبى  

.ؿا ثَ ُیچ ّرَ ثپؾیـػ« عالء»تْاًؼ ایي  ىْػ  ّ اّ ًوی هی« عبلی ّ هبالهبل اف عالء»ُوَ رِبى اّ   

 

ػؿ صبلیکَ ػهیوب پؾیـه ایي عالء ّ هـگ ّصؼاًیت ثب ػقیقاى، هجْل تـاژػی اتلبم اكتبػٍ ّ ًبهوکٌی ثبفگيت ثَ آؿْه  

فًؼگی پبؿاًْییؼ ثب »ایي « توتغ ّ لؾت تـاژیک»اهب . اّ  ثَ مالهت ًْ امتعبًْاػٍ مبثن،  پیو ىـٓ ػمت یبثی 

افیٌـّ رولَ ًِبیی هبؿىبل . ّ ثَ اٍطالس مبلن امت« فًؼگی ًْ»ثـای اّ اؿْا ّ هؼؿتو هِوتـ ّ ثیيتـ اف « ػقیقاى

هغ ثَ ثِتـیي ّرِی ػؿ ّا« ثِتـ امت کَ هخل یک ُیْال فًؼگی ثکٌی تب ثَ مبى یک اًنبى عْة ثویـی» گْیؼ کَ هی

توتؼی کَ اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ عبٓـ آى ػؿ ثـاثـ . ػُؼ ػؿ ػؿّى یک مٌبؿیْ پبؿاًْییک ؿا ًيبى هی« توتغ ّ لؾت ًِلتَ»

اّ . مالهت ّ هجْل هبًْى فًؼگی هوبّهت هی کٌؼ صتی اگـ ثَ ثِبی ایي توتغ ثَ مْی ًبثْػی ّ هـگ تؼؿیزی کيیؼٍ ىْػ

فیـا هجْل ایي هـگ ثَ . ػُؼ تـریش هی« هـگ گؾىتَ ّ ػقیقاى»ُیْالّاؿ ؿا ثـ هجْل  یبكتَ  ّ تـاژیک فًؼگی ىؼت

هؼٌبی هـگ عْیو ًیق ثـای اّ ًیق ُنت ّ اّ صبّـ ًینت کَ ثپؾیـػ کَ اثتؼا ّهتی ثَ ػٌْاى ثغو ثبهیوبًؼٍ آى عبًْاػٍ 

تْاًؼ صبل ثَ  ؿا ثپؾیـػ، آًگبٍ هیهؼیوی ّ مٌبؿیْی هؼیوی ثویـػ  ّ ّـّؿت ایي هـگ ّ ػقاػاؿی ّ پبیبى ػقاػاؿی 

ثـای هبؿىبل اهب ایي رِبى ًْ ّ توٌبی ًْ ًبهلِْم ّ گٌگ ّ هزِْل امت .  فًؼگی ًْ ػمت فًؼ ّ ثَ رِبًی ًْ ػمت یبثؼ

.ػُؼ ًبعْػآگبُبًَ تـریش هی« عْىجغتی ًبهؼلْم»ؿا ثـ ایي « توتغ ػؿػًبک هؼلْم عْیو»ّ اّ   

 

 

ـًْىت عْیو ّ یب هجْل توٌبی عْیو امت کَ ثَ هْل لکبى ثَ هؼٌبی هجْل توٌبی ؿاف فًؼگی ّ ثلْؽ ُویيَ هجْل م

ّ  پؾیـه رب ّ «ّاهؼیت موجْلیک»هب ًیق ثب هجْل . «توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت»فیـا . ػیگـی امت

ایت كـػی ىْین ثَ ؿّ مـًْىت عْػهبى ػؿ ایي ّاهؼیت موجْلیک، ثب پؾیـه ػؿػ ّ ىکنت ّ توٌبی عْیو، هبػؿ هی

.ػمت یبثین« ػیگـی ثقؿگ»عْیو اف ّاهؼیت موجْلیک ّ عْامت   

 

چـاؽ » ثَ ّیژٍ ػؿ هبلت « پؼؿ ّ ًبم پؼؿ»، ثب عْامت «ػیگـی ثقؿگ»هب ثب عْامت فًؼگی یب « ىبتـایلٌؼ»ػؿ كیلن  

کٌؼ ّ  ـهبیی هیثـ کل رقیـٍ صکول« ًگبٍ عطـًبک ّ پبؿاًْییؼ»چـاؽ ػؿیبیی کَ چْى یک . ىْین ؿّثـّ هی« ػؿیبیی

.ىًْؼ ّ اّ هبّی ًِبیی امت اًگبؿ ُوَ چیق ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ ُوَ ػؿ ًِبیت ًقػ اّ كـمتبػٍ هی  

 

ایي چـاؽ ػؿیبیی ػؿ ّاهغ ًگبٍ هبًْى ّ ّاهؼیت موجْلیک امت کَ ثـ ُوَ چیق  صبکن امت ّ اف ُوَ اًتظبؿ ػاؿػ کَ ثَ  

ُوبًطْؿ کَ هب . اكتؼ ّاهؼب عْامت اّ چینت ّ ػؿ آًزب چَ اتلبهی هیعْامتو تي ػٌُؼ ثب آًکَ ُوقهبى هيغٌ ًینت کَ 

عْاُؼ ّ هزجْؿ ثَ صؼك  ُیچْهت ػؿ ًِبیت ػهین ًویؼاًین کَ هبًْى، فًؼگی ّ یب مـًْىتوبى، عؼا ّ ػیگـی اف هب چَ هی

امت ّ اف « ک ّ تْٓئَ گـًگبٍ پؼؿ عيوٌب»ثٌبثـایي ایي چـاؽ ػؿیبیی ثـای هبؿىبل ّ  ػؿ كیلن ثِتـیي ًوبػ . فػى ُنتین

فیـا ُوبًطْؿ کَ گلتین . ؿًّؼ ثَ آًزب هی« هؼبلزَ ًِبیی»ٓـف ػیگـ اّ هضلی امت کَ ثیوبؿاى عطـًبک ّ ثؼصبل ثـای 

.تْاًؼ ثَ كـػیت ّ مالهت عْیو ػمت یبثؼ هی« هبًْى ّ ًبم پؼؿ»كـػ تٌِب ثب هجْل ّاهؼیت ّ هجْل   

 

اّ صل . کٌؼ کَ رْاة مْالو ػؿ آًزب ًِلتَ امت ٍ هی تـمؼ ُوقهبى صل هیافیٌـّ هبؿىبل ًیق ثب آًکَ اف آى ًگب 

ؿّػ، ثَ توٌبی آًِب تي ػُؼ « پؼؿ ّ هبًْى»کٌؼ کَ ثـای ایٌکَ ثَ توٌبی عْیو ّ رْاة مْالو ػمت یبثؼ ثبیؼ ثَ مـاؽ  هی

ّاهؼیت عْیو ّ ثب توٌبی عْیو ّ اهب ّهتی آًزب ثب .« عْاٌُؼ آًِب اف اّ چَ هی» ػُؼ، یؼٌی ّ ثججیٌؼ کَ آًزب چَ ؿط هی

ىْػ، ثب آًکَ یک  ّـّؿت هجْل هتل ُونـّ  هـگ كـفًؼاى، ّـّؿت ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ تئْؿی تْٓئَ عْیو ؿّثـّ هی

ىْػ  ّ  ػُؼ ام ػؿ گبم ًِبیی ثبف ًبتْاى اف هجْل ّاهؼیت هی لضظَ آى ؿا هجْل هی کٌؼ ّ تي ثَ ّـّؿت فًؼگی عْیو هی

کَ ثَ ػٌْاى ُیْال ػؿ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼه ػؿ کٌبؿ تَْیـ ُؾیبى آلْػ ػقیقاًو ّ ػؿ پی یک  ػُؼ ًبعْآگبٍ تـریش هی 

. هبتل عیبلی ثبهی ثوبًؼ ّ تي ثَ هجْل مـًْىت ّ ػقاػاؿیو ًؼُؼ  

 

ّ هبًْى موجْلیک ثبىؼ کَ اف اّ « ّاهؼیت موجْلیک»ثَ ربی ایٌکَ ثـای اّ ثَ مبى ًوبػی اف « چـاؽ ػؿیبیی»افیٌـّ 

.هبًؼ ثبهی هی« ًگبٍ پبؿاًْییؼ ّ عطـًبک»ُؼ ثَ مـًْىت ّ ثَ ّاهؼیت عْیو تي ػُؼ، ثـای اّ ثَ صبلت یک عْا هی  
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هبًْى ّ ًبم »، ایي «ػیگـی»ػُؼ کَ ایي  اهب ایي امت کَ ُوقهبى ػؿ کل كیلن ًيبى هی« ىبتـایلٌؼ»فیجبیی ًِبیی كیلن 

فیـا  . ُنتٌؼ« پبؿاًْییؼ»بًْى ّ ؿیـٍ، عْػ ًیق ػاؿای صبالتی ّ صتی ؿّاًکبّاى ًوبیٌؼٍ ه« چـاؽ ػؿیبیی»، ایي «پؼؿ

ُنتٌؼ ّ « کوجْػ ّ ّؼلی»ًیق، هبًْى  ّ اعالم، ؿّاًکبّی ّ ؿیـٍ ًیق ُویيَ ػاؿای « ػیگـی»ؿاف ثلْؽ ایي امت کَ 

ػلن »ثبینتی ّؼق عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ؿا ثپؾیـًؼ ّگـًَ هخل ػلن پقىکی ػّؿاى ًبفیِب تجؼیل ثَ یک 

ؿا هجْل کٌؼ ّ ثپؾیـػ کَ ثبیؼ ّ هیتْاًؼ هـتت « کوجْػ عْیو»یب ّهتی هبًْى ّ اعالم هبػؿ ًجبىؼ کَ . ىًْؼ هی« رٌبیتکبؿ

هبًْى ّ اعالم ػیکتبتْؿ، »تضْل یبثؼ ّ ؿّایتی ًْیي اف هبًْى ّ اعالم ثیبكـیٌؼ، آًگبٍ ایي هبًْى ّ اعالم تجؼیل ثَ یک 

ُـامبى امت ّ ثَ مـکْة ُـ تضْل ّ ُـ ػگـاًؼیيی ػمت « ػیگـی»ػ کَ هـتت اف ىْ هی« گـاّ  پبؿاًْییؼ هطلن

« هبًْى ّ اعالم ػیکتبتْؿهٌو ّ پبؿاًْییؼ»ُوبًطْؿ کَ ػؿ کيْؿ ػیکتبتْؿفػٍ هب ىبُؼ صْْؿ ّ هؼؿت ایي . فًؼ هی 

ة ّ تْٓئَ ثـاًگیق ًـم ّ یب ای ّ هتل ػگـاًؼیو ػؿ ًبم هجبؿفٍ ثب هضبؿ ىبُؼ تکـاؿ تـاژػیِب ّ هتلِبی فًزیـٍ. ُنتین

.مغت ُنتین  

 

 ،ؼیثق ْالیثَ ػٌْاى ُ غْاُؼیثـگـػػ ّ ه یه کییّ پل اف آًکَ هبؿىبل ػّثبؿٍ ثَ صبلت پبؿاًْ لنیك ییػؿ ٍضٌَ ًِب بی

 یًظبه ـیهنتتـ ػؿ ػمت ثبؿجبى ّ ؿّاًکبّاى ّ هؼ یرـاص یىْػ ّ چبهْ یثـد ؿّػ ّ رـاص یصبل ثَ مْ ینتیثب

 یگـیّ ػ تیػُؼ کَ چگًَْ ّاهؼ یُوقهبى ًيبى ه غػؿ ّاه یرـاص یاّ ثَ مْ یاّ ُوـاُ یّ ثـا هٌتظـ هبؿىبل

هبؿىبل  ینتیامت ّ صبل ثب ؼییپبؿاًْ یصبلت یػاؿا قیًبتْاى اف کوک کـػى ثَ اّ ثْػٍ امت ّ ػؿ ّاهغ عْػ ً قیثقؿگ ً

ّ  یكـػ یبییپبؿاًْ یهب ثَ لضظَ تاله نلیك بىیکَ ػؿ پب ٌزبمتیا. عطـ ّ مبکت مبفػ یث یهـق یؿا ثب کوک رـاص

.ـمؼیه بىیثَ پب کییپبؿاًْ یکیثب هْف لنیّ ك نیؿم یآًِب ه بىیه یػؿًّ یًْؼیّ ُن پ یروؼ  

 

 طخي ًِبیی

 

اف یک مْ ایي امت کَ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ ّاهؼیت اًنبًی ُویيَ ػاؿای یک « ىبتـایلٌؼ»هؼؿت هِن كیلن 

ػیگـی »فیـا هب ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی ُنتین ّ هـتت اف عْػهبى مْال هی کٌین کَ ایي  امت،« رٌجَ پبؿاًْییؼ»

ُوبًطْؿ کَ هب هـتت ػؿگیـ ثب ًگبٍ ػیگـی ّ ثَ ّیژٍ ًگبٍ ػیگـی ثقؿگ، یؼٌی . «اف هب یب اف ربى هب چَ هی عْاُؼ

ؼ عْیو امت ّ ُوقهبى ًْع ثـعْؿػ هب ثَ  ًگبٍ اعالم ّ كـٌُگ ّ فًؼگی ُنتین ّ ایي ًگبٍ ًیق ػاؿای رْاًت پبؿاًْیی

.ػیگـی هی تْاًؼ ثَ صبلت پبؿاًْییؼ تجؼیل ىْػ، ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال ىـس ػاػٍ ىؼ  

 

ثیبكـیٌؼ ّ ثب  «ّاهؼیت ًْیي ّ تْػؿتْی پبؿاًْییؼ»هی تْاًؼ ػؿ هؼٌبی ػلْفی یک « كیلن ىبتـایلٌؼ»اف  ٓـف ػیگـ 

عْة كیگْؿُب هبػؿ هی ىْػ ثَ هب رِبًی ًْیي ّ پبؿاًْییؼ ؿا ًيبى ػُؼ کَ کوک امتلبػٍ اف ػّؿثیي، هْفیک ّ ثبفی 

. ُوقهبى ثَ رِبى کًٌْی ّ پبؿاًْییؼ ثيـی، ثَ رِبًی کَ ُـامبى اف ؿـیجَ ّ ػیگـی امت، ثَ ىؼت ًقػیک امت

چـاؽ »آًِب هخل كیلوِبی تـمٌبک ػیگـ ُبلیّْػ ّ هْتیُْبی « فیـهتٌِبی»ثَ عْثی اف « ىبتـایلٌؼ»ُوبًطْؿ کَ كیلن 

عْیو ػؿ « ثیٌبهتٌی»ّ ؿیـٍ امتلبػٍ هی کٌؼ ّ ثَ کوک ایي صبلت « هْىِبیی کَ اف مْؿاط ثیـّى هی فًٌؼ»، «ػؿیبیی

.ّاهغ هؼؿت رِبى ّ ػًیبی پبؿاًْییؼ عْیو ؿا اكقایو هی ػُؼ ّ ثب كیلوِب ّ تَبّیـ ػیگـ ػؿّى ؽُي هب پیًْؼ هی ػُؼ  

 

ت کَ ثَ یک رْاة ؿّاًکبّی ّ ىٌبعت پبؿاًْییبی هِـهبى كیلن هٌبػت ًوی کٌؼ ثلکَ ثَ عْثی ًِبیی كیلن ػهیوب ایي ام 

کوک ىیٍْ تؼلین ّ ایِبم کبؿی هی کٌؼ کَ ػؿ اًتِب هـتت اهکبًبت ّ تلنیـُبی ػیگـی ثـای كیلن هوکي ثبىٌؼ ّ 

ّاهؼیتی پبؿاًْییک ّ »ىْػ  ؿ هیهبػ« ىبتـایلٌؼ»كیلن افیٌـّ . ػیگـی ثـای تلنیـُبی ًْ ثبف هی گؾاؿػ« ػؿُبی هیبًی»

ثـاًگیق ثیبكـیٌؼ ّ  ثبػج ىْػ کَ توبىبچی هؼتِب ثؼؼ اف ػیؼى ایي كیلن ثَ آى ثیبًؼیيؼ  اًگیق، هْی ّ مْال ُـاك« تْػؿتْ

« پبؿاًْییؼ»ّ تضت تبحیـ صبالت آى ثبىؼ ّ مؼی ػؿ تلنیـ ّ یبكتي رْاة ایي مْال ثکٌؼ کَ ّاهؼب چَ کنی ػؿ ایي كیلن 

هبؿىبل؟ ػکتـُب؟ هنئْالى ًظبهی ثیوبؿمتبى ؿّاًی؟ كیگْؿُبی ػیگـ ؟ کبؿگـػاى یب توبىبچیبى؟ ایٌزبمت کَ كیلن امت؟ 

، یک «رِبى ّ ّاهؼیت تْػؿتْی پبؿاًْییک ًْ»ػؿ ّاهغ ثَ یک ىیٍْ موجْلیک ّ ثبلـبًَ هبػؿ ثَ ایزبػ یک « ىبتـایلٌؼ»

ىْین کَ ّاهؼیت ؿا تلنیـ  هب ثب هؼؿت ّاهؼی میٌوب ؿّثـّ هیایٌزبمت کَ . ىْػ هی« رِبى چٌؼهتٌی پبؿاًْییؼ ًْ»

ُوبًطْؿ کَ . ًْ ّ هغتلق امت« ُبی فًؼگی مبفًؼٍ ّ عبلن ّاهؼیتِب ّ كلنلَ» کٌؼ ثلکَ ثَ هْل ػلْف میٌوب  ًوی

ى هی ػُؼ آكـیٌؼ ّ ثَ هب ًيب هی« بؿاًْییؼ ًْ ّ تْػؿتْیک ّاهؼیت پ»ثب هؼؿت عالهبًَ ّ موجْلیک عْیو « ىبتـایلٌؼ»

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 

  .ثب  یکؼیگـ ُنتٌؼُوؼیگـ ؿا فهیٌَ مبفی ثکٌٌؼ ّ ُویپًْؼ 
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ایزاًیّ فبًتظن  «یطٌتْر » لنیًقذ ف  
 

ًْافًؼٍ مٌتْؿ ّ  کی ،یبلیٌُـهٌؼ ع کی یػامتبى فًؼگ ییهِـرْ ْهیػاؿ یـاًیمبعتَ کبؿگـػاى ا «یمٌتْؿ» لنكی

ػؿثبؿٍ  «یػل»ىغٌ اّل  تیؿّا کیثب  یمٌتْؿ لنیك. کيؼ یه ـیؿا ثَ تَْ یمٌتْؿ یثَ ًبم ػل یـاًیعْاًٌؼٍ ا

ثَ هْاػ هغؼؿ ّ ػؼم  یػل بػیؿا ثَ ػلت اػت یلػ َیُبً. ىْػ یىـّع ه «َیُبً»ثب ػين ّ ُونـه  وییهؼْالت فًبىْ

اه ؿا ثـ کبؿه ّ  تْرَ ًؼاتْ یامت کَ ًو َیاهب چٌبى ػبىن ُبً یػل. هيتـکيبى تـک کـػٍ امت یثَ فًؼگ یتْرَ ػل

ثک ّ تْمٔ   كاله ٍْیثَ کوک ى لن،یمپل ك. اكتؼ یه بػیاػتػؿ ػام  يتـیُـ چَ ث گـیهتوـکق کٌؼ ّ اف ٓـف ػ کویهْف

ُب ؿا تب  هؼْالت ّ ثضـاى يیّ اػاهَ ا ػُؼ یه ویؿا ًوب یػل یّ ػيو یهغتلق، ؿّاثٔ ّ هؼْالت كـػ یقّػُبیعلن اپ

.ػُؼ یًيبى ه لنیثضـاى ّ ك ٌبلیّ ك ییًِب زَیًت   

 

 

كيبؿ  ـیػؿ ف ،یـاًیـکيبى ثَ ػٌْاى ػّ ٌُـهٌؼ رْاى اهيت یىـل يـكتیّ پ َیّ ُبً یػل ییفًبىْ یّ فًؼگ ػين

 تیّ ػؿ ًِب یّ ىغَ یهؼْالت صل ًيؼٍ عبًْاػگ ـیتضت تبح قیّ ً یارتوبػ یُب تیّ هوٌْػ ُب تیهْاًغ ّ هضؼّػ

 ؼیّ ٌُـ تجؼ یلیاه ثَ هْم ثَ ػلت ػالهَ ویعبًْاػٍ هؾُجٓـ  اف  یػل .عْؿػ یىکنت ه یػل بػیتضت كيبؿ هؼْل اػت

 بیّ  ىًْؼ یمـکْة ه بیصکبم  ـاًَیگ کبؿاًَ ّ مغت اّ تْمٔ ثـعْؿػ هضبكظَ یُب ّ تـاًَ کیهْف يیچٌ ُن. امتىؼٍ 

. ىْػ یثب ػّمتبى ؿلٔ اّ هؼتبػ ه یػّمت زَیّ ػؿ ًت یّ ثـًّ یػؿًّ یكيبؿُب يیا ـیتضت تبح. . ػاؿًؼ یاًؼک بتیصن ص

 یػل. ٌؼیبكـیچْى کبًبػا ث گـیػ یّ ػؿ کيْؿ گـیػ ػاى یویهْم کیؿا ثب  ؼهیرؼ یتب عْىجغت کٌؼ یاّ ؿا ؿُب ه هُونـ

ّ  بػیثَ ػام اػت يتـیّ ُـ چَ ث ػُؼ یؿا اف ػمت ه ویپيتْاًَ عْ يیاه ػؿ ّاهغ آعـ ثب اف ػمت ػاػى ػين یمٌتْؿ

.اكتؼ یه بػیاػت یرٌِو ـٍیػا  

 

 

ّ  یپْل یاّ ثَ ػلت ث.ىًْؼ یه تَ ػاهبػ ؿػ ىؼٍ ىکن کیتْمٔ گـٍّ ّـثت  یريي ػـّم کیاّ ّ ػمتو ػؿ  مٌتْؿ

 بػیاػت ٔیهض ـیام يتـیُـ چَ ث بػیكوـ ّ اػت ،یعبًوبً یث ـیّ تضت تبح ػُؼ یاه ؿا اف ػمت ه عبًَ بػیّ اػت یکبؿیث

ثَ پؼؿ  َیاّ تْمٔ فًگ عطـ ُبً بىیػؿ پب .ػُؼ یاػاهَ ه ویعْ یهؼتبػاى ثَ فًؼگ گـیػؿ کٌبؿ ػ یّ ػؿ پبؿک گـػػ یه

ّ  بػیتـک اػت نیاف ٓـ تْاًؼ یّ اّ ه ىْػ یػؿ پبؿک هؼتبػاى ّ تْمٔ تاله پؼؿه ثبفثبكتَ ه یػل ؼىیػػؿ ثبة  یػل

.آؿبف کٌؼ یویثب هْم گـثبؿیىْػ ّ ػ ـٍیچ بػهیثـ اػت کیٌیکل کیهؼبلزَ ػؿ    

 

 

اّ تـك  ـایف. ػثبفگـػ ـّىیثَ رِبى ث ٌکَیا یػُؼ، ثَ رب یویػؿك هْم گـاىیثوبًؼ ّ ثَ ػ کیٌیػؿ کل عْاُؼ یه یػل

 گـیػ بكٌَیّ چٌؼ ىلب یکٌنـت ػل کیثب  یمٌتْؿ لنیك. تـمؼ یه بػیاف ثبفگيت ثَ اػت يیچٌ رِبى عيي ػاؿػ ّ ُن يیاف ا

ثب تـاًَ ػبىوبًَ ّ  لنیك. بثؼی یه بىیپب بىیتوبىبچ بىیاه ػؿ ه ػين یبلع یّ ثب لول رب ؼهیعبًَ رؼ يیػؿ ا ک،یٌیػؿ کل

 کی یػؿ پ بمیّ اىت ییػين اف ػمت ؿكتَ، ػؿ ٍّق تٌِب کیػؿ ٍّق  یمٌتْؿ یين ػلهبالهبل اف ىْم ّ ػؿػ ػ

.ؿمؼ یه بىیػّثبؿٍ ثَ پب یگبًگیػين ّ    

 

 

«یطٌتْر» لنیفبلْص ّ فبًتظن در ف یطبسْ یطٌبر   

 

 

 ویًتکبهل ؿّا ـیکْػک ػؿ هن یّهت. امت کیموجْل« اف ؽکـ تیهضـّه بیّ  ْىیکنتـام» موجل ّ امن ػاللت  كبلْك

ثب هضبؿم ؿا هجْل  یػؼم فًب یهبًْى رٌن بیّ « ًبم پؼؿ»ّ  کٌؼ  یثب هبػؿ ٍـف ًظـ ه ینتیاف ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿم

 یگبًگیاًنبى اف  یّهت. گـػػ یًْ ه یّ ٍبصت هؼؿت ىْػ یه ویعْ کیّاؿػ رِبى موجْل يتـیگبٍ اّ ُـ چَ ث آى کٌؼ، یه

 یّهت یؼٌی بثؼ،ی یه ییثب هؾُت ؿُب بیّ  یؼئْلْژیثب هبػؿ، ثب ا ّ ّصؼت ّرْػ هطلن ویعْ ینتیًبؿم« هي»  يیػؿّؿ

 ویعْ یًبکبهل ثْػى ثيـ ،یثْػى اًنبً یّ كبً کٌؼ یًظـ ه  ٍـف ّ ثب ػیگـی «ثقؿگ ـیؿ»هطلن ثب  یگبًگیاّ اف 

»  کیثَ  «کیرنن موجْل» کیّ ثَ  مبفػ یّ رنن رؼا ه ؼتیؿا اف ٓج ویعْ يتـیگبٍ اّ ُـ چَ ث آى کٌؼ، یؿا هجْل ه

.ػُؼ یه ـییّ رِبًو ؿا تـ ویّ هـتت عْ ؼیف یه کویکَ ػؿ فثبى ّ رِبى موجْل ىْػ یه لیتجؼ «کیمْژٍ موجْل   
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 یگـیّ ػ ویثب عْ گبٍ چیُ گـیػ ،«ـیؿ»هطلن ثب  یگبًگیاف  تیهجْل هضـّه بیاف ؽکـ،  تیاًنبى ثب هجْل هضـّه اکٌْى

ّ ثب رِبًو اؿتجبٓ ثـهـاؿ  ویکـػُب ّ توٌبُب ثب ػول گـاى،یّ ػ «ـیؿ»ّ اّ هزجْؿ امت کَ ثب  نتیً گبًَیّ  یکی

) « مْژٍ هٌونن» کیاکٌْى اّ . کٌؼ ـیّ تلن يییؿا اف ًْ تج ًوّ رِب ویّ گلتگْ ىْػ ّ هـتت عْ بلْگیمبفػ، ّاؿػ ػ

ِيت اف ػمت تب ث ؼیرْ یه( اثژٍ ؽ)اف ػمت ػاػٍ  یهطلْة توٌب یامت کَ هـتت ػؿ پ( مْژٍ ػجبؿت ّ مْژٍ اىبؿت

 چگبٍیُ تْاًؼ یاهب اّ ًو. کبهل ّرْػ ًؼاىتَ ُوـاٍ ثب هبػؿ ؿا ػّثبؿٍ ثؼمت آّؿػ ّ لول کٌؼ گبٍ چیؿكتَ ّ ػؿ ّاهغ ُ

 یهؼٌب کی یػاؿا گـاىیػ بیًَ اّ ّ  و،یًَ هطلْة توٌب ـایف بثؼ،یهطلْة گويؼٍ ؿا ث يیا ییًِب ـیّ تَْ ییًِب یهؼٌب

 کیثؼّؿ  «ـیؿ»ثب  اه یٌیٌبثیؿّاثٔ ث کو،یمْژٍ ّ رِبى موجْل. ُنتٌؼ ییًِب« ؽات» کی بیّ  ییًبم ًِب کیّ  ییًِب

 ،یًْ اف ػين ّ فًؼگ یـیهـتت تلبم تْاًؼ یه يیّ ثٌبثـا ؼیآ یّ ثَ ّرْػ ه عْؿػ یچـط ه «چیّ ُ یهـکق تِ» 

اهب . گويؼٍ ؿا پـ مبفًؼّ پـ ؿاف هطلْة  یعبل یّ رب ؼیثَ ّرْػ آ یفهبً  هؼت  یًْ اف هطلْة گويؼٍ ثـا یـیتَبّ

 یاًؼافُب ّ چين بتیًْ ّ ؿّا یتوٌب یُب هطلْة تْاًؼ یّ هـتت ه نتیربّػاًَ ً یهضْؿ یچیتَبصت رب ّ هکبى ُ يیا

(.پنبهؼؿى بیهؼؿى  یاًؼافُب هبًٌؼ ؿىؼ ًگبٍ ّ چين. ) ًْ ؿىؼ ّ علن ىًْؼ یُْبیًْ ّ مٌبؿ   

 

 

امن ػاللت  بىیه يَیکَ ُو ىْػ یامت ّ ثبػج ه یثيـ یؿّاً ؿكنکْیػ یگبٍ، امن ػاللت هضْؿ ؽکـ گـٍ بی كبلْك

اًنبى ّ  بىیعْامتي ّ تْاًنتي، ه بىی، ه(ػؿعت ػؿ ؽُي هب ـیهؼٌب، تَْ) ّ هؼلْل ( ػالهت هبًٌؼ کلوَ ػؿعت)

ّ  هبًْى يَیُو ویمْژٍ ّ توٌب بىیثَ ثؼؼ ه يیاف ـایف. كبٍلَ ّ اعتالف ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ کی لویکـػُب ّ ّظب ػول

 زبػیاف صؼ هؼوْل هؼٌب ّ اعتالف ؿا ا ویث ؼیتْل کیّ  کٌٌؼ یگبٍ ػول ه ػٌُؼٍ ّ گـٍ كبلْك ثَ ػٌْاى ػٌَـ اتَبل

 ّامت « ّاژٍ»اف  يتـیث بیتـ ّ  کن يَیُو ـٍیاف هؼؿت ّ ؿ ،یهب اف ػين، اف فًؼگ ـیّ تلن تیؿّا ؿّ يیاف ا. کٌٌؼ یه

هغتلق ػؿ  یُب هؼلْل یػاؿا تْاًؼ یامن ػاللت ػؿعت ه ؿّ يیاف. ىًْؼ یوً یکیکبهل  گـیکؼیثب  گبٍ چیػالهت ّ هؼٌب ُ

ربّػاًَ ثؼًجبل هطلْة  یهطلن ّ رنتزْ یگبًگیاعتالف ّ ػؼم  يیا. هتلبّت ػاىتَ ثبىؼ یثبىؼ ّ هؼٌبُب بتیىؼـ ّ اػث

.امت یثيـ لّ تکبه تیگويؼٍ ػؿ ّاهغ هٌيب ّ مـچيوَ عاله   

 

 

ّ هبًْى ػؿ ّاهغ  «ـیؿ»ثَ  ویثْػى عْ بفهٌؼیثْػى ّ ً یهجْل كبً بیتْمٔ كبلْك  ،ؽکـ بیاف كبلْك  تیهضـّه تْمٔ

ثَ ثؼؼ ُـ  يیاف ا( 4.)ـػیگ یثَ ػِؼٍ ه کیموجْل تیّ هنئْل لَیظّ کیىْػ ّ  یه ـیام کیرِبى موجْل کیاًنبى ػؿ 

اًنبى  ؿّ يیاف. امت ویعبً عْ یُب تیّ ثب هضؼّػ کیْلموج تیصبلت ّ هنئْل کیّ صبلت اّ  لَیّ ُـ ّظ ـیتلن

ّ  يیؿا کبهل تجج ـیتلبم يیثيغََ ا گبٍ چیُ صبل يیػُؼ ّ ثب ا ـییؿا هـتت تـ یاف فًؼگ تویاف عْػ ّ ؿّا ـیتلن تْاًؼ یه

اّ  ٍثـ ػِؼ «ـیؿ» بیّ كـٌُگو  نکْؿكیًوو امت کَ ػ کیّ  تیهنئْل کی ـیّ تلن يییتج يیا ـایف. ًکٌؼ ـیتلن

ْٓؿ کَ لکبى  ، ُوبى«امت یتییػول رٌن کیػؿ ّاهغ  یػول رٌن»  ؿّ يیاف. ىْػ یه اـیّ اّ آى ؿا پؾ گؾاؿػ یه

ّ مکل هطلن ّرْػ  نتٌؼیتٌِب ً گـیکؼیػّ هؼيْم ثب  گبٍ چیُ ـایامت، ف یتییػول رٌن کی یرٌن یػول(. 3)ؼیگْ یه

رِبى ّ تَْؿات هب اف مکل ّ هب،  یُوـاٍ هبمت کَ توٌب( پؼؿًبم )ّ هبًْى  کیًلـ مْم، ًظن موجْل کی يَیُو. ًؼاؿػ

.کٌؼ یه نیػين ؿا تٌظ   

 

 

ّ  «ـیؿ»ثب  ّاؿ کیبلکتیپبؿاػکل، ػ یٌیٌبثیگلتگْ ّ ؿاثطَ ث کی قیامت ّ ً ـیؿ یتوٌب يَیهب ُو یؿّ توٌب يیا اف

ثَ هب ػين ّ توٌب  گـاىیکَ چـا ػ نیکٌ یمْال ه ویفهبى اف عْ ّ ُن نیّؿف یتوٌب ه گـاىیهب ثَ ػ. امت گـاىیػ

 بدیاصت «ـیؿ»هب ثَ . ػُؼ یهـاؿ ه ویعْ ـیهب ؿا تضت تبح ْیکتیمْال ؿكتبؿ ّ رِبى مْث يیپبمظ ا یّ چگًْگ ّؿفًؼ یه

اف لکبى هطـس  یتئْؿ کیثـ امبك  ژکیْٓؿ کَ ژ ُوبى. نیؿا لول کٌ یّ ػين ّ فًؼگ نیکٌ يییؿا تج ویتب عْ نیػاؿ

ًلـت هب ؿا  بیهب ّ ػين  یکَ توٌب نیًگـ یه( یتبثلْ ًوبى کیبًٌؼ ه) اثژٍ  کیثَ  بیّ  گـاىیهب ثَ ػ کَ یّهت کٌؼ، یه

  يیّ اثژٍ تؼ نکْؿكیًگبٍ ػ ـ،یًگبٍ ؿ يیّ ا نیىْ یه نتَیّ اثژٍ ًگـ گـاىیاف ٓـف ػ قیهبى هب ًف ُن قػ،یاًگ یثـه

(5. )هبمت کیهب ّ رِبى موجْل تیکٌٌؼٍ كـػ   

 

 

 بىیه کیموجْل یٌیٌبثیؿاثطَ ث کیّ  یکیبلکتیپبؿاػکل، ػ ،یخیخلاؿتجبٓ ت کی گـاىیّ ػ «ـیؿ»ثب  کیموجْل اؿتجبٓ

ػؿ  گْؿیُـ مَ ك کیاؿتجبٓ موجْل يیػؿ ا. امت کویرِبى موجْل «یّ عبل چیهـکق ُ»ّ هبًْى ثؼّؿ  ویمْژٍ، توٌب

ّرْػ  ؿا ثَ کیمبعتبؿ ّ رِبى موجْل کیّ ُوـاٍ ُن  ًْؼًؼیػؿ پ گـیکؼیاًؼ ّ ثب  ّاثنتَ گـیکؼیثَ  کیًظن موجْل

.امت ـیؿ یتوٌب يَیمْژٍ ُو یمکَ ُنتٌؼ ّ توٌب کی یتوٌب ّ هبًْى ػّ ؿّ. آّؿًؼ یه   

 

 

:ىْػ یه نیگًَْ تـم يیلکبى ا یبّیػؿ كـهْل ؿ( اثژٍ ؽ)مْژٍ ّ هطلْة توٌب  بىیه کیاؿتجبٓ موجْل يیا ؿّ يیا اف   
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امتهطلْة گويؼٍ  کیّ ًبتوبم  یػائو یکوجْػ ّ ػؿ رنتزْ کیمْژٍ هٌونن  )  

 

کبهل  گبٍ چیهکبًو ُ لیػل يیؿئبل امت ّ ثَ ا_ کیكبًتبموبت یثغو اّبك کی یکوجْػ ػاؿا بیكـهْل هطلْة توٌب  يیا ػؿ

کوجْػ ّ اثژٍ ؽ ػؿ  يیا. نتیً ییًِب یّ هطلْة توٌب ـیتَْ زبػیهبػؿ ثَ ا یػين ّ هؼؿت بی یهطلْث چیّ ُ ىْػ یپـ ًو

ّ  زبػیا جثَ ػٌْاى هطلْة توٌب ثبػ لَیّم يیّ ثؼ کٌؼ یپـ ه ؿا کیرِبى موجْل ّ مْؿاط یهـکق یّاهغ ثغو عبل

هطلْة  يیثَ ا یبثی ػمت یربهؼَ ػؿ پ کیاكـاػ  بىیه بیّ  لنیك کی یگْؿُبیك بىیه کیموجْل یّ ثبف ـیىـّع تلن

 یاؿتجبٓ َّ ىجک «ػُؼ یًو بىیىؼى پب ثَ ًْىتَ گبٍ چیُ»رِبى موجْلک ثَ هْل لکبى  قیً ؿّ يیاف ا. گـػػ یه گويؼٍ 

ّ ٌُـ هؼؿى  کیهخبل رِبى موجْل یثـا. ) گـػػ یثٌؼ اف ًْ ًْىتَ ىْػ ّ اف ًْ مبفهبى ػُؼ، یًو بىیپب گبٍ چیُ کیموجْل

(ىهغتلق آ تیّ ؿّا ـیّ پنبهؼؿى ّ تلبم   

 

 

 بی لنیکَ ك ػُؼ یا ًيبى هؿ ویعْ ٍْیى يیثَ ا «ـیؿ»ثب  کیاؿتجبٓ موجْل ییمْژٍ تْاًب کیػؿ ؿكتبؿ  بیّ  لنیك کی ػؿ

 ویتب ثَ هطلْة توٌب کٌؼ یؿا آؿبف ه« ثقؿگ ـیؿ»ّ ثب  گـاىیثب ػ اه یٌیٌبثیّ ؿاثطَ ث ْیمٌبؿ نکْؿك،یػ بیمْژٍ ّ 

ؿاثطَ ثب هطلْة  ؿّ يیّ اف کٌؼ یؿا صول ه یچیؿاف ّ هؼوب ّ ُ کی ویػؿ عْ يَیهطلْة توٌب اهب ُو يیا. بثؼیػمت 

 بتیاًؼافُب ّ هؼٌبُب ّ ؿّا ّ تضْل هؼاّم چين ـییّ ُوـاٍ ثب اهکبى تـ کیکو/ کیطَ تـاژؿاث کی «ـیؿ»توٌب ّ ثب 

 ـهبثلیّ ؿ ـیتلن ـهبثلیؿ یؿّاً یوبؿیاف ث یثغي ،یهتي ٌُـ کیاف  یاف اؿتجبٓ، ثغي یثغي قیً تیػؿ ًِب. امت

 وقیاف ر «ٌگبىیك یؼاؿیث» متبى ػا قیثـ امبك آًبل ژٍیلکبى ّ ثَ ّ يیآعـ یثغو ػؿ کبؿُب يیا. هبًؼ یه یػؿک ثبه

ّ  یّ صلوَ ّاؿػ مَ صلوَ اٍل ـٍیػا يیّ ثَ هخبثَ چِبؿه ىْػ یه ؼٍیًبه «ٌتِْمیم»تْمٔ لکبى ثَ ػٌْاى  لیرْ

 يیا(. کیؿئبل ّ موجْل ،یبلیمبصت ع) ُنتٌؼ یؿّاى ثيـ ْمتَیپ ػؿُنکَ ًوبػ مَ ثغو  ىْػ یه یا ثـّهَ غتَیآه ػؿُن

 یفًؼگ ـیتلن ـهبثلیؿ یّ هؼوب یمْؤٍ ّ ًوبػ آفاػ ییّ هؼوبّاؿ ػؿ ّاهغ ًوطَ اتکبء ًِب ـیلنت ـهبثلیثغو چِبؿم ّ ؿ

(ـٍیلکبى اف چِبؿ صلوَ ّ ػا نیتـم.) ّ آحبؿ اّمت   

 

 

 

:امت گًَْ يیكبًتنن اهب ا كـهْل   

 

امت ـیهطلن ثَ هطلْة گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ ام یبثی مْژٍ هٌونن ػؿ تُْن ػمت ) )„$ - a“  

 

 

هکبى »اّمـاًزبم  ییثبّؿ ًبآگبُبًَ مْژٍ امتْاؿ امت کَ گْ يیا َیثـ پب ْیمٌبؿ يیامت ّ ا ْیمٌبؿ کیكبًتنن  اـیف

هطلن پـ  یػين ّ هؼٌب کیثب  بیّ  وبىیا کیهطلْة توٌب، ثب  کیثب  يَیُو یؿا ثـا کویرِبى موجْل «یهـکق یعبل

 يَیكبًتنن ُو ؿّ يیاف. امت بكتَیؿا  ویتوٌب ییطلْة ًِبه ّ ییًِب یامت، هؼٌب بكتَیمبعتَ امت ّ هطلْة هطلن ؿا 

 نبًلییّ هضکْم ثَ تکـاؿ توتغ ّ ژّ يییآ کیتکـاؿ  و،یعْامت عْ وبؿگًَْیتکـاؿ ث کیؿا ّاػاؿ ثَ  وبؿیث بیىغٌ 

ؿا ثَ  ها غّ توت کیؿا ثَ مبعتبؿ هـتت ػؿ صبل تضْل موجْل ویّ كبًتنن ًبتْاى اف آى امت کَ عْ ْیمٌبؿ يیا. مبفػ یه

اف ؽکـ امتْاؿ امت ّ ػؿ  تیهضـّه یًل یتاله ثـا َیكبًتنن ثـ پب ـایف .ثغيؼ یمبفػ ّ تؼبل لیتجؼ کیموجْل یتوٌب

 ویعْ بفیّ اف ً ویعْ یثْػى ّ ًبکبهل ثْػى ثيـ یثبؿ اف صبلت كبً گـیّاهغ كبًتنن تاله ًبآگبًَ مْژٍ هٌونن امت تب ػ

.ثب هبػؿ ثبفگـػػ يیثبؿ ثَ ثِيت گويؼٍ هطلن ّ ػؿّؿ ـگیّ ػ بثؼی ییؿُب «ـیؿ»ثَ اؿتجبٓ ثب    

 

 

 بیتَبصت رنن فى ّ  یىْػ، هبًٌؼ كبًتنن هـػاى ػؿ پ ؼاؿیپؼ «یتوتغ ؽکـ بی یكبًتنن كبلْم» ثَ صبلت  تْاًؼ یه كبًتنن

كبًتنن ثَ ىکل  بی. امت ؼٍیًبه قیً« كبًتنن اصووبى»كبًتنن ؿا  يیلکبى ا. ثغو عبً اف ثؼًو کیعالٍَ کـػى فًبى ثَ 

 کیكبًتنن صبلت  يیًوًَْ ا. ىًْؼ تْاًٌؼ یكبًتنن ه يیفًبى گـكتبؿ ا ژٍیّ ثَکَ  ؼیثَ ّرْػ ا «ـیتوتغ ؿ بی ـیكبًتنن ؿ»

 يیهطلن ا ّ توتغ لؾت زبػیا یّ ثـا کٌؼ یه« ثقؿگ ـیؿ» کیاثژٍ توتغ _ ؿا ثَ اثقاؿ ویامت کَ عْ یهٌضـف رٌن

 ىؼ،ًجب یتییرٌن کیموجْل تیعبً ّ هضؼّػ تییرٌن چیٍبصت ُ عْاُؼ یبؿ هرج بی یّ ػؿًّ یبلیپؼؿ ّ هبػؿ ع

ؿا ثَ اثژٍ  یگـیّ ػ ویعْ بی. کٌؼ یاصنبك ه هـف یّ ث ـتْالیّ بل،یؿّس م کیؿا چْى  ویثبىؼ ّ عْ «یتییُـرٌن»

. مبفػ لیپؼؿ ّ هبػؿ رجبؿ ػؿّى تجؼ يیا ینتیّ هبفّع ینتیمبػ یُب توتغ  

 

هیل یگبًگی ػـكبًی ثب ػیگـی امت ّ ثبّؿ ثَ ایٌکَ ىغٌ هی تْاًؼ ثَ ؿاف ػیگـی « یـتوتغ ؿ»صبلت ػیگـ ایي 

ّ  ویعْ تیامت کَ كـػ یصبلت اًنبً «ـیكبًتنن ؿ» ایي صبلت.ثقؿگ، ثَ ؿاف فًؼگی ػمت یبثؼ ّ یب ثب اّ یکی ىْػ

مـًْىت  کیالهبل اف توتغ تب ثتْاًؼ هب ػُؼ یؿا اف ػمت ه یگـیثب ػ ویّ هتوبثل عْ کبلیپبؿاػّکن ْىیکبمیکْهًْ

 تیثَ ّصؼاً ّىْػ ّ ثب ا لیتجؼ یگـیّاؿ ثغْاُؼ ثَ ػ گـػػ ّ تُْن ینتیّ ًبؿم یبلیع ییػين ّ ىْؿ عؼا کی ،یبلیع
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ػؿ اًتظبؿ مْژٍ ّ كـػ ثْػٍ امت ّ  يَییُو ییّاؿ کَ گْ مـًْىت ؿئبل ّ کبثْك کی بیّ  یبلیمـًْىت ع کی. ثـمؼ

.کٌؼ یمـًْىت اػطب ه يیؿا ثَ ا ویعْ يیٌیكو_ ْیصبلت پبم کیاکٌْى مْژٍ ثب   

 

 

_ یؿاثطَ ؿئبل هـثبً کی زبػیثبػج ا بیّ  ینتیًبؿم یًلـت_ؿاثطَ ػين کی وبؿگًَْیثبػج تکـاؿ ث تْاًؼ یه كبًتنن

پؼؿ ؿئبل ّ  کیاثژٍ _ ؿا ثَ اثقاؿ ویمْژٍ عْ بیهزـم كـػ _ یػؿ صبلت اؿتجبٓ ؿئبل هـثبً ژٍیثَ ّ. ظبلن گـػػ

ثَ ثـػٍ توتغ  بیّ . فًؼ یتزبّف ه بیي پؼؿ رجبؿ ػمت ثَ هتل ّ یکٌؼ ّ ثَ ػٌْاى اثقاؿ ا یه لیتجؼ یلت رجبؿ ػؿًّٓ توتغ

 «ْىیپبؿّؿف» ،«یاًضـاف رٌن بی ْىیپـّؿف»  یلکبى ثَ رب قیً لیػل يیثَ ا. گـػػ یه لیتجؼ ویعْ یاًضـاكبت رٌن

6.)امت« ؿ پؼؿتجلْؿ ّ تکـا»  یکَ ػؿ فثبى كـاًنَ ثَ هؼٌب ًْىت یه )  

 

 

ثَ ػٌْاى ًوطَ اتکبء عْیو « كبًتنوی»، ُـ عْامتَ آگبُبًَ ثيـی، ُـ ّاهؼیت ثيـی ػاؿای یک کیرِبى موجْل ُـ

ُوبًطْؿ کَ ثـای ػمت یبثی ثَ توتغ ّ توٌبی رٌنی تُْن ّ كبًتنن ثبّؿ ثَ هؼؿت رٌنی ّ اؿّتیکی عْیو ّ . امت

هبًْى  بیًبم پؼؿ  یب. ػٌْاى یک تُْن ُوقهبى پبیَ گؾاؿ ؿیبّی ًْیي امت یب ػؿ ؿیبّی ػؼػ ٍلـ ثَ. ػیگـی الفم امت

یب ّهتی هب . ؿا ػاؿػ« ٓلت پؼؿ رجبؿ ّ توتغ»  ویعْ کیصبل ًوطَ اتکبء رِبى موجْل يیثَ ػٌْاى ًوطَ هوبثل ّ ػؿ ػ

ت ، ػؿ صبلیکَ ایي فى ػؿّى هبم« فى یب هـػ ایؼٍ آل»هـػی هی ىْین ُویيَ اصنبك هی کٌین کَ اّ ىجیَ  ػبىن فى یب

 کیصبالت كبًتبموبت یفى ػاؿا يیکَ ا نیىْ یه یگبٍ ػبىن فً هب آى»  اهب ثَ هْل ژیژک. ایؼٍ آل یک كبًتنن ّ تُْن امت

(7.ؼهب ثبى یػؿًّ ینتیًبؿمّ  ال ؼٍیفى ا   

 

 

 ییًِب یچیّ ُثب هـگ  کیامت ّ ُـ ثبؿ رِبى موجْل کیهـف رِبى موجْل( یچیهـگ ّ ُ) ّاؿ  ؿئبل کبثْك مبصت

 کیاهب . کٌؼ یؿا ًْمبف ویّ عْ نؼیؿا اف ًْ ثٌْ ویعْ ینتیّ ثب ىْػ یّ رِبًو ؿّثـّ ه ویتَْؿات ّ توٌبُب

ىؼٍ امت، هضکْم ثَ  کلیّ ك تیتخج «ـیؿ تننكبً» بی «یكبًتنن كبلْم» کی یکَ رِبًو ثـ ؿّ نکْؿكیػ کیاًنبى ّ 

ًْ ثَ هطلْة  یامت ّ ًبتْاى اف تکبهل ّ هؼٌبػُ ْیمٌبؿ کی قیهآ عيًْت_ ؿئبل بیّ  کیتـاژ_ ینتیثَ تکـاؿ ًبؿم

امت کَ  ویّكبًتنن عْ ْیمٌبؿ وبؿگًَْیتکـاؿ ث يیاّ اثتؼا آى فهبى هبػؿ ثَ ػجْؿ اف ا. امت «ـیؿ»ّ ثَ  ویعْ یتوٌب

ف كبلْك ؿا ا تیّ هضـّه یگبًگیّ  یاف ربّػاًگ تیىْػ ّ هضـّه ـٍیچ ویعْ یّرْػ ثـ توتغ ّصؼت یصؼّػ تبثتْاًؼ 

ًِلتَ ػؿ  وتیهتضْل مبفػ ّ صو کیّ مبعتبؿ موجْل کیرِبى موجْل کیو ؿا ثَ ونكبًت بی ْیهجْل کٌؼ ّ ثتْاًؼ مٌبؿ

.ًْ هتضْل مبفػ کیهؼؿت موجْل یثَ مبعتبؿُب بیًْ ّ  کیػبىوبًَ موجْل یًْ ّ ثبف یؿا ثَ توٌبُب ویُْبیمٌبؿ   

 

 

 کیهخبل كؤ  یکَ ثـا ػُؼ یؿا آى ْٓؿ مبهبى ه کویبآگبُبًَ رِبى موجْلهجتال ثَ كبًتنن ً نکْؿكیػ بیاًنبى ّ  کی

اف فى ثَ ثِيت  پیت يیثب تَبصت ا کٌؼ یه یکٌؼ ّ ىغٌ مؼ ویعبً اف فى ؿا ثَ مبى تجلْؿ ثِيت گويؼٍ متب پیت

 یعؼا کیاثژٍ _ ؿا ثَ اثقاؿ ویعْ کیكبًتبموبت نکْؿكیاًنبى ّ ػ يیچٌ گـیاف ٓـف ػ. بثؼیگويؼٍ ّ هطلن ػمت 

« مبصـٍ» هتْبػ ؿا ثَ ػٌْاى  بیهتلبّت  یُب پیعؼا ، فًبى ثب ت بی یؼئْلْژیا يیّ ػؿ ًبم ا مبفػ یه لیؿئبل تجؼ_ یبلیع

کٌؼ یلؼٌت ه« كـّه تي»  بیُب ؿا ثَ ػٌْاى فًبى مجک ّ رلق  آى بیّ  فًؼ یآتو ه .  

 

 

ّ  کيؼ یه ـیثَ تَْ یّ ثؼ یعْث بىیبٍلَ هيغٌ هّ ىـ ؿا ثب ىکبف ّ ك ـیع بىیًجـػ ه کیكبًتبموبت لنیك يیچٌ کی

ثب  ویعْ« گْى عْاًؼى ُن»ُب ؿا ثَ  ىآکٌؼ ّ  قمیپٌْتیؿا ُ بًویتوبىبچ ـهیثَ کوک هؼؿت ّ توتغ تَبّ کٌؼ یه یمؼ

فهبى ثَ  ؿا ُن بىیتوبىبچ ٌکَیا یّمْمَ کٌؼ، ثَ رب بًَیـاگ ًجـػ هطلن يیّ ىـ ّ امبؿت ػؿ توتغ ا ـیع بىیًجـػ ه

.کٌؼ تیتـؿ گـیػ یاًؼافُب چين یّ رنتزْ ؼىیيیکـػى، ثَ اًؼ لمْا   

 

 

 کیثَ ىکل  قیهْاؿػ ً یبؿیػؿ ثن تْاًٌؼ یه یؿّاى ّ رِبى اًنبً یبلیؿئبل ّ ع ک،یمَ ػـٍَ ّ مبصت موجْل يیا

 بی. ظبُـ ىًْؼ لنیػؿ ك بیكـػ ّ  کیػؿ رِبى موجْل کیموجْل/ ؿئبل بیؿئبل /کیهيتـک هبًٌؼ صبلت موجْل تیتـک

 ویعْ یًنجت ثَ توٌب هـف یصبلت ؿئبل ّ ث کی یػاؿاّ هبًًْوٌؼ ّ ّؼهِـهبى  کیصبلت موجْل کی یػاؿا لنیهِـهبى ك

.هبًٌؼ ًنجت ثَ ػين، حـّت امت   
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:نیبپزداس یطٌتْر لنیبَ ًقذ ف حبتیتْض يیا َیبز پب نیتْاً یه حبل  

 

ثک،  كاله لَیّ ثَ ّم کٌؼ یٍـكَ ًظـ ه لنیّم ّ هٌطن كهؼا تیؿّا کیاف  یمٌتْؿ لنیکبؿگـػاى ك ییهِـرْ ْهیػاؿ

 ْیکتیّ مْث یثَ رِبى ػؿًّ ػُؼ یاربفٍ ه یهغتلق ثَ توبىبچ یقّػُبیّ تْمٔ علن اپ لنیىغٌ اّل ك تیهًْتبژ ّ ؿّا

اّ ؿا لول ّ ػؿک  کیتـاژ یىًْؼ ّ ثتْاًٌؼ ػؿاهب ّاؿػ «یمٌتْؿ یػل» کیرِبى موجْل ژٍیّ ثَ ّ لنیك یگْؿُبیك

 ییگلت کَ هِـرْ تْاى یػاػٍ امت، ه شیهؼؿى تّْ لنیّ ك کیکالم لنیاف ػّ ًْع ك« ػلْف»کَ  یلیثـ امبك تؼـ. ٌٌؼک

ّ ثب « فهبى_ ـیتَْ»ػؿ صبلت  لوویکَ ك ػُؼ یّ اربفٍ ه کٌؼ یه یهؼاّم ّ هٌظن عْػػاؿ« صـکت_ ـیتَْ»  کیاف 

ّ  ْیکتیّ رِبى مْث لنیك یگْؿُبیك یًؼ هؼْالت ػؿًّفهبى ّ هکبى تْمٔ هًْتبژ ّ كاله ثک ؿط ػُؼ تب ثتْا نتىک

.کيؼ ـیُب ؿا ثِتـ ثَ تَْ آى کیموجْل  

  

 

ارتوبع  کیّ ثَ اًتوبػ اف  کٌؼ یعلن ه یّ روؼ یكـػ یتـاژػ کیاف  ک ّ هْییموجْل ـیتَْ کی «یمٌتْؿ» لنیك

ّ  یُـ گًَْ تضْل كـػ ویُب تیْػکبؿاًَ ّ تْمٔ هوٌ کَ تْمٔ ثـعْؿػ هضبكظَ ینتویارتوبع ّ م. پـػافػ یعيي ه

 یػؿ ًبم ًبهْك عبًْاػٍ هـثبً بیهبًْى، عؼا،  مؿا ػؿ ًب یتیّ ُـ تلبّت ّ كـػ کٌؼ یؿا مـکْة ّ ػاؿبى ه یكـػ تیعاله

ثَ عبٓـ ُـامو اف  و،یُب تییربهؼَ ثنتَ کَ ثَ عبٓـ ارجبؿات ّ هوٌْػ کی. کٌؼ یه یّ ًل کٌؼ یه ؼیتجؼ کٌؼ، یه

 گـیػ یّ اػوبل اكـآ بػیتْمٔ اػت یکي ویُب ؿا ثَ عْ آى بیّ  کٌؼ یه یكـفًؼاًو ؿا هـثبً يیثِتـهـتت  و،یػگـاًؼ

.ػاؿػ یّاه   

 

 

ىؼٍ  ؼٍیـکيیثَ تَْ یعبًْاػگ یّ هؼْل ػين ّ ػؿاهب ویعْ بىیه یا هبػؿ امت کَ كبٍلَ «یمٌتْؿ» لنیك يیچٌ ُن

 «یمٌتْؿ» لنیػؿ ك. ؿُب مبفػ یّ روؼ یػوْه یُب يَیّ کل ُب یػاّؿ ویؿا اف پ ویعْ یکٌؼ ّ هبػؿ امت تب صؼّػ زبػیا

 قیىُْـ ّؼ کیفهبى اّ  عْة ّ صنبك امت اهب ُن عْاًٌؼٍ کی یػل. نتٌؼیثؼ هطلن ً بیعْة  گْؿُبیاف ك کؼام چیُ

ثَ  َیُبً. ـػیگ یّ ثبد ه ػُؼ یّ رِبى آـاكو ؿا تضت كيبؿ هـاؿ ه گـاىیػ ویُب ّ مـفًو ویُب امت ّ اّ ثب عْامت

اًتغبة ػبهالًَ ّ » کی يتـیث قیاّ ً ؼیػين رؼ صبل يیّ ثب ا نتیً یّ فى هٌل گْؿیك کیػلت تـک ىُْـه 

امت کَ پنـه  ـصنیمـػ ّ ث یپؼؿ اف لضبٓ اصنبم کی مْ کیاف  یپؼؿ ػل. ّ ًْ ؼیػين رؼ کیامت تب  «کیتپـاگوب

اّ پنـه ؿا ػّمت ػاؿػ ّ ثَ  گـیاف ٓـف ػ اهب کٌؼ، یه ؼیتجؼ یاف عبًَ پؼؿ کیؿا ثَ ػلت ػين پنـه ثَ هْف

ّ ؿهٌ امت ّ  کیکَ هغبلق هْف یػؿهب. کٌؼ یؿكتبؿ ه یهبػؿ ػل گًَْ يیُو. فًؼ یه رنتزْ ّ ًزبت پنـه ػمت 

 گـیػ یاف مْ قیاّ ً. ًبهؼ یه «بٍیكـىتَ م»  کیاّ ؿا  یامت ّ ػل یؿمْم ّ هْاػؼ هؾُجج یهـتت ػؿ صبل ارـا

ىؼى امت، ثَ   ّ ًبتْاى اف هنتول ؼیف یه یکَ ثب چِل مبل مي ٌُْف ػؿ عبًَ پؼؿ قیً یػؿ ػلثـا. ًگـاى كـفًؼه امت

.نتیهطلن ً یهٌل بیعْة، هخجت  بیثؼ  گْؿیك کی گًَْ يیُو   

 

 

 يیا. امت ینتیمبؿً یمبعتبؿ ػؿًّ کیكبًتنن ّ  کی یػاؿا ویػؿ عْ لنیّ عالم ك کیموجْل ویًوب يیا صبل يیا ثب

ػؿ  یتوٌبّؿف ینتیمبعتبؿ ًبؿم ـییتـ کیػؿ ّاهغ ثبػج  ینتیمبعتبؿ ًبؿم يیامت ّ ا یربؿ لنیًّؼ ككبًتنن ػؿ کل ؿ

 لنیثب ك یتوبىبچ ّ ُن ُْیت مبفی عیبلی ینتیًبؿم یعْاً ُن کیّ  لنیػّ هيکل ثب ُن ّؼق ك يیّ ا ىْػ یه لنیك ـیهن

.کٌٌؼ یه زبػیؿا ا   

 

_ ینتیػين ًبؿم)  ینتیؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿم کیثَ ْٓؿ ػوؼٍ  لنیك یگْؿُبیك ْىیکبمیّ ًْع کْهًْ یػؿًّ مبعتبؿ

ؿا ًيبى ػٌُؼ ّ هؼْل  گْؿُبیمبعتبؿ هيتـک ك يیا تْاًٌؼ یّ کبؿگـػاى آى ًو لنیامت ّ ك( ینتیعين ّ ًلـت ًبؿم

هبًٌؼ « ککْچ ـیؿ» بث ،یگـیػؿ ؿّاثطيبى ثب ػ لنیك یگْؿُبیُوَ ك. ثکيٌؼ ـیؿا ثَ تَْ ْیػامتبى ّ مٌبؿ يیا نیػو

 ـٍ،یّ عبًْاػٍ ّ ؿ کیموجْل تیثب هبًْى، ّاهؼ یؼٌی« ثقؿگ ـیؿ»ىبى ثب  ػؿ ؿاثطَ بیپؼؿ ّ هبػؿ ّ  بیؿاثطَ ثب ُونـ ّ 

ُـ  بیُنتٌؼ ّ  یگـیًنجت ثَ ػ یهبالهبل اف ػين ّ كؼاکبؿ بیُب  آى. ُنتٌؼ یًلـت/ػين ینتیػچبؿ صبالت ػّگبًَ ًبؿم

رْاة  یگـیّ مـکْة ػ ؼیتجؼ بیّ  ییؿا ثب ػؼم ػين ّ هضجت، ثب رؼا «ـیؿ»ّ  یگـیّ تلبّت ػؿ ػ تیًوبػ كـػ

ػؿثبؿٍ هيکالت  گـیکؼیثب  ،یگـیّ ثب ثَ ػ ویّ ًوبػاًَ ًنجت ثَ عْ کیكبٍلَ موجْل زبػیثب ا تْاًٌؼ یُب ًو آى. ػٌُؼ یه

 ویًگبٍ ّ عْامت عْ ـیثلکَ ُـ کؼام ام. ثضج ّ رؼل مبفًؼٍ کٌٌؼ  ویعْ یهؼْالت ىغَ بیّ  یعبًْاػگ ،ییفًبىْ

 ؼىیثب ػ گًَْ يیا .ىْػ یه ینتیًبفم یتلبّت ّ هؼْالت ػؿ ؿّاثطو ػچبؿ صبالت اكـآ بیثضـاى ّ  ؼىیامت ّ ثب ػ

ؿا ًزبت  بىػين ّ عبًْاػٍ ؿّاثطي یثـا ویعْ کـػى یثب هـثبً عْاٌُؼ یٓـف ه  کیُـ کؼام اف  بیثضـاى ّ هؼْالت 

ًيٌبك،  ثَ هؼيْم ّ ثَ ىغٌ ّ پنـ ثَ اٍطالس ًوک بییّ پبؿاًْ ینتیاصت ًبؿمثب عين ّ رـ گـیػٌُؼ ّ اف ٓـف ػ

ثَ  لیتجؼ یگـیػ یُـ کل ثـا گًَْ يیا. هتوبثل ّ تضْل هتوبثل ُنتٌؼ بلْگیّ ًبتْاى اف ػ کٌٌؼ یثـعْؿػ ه تیهنئْل یث

 یـاًیػؿ كـٌُگ ا یویل ػوػؿ ّاهغ ثَ ىک یؿكتبؿ ٍْیى يیا. ىْػ یه «یوٌیثقثالگـػاى ّ ػٌَـ عطبکبؿ ّ اُـ»  کی

.ػاؿػ يَیآى ؿ ويیاُـ/ّ ىـ، رٌگ اُْؿا ـیکِي رؼل ع ٍْیّ ى   
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ثَ كـفًؼاًو ّ ٌُـهٌؼاًو ّ ثَ  بییعين ّ پبؿاًْ/ػين ینتیًبؿم ٍْیى يیثَ ُو قیً یّ ارتوبػ یصوْه نتنیّ م هبًْى

هّْْػبت ّ هؼْالت هيتـک ّ  يیتي اّ کبؿگـػاى اف آىکبؿ مبع لنیك یًبتْاً. کٌؼ یثـعْؿػ ه یاًتوبػ یُب ًگبٍ

 تیؿّا کیًتْاًؼ ثَ  «یمٌتْؿ» لنیکَ ك ىْػ یثبػج ه تـکهي یبلیمبعتبؿ ع يیا ؼىیکي ـیُب اف ثَ تَْ آى یًبتْاً

 قیعْػ ً «یمٌتْؿ» لنیك تیػؿ ًِب. بثؼیػمت  َیّ چٌؼال یچٌؼّرِ یػؿاهب کی ویثَ ًوب بیهؼؿى ّ  کیکو/کیتـاژ

 بًتننك يیّ صبلت ا ٍْیؿا ثب ى ویعْ بىیتوبىبچ یتوٌب کٌؼ یه یّ ًبآگبُبًَ مؼ ىْػ یه ینتیًبؿمكبًتنن  يیتوتغ ا ـیام

ربّػاًَ  ییاف تٌِب ییػّثبؿٍ ّ ؿُب یگبًگی یرنتزْ، هطلْة گويؼٍ یػؿ پ ینتیًبؿم یبیؿّ کیّ ثب  ینتیًبؿم

.کٌؼ یّ مبعتبؿثٌؼ یثٌؼ مبفهبى  

  

 
 

كبًتنن ػؿ اػوبم كـٌُگ  يیّ ا ْیمٌبؿ يیا ـایف عْاًٌؼ، یاصنبك ه گْى ّ ُن كبًتنن ُن يیؿا ثب ا ویعْ بىیتوبىبچ

هبًغ  کی .امت یـاًیرِبى هؼؿى ا کی زبػیثـ مـ ؿاٍ ا یهبًغ ثقؿگ كـٌُگ کی ػّاًؼٍ امت ّ يَیًِلتَ ّ ؿ یـاًیا

ّ  ْینکْؿمیّ ثـ مـ ؿاٍ تضْالت ػ وبىیاف ػين ّ ا ت،یًًْ اف مٌت، اف هؼؿ بتیّ ؿىؼ ؿّا ٌویثقؿگ ثـ مـ ؿاٍ آكـ

.امت ـاىیهؼؿى ػؿ ا   

 

 

ّ ىبُؼ  ٌنیث یؿا ه یـاًیػؿ كـٌُگ ا یویهؼ یْیمٌبؿ کی کیّ تکـاؿ تـاژ کیػامتبى تـاژ کی لنیاًتِب هب ػؿ ك ػؿ

ّ  کیموجْل ویّ ًوب بىیػؿ ث لنیك یىبُؼ ًبتْاً قیّ ً نیتکـاؿ ّ كبًتنن ُنت يیّ ثـهال مبعتي ا قیػؿ آًبل لنیك یًبتْاً

ػين  کیثؼًجبل  «یـاًیػبؿف ا» بمیاىت یْیكبًتنن ػؿّاهغ مٌبؿ ّ ْیمٌبؿ يیا. نیكبًتنن ّ هؼْل ُنت يیعالم ا

ؿن  یْیثب عؼا امت ّ مٌبؿ بیچَ ثب هؼيْم  ،«ـیػ» بی( ییبیف ُن)کیْتیوجیىؼى ّ صل ىؼى م ؽّة یّػاًَ ّ ػؿ پرب

 لنیػؿ ك یػؿ رِبى ّاهؼ نیػو ییّ تٌِب نیػو یجگیؿـ کیُوـاٍ ثب اصنبك  ییٍّبل ًِب يیا یٌػبؿكبًَ ػؿثبؿٍ ًبهوک

.ىْػ یتکـاؿ ه   

 

 

 

ثب عبًْاػٍ  نتن،یهبًٌؼ ؿاثطَ ثب هبًْى، ثب م« ثقؿگ ـیؿ»ّاهغ ًْع ّ صبلت ؿاثطَ ثب  اهب ػؿ لنیك یاَ یّ پب یامبم كبًتنن

ؿا ثَ مبى  ویعْ یّ روؼ یكـػ یتـاژػ ویگْؿُبیّ ُوَ ك «یمٌتْؿ» لنیك. ثب عؼا ُنت بیّ  یّ فًؼگ تیّاهؼ بی
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هبًْى، . ٌٌؼیث یجبؿ ّ عيي هر بؿیاف لضبظ ؿئبل ثن -هؼؿتوٌؼ بؿینث ینتیًبؿم ظاف لضب« ثقؿگ ـیؿ» کیاثقاؿ توتغ 

ؿا،  گـاىیػ ویثَ توتغ هطلن عْ یبثی ػمت یکَ ثـا یهؼؿتوٌؼ ّ رجبؿ« ثقؿگ  ـیؿ» ،یعيي ّ پـهؼؿت تیعؼا، ّاهؼ

ّ  كـفًؼاى يیا بی. کٌؼ یهضجت ّ ػين هزبفات ه بىیّ ثب ػؼم ث ػُؼ یهؼيْهبًو، كـفًؼاًو، هْهٌبًو ؿا هـتت فرـ ه

.ثـػ یىبى توتغ ّ لؾت ه ّ اف ىکنت مبفػ یهزجْؿ ه یّ ػيو یًبهوکي اعاله یُب كـهبى یؿا ثَ ارـا ویهْهٌبى عْ   

 

 

کَ هـتت اف  یکینتـیُ وبؿیث. امت کینتـیُ وبؿیث کیّ  کینتـیهـػ ُ بیفى  کیكبًتنن  ْ،یمٌبؿ يیا وتیصو ػؿ

رِبى ثبٍطالس عيي ّ  يیُوـاٍ ثب اهتٌبمت ّ  وبیػه کوینتـیکَ اّ ثب ؿكتبؿ ُ ٌؼیثج عْاُؼ یّ ًو ًبلؼ یعيًْت رِبى ه

هؼاّهو هـتت رِبى آـاكو ؿا  یػژثب ًلـتو ّ ثب تـا اه، ًن نّ ثب ًبلَ ّ ً کٌؼ یه یامت ّ ًويو ؿا عْة ثبف ـصنیث

ػؿ  بیػؿ گؾىتَ ّ  ییرِبى ٓال کیل ثؼًجب بمیاىت کینتـیكـػ ُ يیا گـیموت ػ. ـػیگ  یّ ثبد ه ػُؼ یتضت كيبؿ هـاؿ ه

 کیكبتتبموبت نکْؿكیّ ػ ْیمٌبؿ يیاف ا یاّ ثغي ـایف. بثؼی یتضون ًو چگبٍیُ ؼتبیکَ ٓج ییّ آؿفّ بمیاىت. امت ٌؼٍیآ

.امت   

 

 

 ـیؿ» کیکَ ػؿ ًبم  یهبًًْ. کيؼ یّ هبًْى ؿا ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ ه نتنیم قیّ ً یثَ صن هؼْالت ارتوبػ یمٌتْؿ لنیك

ؿا ثَ  ویعْ لَیٌْمیتب ثؼ کٌؼ یؿا مـکْة ه تیّ كـػ یيیػگـاًؼ ،ؼیرؼ یُب ؼٍیهـتت ا کٌٌؼٍَ یهؼؿتوٌؼ ّ تٌج« ثقؿگ

گـ ؿا ثَ مبى ػلت  متن« ثقؿگ ـیؿ» يیػؿ ّاهغ ا یمٌتْؿ لنیك اهب. مبفػ لیتجؼ« ثقؿگ ـیؿ» يیتوتغ ا« اثژٍ_اثقاؿ»

ػؿ ثـاثـ  یّ ىغَ یكـػ تیامت، هنئْل لنیّ تاله ًبآگبُبًَ ك لنیكبًتنن ك وبیػه يیّ ا کٌؼ یهطـس ه یتـاژػ يیا یاٍل

 کی صبلتفًؼ ّ كـاهْه کٌؼ، تب ثَ توتغ هی پل  بیکٌؼ ّ  یؿا ًل ویعْ تیّ ػؿ ثـاثـ كـػ ویعْ کیرِبى موجْل

ُوبًطْؿ کَ كیلن ّ ػّؿثیي كیلن  .بثٌؼیػمت  کینتـیكـػ ُ کی يیٌیكو_ ْیثَ توتغ پبم ، یبعْؿػٍ ّ کتک گٌبٍیکْػک ث

کوؼی /ف ًْیي ّ موجْلیکی ایزبػ ثکٌؼ تب اّ ثتْاًؼ صبل ایي ُوپیًْؼی تـاژیکًوی تْاًؼ ثـای توبىبچی یک چين اًؼا

هبثیي اعالم متوگـ، ػیگـی عيي اف یک مْ ّ  اف مْی کْػک ٓـیبى گـ ّ اف مْ ػیگـ ػؿ پی ّصؼت ّرْػ ثب 

ػؿ آى ؿا ثَ مبى  ّ كبًتنن ًلِتَ کینتـیصبلت ّ ؿاثطَ ُ يیا تْاًؼ یًو «یمٌتْؿ» لنیك . ػیگـی ؿا ثجیٌؼ ّ لول ثکٌؼ

.کيؼ ویثـهال مبفػ ّ ثَ ًوب لنیػؿ ك یّ روؼ یهيتـک كـػ یتـاژػ یهغـد هيتـک ّ هجٌب   

 

 

_ ؿاثطَ ؿئبل ٍْیثَ ى یـاًیػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ ا تیّ ػؿ ًِب یمٌتْؿ لنیػؿ ك« ثقؿگ ـیؿ»ّ ثب  گـاىیثب ػ ؿاثطَ

ؿاثطَ  يیؿا اف ا ویهبػؿ ثَ آى ُنتٌؼ عْ یمٌتْؿ لنیكًَ  یصت تیًَ مْژٍ، ًَ هبًْى ّ ػؿ ًِب ـایامت، ف ینتیًبؿم

پبؿاػکل ثب  کیک اؿتجبٓ موجْلی ؿّ يیفا. ػؿ آى ؿُب مبفًؼ لتَّ كبًتنن ًِ یؼیمل/بٍیم ،یًلـت/ػين ینتیػّگبًَ ًبؿم

 ربهؼَ ثْرْػ ػؿ «ـیؿ»ًْ ّ هؼاّم رِبى ّ  ـیّ تلن يییثب اهکبى تج ،ـاٍ ثب اصتـام ّ ًوؼ هتوبثلُو یگـیّ ػ «ـیؿ»

 ْىیکبمیّ کْهًْ بلْگیػ َث ییتْاًب ؿّ يیاف. ىْػ لیتجؼ یػؿ كـٌُگ ّ ٌُـ ثَ ػٌَـ ّ صبلت صبکن ّ اٍل ًول تْاًؼ

ّ ًْع  لنیػؿ ك تیّ ػؿ ًِب یبمیم بیّ  یػؿ ػين ّ ؿّاثٔ عبًْاػگ ،یـاًیاًنبى ا یػؿ ربهؼَ، ػؿ رِبى كـػًوی تْاًؼ 

. ىْػ لیَ ؿاثطَ صبکن تجؼامتْاؿ ىْػ ّ ث ویگْؿُبیثب ك لنیؿاثطَ ك  

 

هّْْع ثلْؽ اهب گؾاؿ هؼاّم . تام ینتیؿئبل ّ ًبؿم ک،یمَ صبلت موجْل یػاؿا یّ روؼ یُـ اًنبى ّ ُـ ؿاثطَ كـػ

ّ  یگـیّ ثب ػ ویثب عْ ،«ـیؿ»ثب  یخیّ پبؿاػّکل ّ تخل کیؿّاثٔ موجْل یّ ؿئبل ثَ مْ ینتیاف صبالت ّ ؿّاثٔ ًبؿم

.تثب هبًْى ام بی یثب فًؼگ   

 

 

ًبآگبُبًَ ثَ كبًتنن  قیفهبى اّ ً اهب ُن پـػافػ، یه ُب تیّ هوٌْػ ُب تیعْاًٌؼٍ ّ ٌُـهٌؼ ثَ صن ثَ اًتوبػ اف هضـّه یػل

 ،یّ ؿكغ هؼْالت ػيو «ـیؿ»ثب  بلْگیًبتْاى اف ػ قیً ؿّ يیثبّؿ ػاؿػ ّ اف ینتیًبؿم-ؿئبل« ثقؿگ ـیؿ» کیّرْػ 

ّ ًوی تْاًؼ ؿاثطَ اه  امت ویعْ یْیّ مٌبؿ یثَ تکـاؿ تـاژػ هضکْماّ . تام ویعْ یكـػ بی ییّ فًبىْ یعبًْاػگ

ثب پؼؿ یب هبػؿه ؿا اف ؿاثطَ ػّگبًَ عين کْػکبًَ ّ ّاثنتگی کْػکبًَ ثَ ؿاثطَ پبؿاػّکل ػالهَ ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ ػمتیبثی 

هطلْة » ، ثَ «هطلن قیچ»ثَ  لیاّ تجؼ یثـا« هبػٍ هغؼؿ» ؿّ يیاف. ثَ ؿاٍ كـػی عْیو هتضْل ّ ػگـگْى مبفػ

امت ّ  ویعْ یبلیّ ػؿ ثِيت ع یبلیثبؿ ػؿ ػاهي هبػؿ ع گـیکَ ثَ کوکو اّ ػ یهطلْة هطلو. ىْػ یه« هطلن

افیٌـّ اّ صتی ثب . ىْػ یه یـًّیّ ث یّاؿ ػؿّى ّ ثـّى هـتت ىکٌزَ ػؿًّ پؼؿ ؿئبل ّ کبثْك بیفهبى تْمٔ هبػؿ  ُن

ػیگـی ثقؿگ ّ ربهؼَ اًتوبم هی گیـػ ّ ُوقهبى ػمت ثَ مْی آًِب ػؿاف هی کٌؼ تب  اػتیبػ ًیق اف ُویي پؼؿ ّ هبػؿ ّ اف

.ًزبتو ػٌُؼ   
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 یپؼؿ ّ عؼا يیاّ ػؿ ًبم ا ؿّ يیاف. امت ینتیًبؿم_ ؿئبل «ـیؿ» کیكبًتنن صْْؿ   ـیام ُویٌگًَْ قیً یػل پؼؿ

ًيبى  یثـعْؿػ مـػ ّ عيي اصنبم کیّ ّ ثَ ا کٌؼ یه يیّ ًلـ ؼیكـؿًؼ ٌُـهٌؼ ّ عالهو ؿا تجؼ ینتیًبؿم/ؿئبل

.ثبفگـػاًؼ یویّ ًظن هؼ ْاػٍاّ ؿا ثؼؿّى عبً عْاُؼ یفهبى كـفًؼه ؿا ػّمت ػاؿػ ّ ه ُن. ػُؼ یه   

 

 

ّ  کٌؼ یه زبػیکٌٌؼٍ هـامن ا هزبفات/ عؼا پـهِـ کی یمْ هـتت ثـا کیکَ اف  کٌؼ یؿكتبؿ ه یهبػؿ ػل قیً گًَْ يیُو

ّ ًوی  ًگـاى كـفًؼه امت گـیاف ؿْجو ػؿ اهبى ثبىؼ ّ اف ٓـف ػ بثؼ،یّ ؿصوت اّ ػمت تب ثَ هِـ  کٌؼ یه ویػػب

.تْاًؼ ُن ؿاٍ كـػی كـفًؼه ؿا ثپؾیـػ ّ ُن ثب تزـثَ عْیو ّ ػالهَ هبػؿاًَ یبّؿه ثبىؼ   

 

 

 یىجغتػؿ عبؿد اف کيْؿ عْ ؼُعْا یپـهؼؿت ّ عيي هتٌلـ امت ّ اّ ه« ثقؿگ ـیؿ» يیػؿ ّاهغ اف ا َیُبً ُونـه

« ثقؿگ ـیؿ» يیکَ اّ ثؼّى ا کٌؼ یكـاهْه ه ویعْ ینتیّ كبًتنن ًبؿم ینتیصبلت ًبؿم يیّ ػؿ ا بثؼیؿا ث ویعْ ؼیرؼ

 تیّ عاله تیثَ كـػ تْاًؼ یًو  گبٍ چیُ کٌؼ، یه يییؿا تؼ اّ « مْژگی»، فثبى اّ ّ  ػؿ ًِبیت اّ تیّ كـػ تیکَ ُْ

ؿاثطَ  کی زبػیّ ا ویعْ نتنیثَ كـٌُگ ّ م بفیتٌِب ثـ ثنتـ هجْل ً یتضْل يیچٌ ـایف. بثؼیػمت  ویعْ یكـػ یٌُـ

ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ  کیاؿتجبٓ موجْل يیاّ تٌِب ثـ ثنتـ ا. اف آى هوکي امت یویًْ ّ تلل بتیؿّا زبػیثب آى ّ ا کیموجْل

ا ّ ًگبٍ هؼؿى ؿ تیهؼؿً یؼٌی« ثقؿگ ـیؿ» يیاف ا گـیػ یهبى ًوبػف  ُن تْاًؼ یه ویعْ ٌُگّ ثَ كـ« ثقؿگ ـیؿ»ثَ 

ّ ثَ  ٌؼیبكـیؿا ث ویعْ ؼیهؼؿى ّ رؼ تیّ ٌُـ ّ ؿّا َیًگبٍ ًْ ّ چٌؼال ػ،ىْ ـایپؾ ویّ ػؿ ًگبٍ عْ ویػؿ كـٌُگ عْ

اّ ػؿ کل  ؿّ يیاف. بثؼیًبتوبم ػمت  يَیوًْ ّ ُ یّ كکـ یٌُـ تیؿّا کیًبتوبم، ثَ  يَیّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ ُو کی

.تنیً یویػو ّ تضْل یٌـُ تیعاله یػاؿا قیً لنیك   

 

 

 ـیّ ثب ؿ یگـیّ اؿتجبٓ ثب ػ بلْگیثَ ػ بفیُب ً امت ّ آى ـیؿ یتوٌب يبىیکَ توٌب کٌٌؼ یكـاهْه ه گْؿُبیك يیا ُوَ

ربهؼَ ّ ػیگـی ثقؿگ ًوی عْاُؼ ثجیٌؼ کَ اّ ًیبف ثَ ایي هؼؿتِبی كـػی ّ هتلبّت ػاؿػ ّ ایي هؼؿتِبی ًْ ػؿ  .ػاؿًؼ

یي ربهؼَ ّ اعالم ّ ثـ ػلیَ پؼؿ ّ هبػؿ ًوی تْاًٌؼ ثجیٌؼ ّ لول کٌٌؼ کَ كـػیت آًِب تٌِب اف ٓـین عيويبى ثـ ػلیَ ا

ػیبلْگ ّ چبلو ثب ػیگـی ثقؿگ، ثب كـٌُگ ّ ُْیت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی عْیو اف ایي مـًْىت ّ ُْیت 

ّ  کیثَ ؿّاثٔ موجْل یبثی ثَ ػمت بفیً ـی ّػیگ ّ ـیؿئبل ثب ؿ بیّ  ینتیثَ ػجْؿ اف ؿّاثٔ ًبؿم بفیًِب ًآ .هوکي امت

ّ  ویثَ ػين ّ ىٌبعت اف عْ یگـیتب ثتْاًٌؼ ُن ثَ کوک ػ ًؼػاؿ «ـیؿ»ّ ثب  یگـیپبؿاػکل ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ ثب ػ

ًْ  یبتیّ چبلو هـتت ؿّا بلْگیّ ثَ کوک ػ ویعْ کیُّن هـتت ثَ کوک كبٍلَ موجْل بثٌؼیػمت  ویعْ تیاف ُْ

 یثغي یتضْل ّ تؼبل يیتٌِب ا ـایف. ٌٌؼیبكـیث يَیّ اف ٌُـ ّ اًؼ کیموجْل تیهؼيْم ّ عؼا، اف ّاهؼاف  ،«ـیؿ»اف 

اهکبى ؿا كـاُن  يیا ،کیموجْل یثَ مبعتبؿ ّ ثبف ،«ـیؿ»ثب  کیؿاثطَ موجْل کیثَ  ویعْ یبلیكبًتنن ّ ؿاثطَ ع

 تْاًؼ یًْ ه کیؿاثطَ موجْل يیتٌِب ا. بثؼیؿىؼ ّ تکبهل  یّ روؼ یكـػ کیموجْل تیّ عاله یکَ رِبى كـػ آّؿػ یه

ًْ ّ  بتیّ ؿّا ـیتلبم زبػیّ ثَ ا «ـیؿ»هؼؿى ّ پبؿاػّکل ثب  کیکو/کیاؿتجبٓ تـاژ کیؿا ثَ  یّ روؼ یكـػ یتـاژػ

.هجؼل مبفػ یّ روؼ یّ علن ؿًنبًل كـػ کیًبتوبم موجْل يَیُو   

 

 

ثؼًجبل  بمیاىت. ثبفیبكتكبًتنن ؿا  يیا هی تْاى یّرِ يیثِتـ ثَ یمٌتْؿ لنیپـػٍ اکـاى ك یثـ ؿّ ثبال ّ ـیتَْصتی ػؿ 

 َیّ ُبً یػل گْؿیّ ُن ػؿ صبلت ػّ ك ـیُن ػؿ تَْ یّ ػؿ عْىجغت یّ پـّاف ػؿ آموبى آفاػ« ثقؿگ ـیؿ»اف  یآفاػ

.کبهال هيغٌ امت   

 

 

 کیّ  ینتینتَ ًبؿمُ کی یػاؿا ویاهب ػؿ عْ ـیمؼبػت ّ ػين ػؿ تَْ یػؿ پ کیموجْل یّ رنتزْ بمیاىت يیا

.مبفػ یهجؼل ه کیموجْل/ینتیمبعتبؿ ًبؿم کیؿا ثَ  ـیكبًتنن مبعتبؿ تَْ يیكبًتنن امت کَ ا   

 

 

ػؿ  نیًوبػ ّ تجلْؿ هطلْة توٌب امت ّ اّ هنتو ـیػؿ تَْ جبیامت، فى ف تیثبال هبثل ؿّ ـیکَ ػؿ تَْ ْٓؿ ُوبى

اكنـػٍ ّ مْفاى ػؿ  ـیکَ هـػ ػؿ تَْ یػؿ صبل ػاؿػ، یّاه بیّ ؿّ یپـػاف بلیّ اّ ؿا ثَ ع ًگـػ یه یچيوبى توبىبچ

 یکَ ُـ ػّ يیثب ا.ًگـػ یه «قیامـاؿآه ـیؿ» کیػّؿ ّ ثَ چيوبى  یثَ رِبً یامت ّ اف ػؿّى توبىبچ یبهیاىت یپ

 یػاؿ ـیؿا ػاؿًؼ، اهب فى ػؿ تَْ یٌیاف ُوَ هؼْالت ّصيتٌبک فه ییّ پـّاف ّ ؿُب یثؼًجبل آفاػ بمیُب اىت آى

 کیهطلْة هطلن ّ ثَ  کیکَ اکٌْى ثَ  یهطلْث. امت( اثژٍ ؽ)اّ تجلْؿ هطلْة گويؼٍ . ُنت قیً یگـیکـػ ػ ػول

.ىؼٍ امت لیتجؼ ننكبًت   
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 بی ىْػ، یهلوؼاػ ه یوٌیگـ ّ اُـ كتٌَ بی «ـیؿ»ثب  ینتیًبؿم/ؿاثطَ ؿئبل يیثَ ػلت ا یـاًیا یتییرٌن نکْؿكیػؿ ػ فى

 ؼیكبًتنن رؼ کیثَ تجلْؿ ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ ّ ثَ  «یـیفى اح»ثَ ػٌْاى  بیّ  ىْػ یثَ ػٌْاى هبػؿ توؼك ه

 تیّ كـػ مبفػ یه لیتجؼ» ثقؿگ ـیؿ» کیاثژٍ توتغ _ؿا ثَ اثقاؿ ویعْ بی یـاًیکَ هـػ ا یػؿ صبل. ىْػ یه لیتجؼ

پـمت ّ  ثَ پؼؿ عْة ّ ًبهْك ،بةیآم يیـیّ مٌگ ف یهـػ هْ» تب ثَ  کٌؼ یؿا مـکْة ه یگـیػ تیكـػ بیّ  ویعْ

 یػؿ پّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی،  یثبال ػؿ رنتزْ ـیهخل تَْ یـاًیهـػ ا بی. ىْػ لیتجؼ« کْه هْهي ّكبػاؿ ّ مغت

 ویعْ یٌیّ مؼبػت فه تیكـػ امت ّ ثـای ایي ّصؼت ّرْػ  «ـیؿ»ثب  و،یعْ یثب هؼيْم ّ عؼا کیْتیوجیم یگبًگی

ّ  یگبًگی يیّ ؿئبل ا ینتیتوتغ ّ لؾت ًبؿمػبؿف ایـاًی،  ثَ عبٓـ ػمت یبثی ثَ  هـػ ایـاًی ّ. هـثبًی هی کٌؼؿا 

ّ توتغ  بمیاىت يیا یؿا كؼا تویؿا، عاله تویّ كـػ کیّ رِبى موجْل ؿـم هی ىْػ یصبلت عـاثبتّصؼت ّرْػ، ػؿ ایي 

 يیاف ا تیصکب لنیّ کل ك یامت ّ مـًْىت ػل «یـاًیػبؿف ا»وت تکـاؿ یػؿ صو یػل ـیلجبك ّ تَْ. کٌؼ یه یعـاثبت

 ویعْ یگبًگیثَ ػين هطلن ّ هطلْة هطلن ّ لول ث یبثی ػمت یػؿ پ یـاًیػبؿف ا کیّ تـاژ کیكبًتبمت یرنتزْ

کَ ثَ مبى  »یـیؿ». کٌؼ یه ینتیًبؿم/ؿئبل ـیؿ کیّ امبؿت ػؿ ًگبٍ  ویعْامت عْ یلول ًبهوکٌ ،ػؿ رِبى

.ؼکٌ یه یؿاً صکن ویثـتوٌب ویعؼا بیّ  ؼيْمه   

 

 

ػؼم اّ ػؿ  یفرـ ّ عٌؼٍ هؼيْم ثَ ًبتْاً ینتیامت ّ ُن هـتت ثب ؿرجب/ ىکُْوٌؼ «ـیؿ» يیّ هنضْؿ ا ـیُن ام اّ

ّ آى صبلت  ینتیؿئبل ّ ًبؿم «ـیؿ» کیاف  ـیتَْ يیثجـػ کَ ا یپ آًکَ یؿا ثَ ربى ثغـػ، ث ویثَ عْ یبثی ػمت

اثتؼا ثب یب ایٌکَ اّ . ّ كبًتنن ُنتٌؼ ْیمٌبؿ کی یرقامکَ ّ ا کی یعيي کبٌُبًَ ػؿ ّاهغ ػّ ؿّ بیػبؿكبًَ ّ  یعـاثبت

 وبىیًْ اف ػين ّ ا یتیُن ؿّا تْاًؼ یه ویّ ثب مٌت عْ «ـیؿ»ثب  کیؿاثطَ موجْل کی زبػیّ ا کیكبٍلَ موجْل زبػیا

عٌؼاى ّ  یٌین فهّ ػبى یٌیثَ ػبؿف فه یکًٌْ کیؿا اف اًنبى تـاژ ویعْ لَیّم  يیّ ُن ثؼ ٌؼیبكـیث یٌیّ مؼبػت فه

.بثؼیػمت  ویًبتوبم عْ يَیُو تیّ عاله یٌیمبفػ ّ ثَ مؼبػت فه لیهؼؿى تجؼ کیکو/کیاژتـ  

 

 

 یثبه قیّ ّؼ ربًجَ کیّ کبؿگـػاى  لنیتْمٔ ك لنیّ ػامتبى ك لنیك یگْؿُبیك کیموجْلّ  گـاًَ لیتضل ویّ ًوب اًتوبػ

ّ  َیچٌؼال یػؿاهب کی زبػیًبتْاى اف ا بیّ  کیکو/ کیتـاژ یْیمٌبؿ کی زبػیًبتْاى اف ا یمٌتْؿ لنیك ـایف هبًؼ، یه

 ویّ كبًتنن عْ کیٌیػؿ ػاهي ّ آؿْه کل یهخل ػل لٌؼیهب بىیوبىبچّ ُن ت لنیُن ك تیػؿ ًِب ؿّ يیاف. امت یچٌؼّرِ

 یثَ رب ؼ،ٌٌیثج عْاة« فًؼگی ػؿ ربیی ػیگـ ّ ثِتـ»، اف ؿّیبی «هطلْة گويؼٍ» ثؼًجبل ػين ّ بمیثوبًٌؼ ّ اف اىت

 بلْگیؿّاثٔ ّ ػ یًْ ّ اهکبًبت ًْ یُب ّ ثؼًجبل ؿاٍ ٌؼیآ لیآى ًب کیتـاژبیذ ّ ًت ْیكبًتنن ّ مٌبؿ يیًکَ ثَ ىٌبعت اآ

.کٌٌؼیرنتزْ ّ مْال  یٌیجبثیث   

 

 

 بًْیب پچْى ث یویهؼؿى هْم یثب اثقاؿُب نیػو نیّ تلل ًْؼیثؼّى پ« مٌتْؿ» یـاًیا یویهْم یػؿ اًتِب اثقاؿ مٌت ؿّ يیاف

ثَ تکـاؿ  لنیػؿ ك یػاؿ هضني چبّّى ثن ّ عو جب،یف یّ ٍؼا یـاًیّ ثقؿگ ا ؼیّ عْاًٌؼٍ پبپ رؼ هبًؼ یه یثبه ْليیّ ّ

ّ  ییتٌِب ؼىیؿم بىیثَ پب بمیّرْػ ثب هؼيْم ّ ثَ تکـاؿ اىت ّصؼتّ  کیوجْتیم یگبًگیػين ػبؿكبًَ ثؼًجبل 

ػّثبؿٍ ثب هؼيْم گويؼٍ کَ  یگبًگیّ  یّ ُـاك ثيـ ییؿمبًؼى تٌِب ىبیثَ پب بمیاىت. ىْػ یهضکْم ه یثيـ یُب ُـاك

 ،ییتٌِب هجْل ّ ثؼّى یُـاك ثيـهجْل  ثؼّى  ـایف. امت یـاًیّ كبًتنن اًنبى ا یـاًیربّػاًَ اًنبى ا یًوبػ رنتزْ

ػين ّ ؿّاثٔ ّ ػؿ  یثيـ یّ ًَ ػٌَـ ىکُْوٌؼ ػؿ فًؼگ یثيـ تیًَ عاله ،یثيـ بلینتبًنیاگق یّ ًبػاً یًبکبهل

ػؿ  يَیهيکل هخل ُو. ثبىؼ یهوکي ه یّ فًؼگ وبىیًبتوبم اف ػلن، ػين ّ ا يَیُو یًْ بتیّ ؿّا يـكتیًَ پ ،یثيـ

ّ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ًبم پؼؿ،  ویتوٌب و،یعْ بىیه ،«ـیؿ»ثب  یخیتخل َهجْل ؿاثط یثَ رب ،یـاًیامت کَ اًنبى ا يیا

 ویکْػکبًَ عْ تیثؼّى هضـّه ّ يیثِيت ػؿّؿ ثَ ّ ینتیًبؿم ی ًّلـت/ػين کْػکبًَ ،ػّگبًَ یبیثَ ػً عْاُؼ یه

 َثبفگيت ث یاف كبلْك ّ ثب تاله ػّثبؿٍ ثـا ویعْ تیهضـّه یکَ ثب هتل پؼؿ ّ هبًْى، ثب ًل نتیثـگـػػ ّ هتْرَ ً

 یوؼّ ر یكـػ یٌیمؼبػت فه و،یعْ تیفهبى كـػ هطلن، ُن تیثَ هؼيْم هطلن ّ ؿّا یبثی ثِيت هطلن ّ ػمت

کٌؼ یؿا هضکْم ثَ ىکنت ه ویعْ .  

 

 

ؿاثطَ  کیاًؼ ّ هب تٌِب ػؿ  مکَ کی یّ هبًْى ػّ ؿّ بلْگیّ هبًْى، ػ یّ هبًْى، توٌب ّ هبًْى، آفاػ تیكـػ ـایف

 ینتیًبؿم یثـ عطب نیتْاً یه تیّ ثب هؼؿً ویّ ثب مٌت ّ كـٌُگ عْ «ـیؿ»ثب  یخیّ ثبكبٍلَ تخل کیموجْل

 تیاف مٌت ّ هؼؿً یویًْ ّ هؼؿى ّ تلل بتیؿّاّ  نیىْ ـٍیچ یقیمت ؿـة ،یلتگیى ؿـة ،یقیمت مٌت ،یلتگیى مٌت

ّصؼت ػؿ کخـت » کیثَ  ویّ ٌُـ ربهؼَ عْ بمتیّ ُن ػؿ ػؿّى ربهؼَ، كـٌُگ ّ م ویُن ػؿ ػؿّى عْ ن؛یبكـًیث

ًْ ّ ٌُق ًْ ّ  تیّ عبلن ُقاؿاى ؿّا نیبثیػمت  «یپنبهؼؿً ییکخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼا» کیّ مپل ثَ « هؼؿى
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ّ عـػهٌؼاى ىبػ  یٌیػبىوبى فه ،یٌیىبُؼ صْْؿ ػبؿكبى فه. نیثبى یـاًیعالم هـػاى ّ فًبى هؼؿى ّ عٌؼاى ّ ىـّؿ ا

.نیثبى یـاًیا   

 

 

:پبًْیض  

 

هوبلَ ثبال ػؿ ّاهغ ثغو اّل یک هوبلَ مَ ثغيی ثَ فثبى آلوبًی امت کَ ثـای ایي کتبة ػّثبؿٍ تَضیش ّ هزقا ىؼٍ 

» ثٌبم  «ربًی کو»هوبلَ مَ ثغيی ُوقهبى یک كیلن هؼؿى ّ آهـیکبیی ػؿثبؿٍ عْاًٌؼٍ هؼـّف آهـیکبیی  آى ػؿ. امت

هبًٌؼ كیلن مٌتْؿی، آهـیکبیی ایي كیلن . ًوؼ هی ىْػ اف کبؿگـػاى آهـیکبیی ریوق هٌگْلؼ« ثـ ؿّی عٔ گبم ثقى

تلبّت ؿاُِب ّ . اّ ّ كیلن ثَ ثضـاًِبیو امتهّْْػو ػؿگیـی یک عْاًٌؼٍ ثب رِبى عْیو،  اػتیبػ اّ ّ ثـعْؿػ 

هی تْاًؼ ثَ عْاًٌؼٍ کوک ثکٌؼ کَ ُـ چَ ثِتـ ثَ ػؿک ّ لول هجبصج  هّْْع كبلْك ّ كبًتنن ىیٍْ ثـعْؿػ ػّ كیلن ثَ

ٌؼ ایي مَ ػالهَ هٌؼاى آىٌب ثَ فثبى آلوبًی هی تْاً. آیٌؼ ّ ایي ػّ احـ ؿا اف چين اًؼاف عْیو هوبینَ ّ ًوؼ ثکٌٌؼثبال ًبئل 

.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 

 

 

  

:بتیاػث   

 

 

 

1 /http://www.univie.ac.at/Medienwissenschaft/reichert/dipl/02Einl.html 

 

3.5.6. Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich Selbst. S. 46. 108  

 

4. Zizek: Körperlose Organe. S. 121  

 

5. Zizek: Lacan in Hollywood. S. 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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ّ فزدیت ّ راس طْژگی« ٍقْی طیب»رّاًکبّی فیلن   

 

 
در واقع روایت « ناتالی پورتمان»با سناریو، کارگردانی قوی و با بازی خوب  « قوی سیاه»فیلم  مهیج و روانشناسانه 

حکایت تالشی ناموفق و تراژیک « قوی سیاه»فیلم . است« متامورفوزه و دگردیسی ناتمام و محکوم به شکست»یک 
قدرت و گیرایی فیلم دقیقا در این . است« روایتی نو از باله دریاچه قو»و به « اه فردیفردیت و ر»برای دستیابی به 

نهفته است که چه بازیگری، چه مونتاژ فیلم و یا موسیقی فیلم، به خوبی قادر به  بیان حاالت و الیه های مختلؾ 
و  ایجاد روایتی نو از دریاچه در عرصه فردی، شؽلی « دگردیسی و تحول تراژیک و ناموفق»احساسی و انسانی این 

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  

ست؟ چی« متامورفوزه  و دگردیسی»وقتی از این منظر به فیلم بنگریم، آنگاه بایستی سوال بکنیم که علت شکست این 
علت ناتوانی  نینا از دست یابی به  استقالل فردی خویش و موفقیت جدید کاری چیست؟ علت ناتوانی یک روایت نو از 

است؟« دگردیسی ناموفق و تراژیک»یک « دگردیسی نینا به قوی سیاه»چیست؟ و چرا « دریاچه قو»   
 

و درگیری با « دگردیسی و متامورفوزه» در عرصه هنری و به ویژه در عرصه سینما ما نمونه های فراوانی  از

از « مسخ»در واقع  کتاب « دگردیسی ناموفق و تراژیک»مهمترین نمونه نوشتاری این . این موتیو را شاهد هستیم

و «  دگردیسی و متامورفوزه»در عرصه سینما ما اما شاهد هزاران نمونه  مختلؾ از روایت . فرانتس کافکا است

یک « دگردیسی»که « مگس»از فیلم معروؾ . ی، علمی، فانتزی، درام و ؼیره استدر ژانرهای مختلؾ فضای

را در نتیجه ی یک آزمایش ناموفق نشان می دهد تا نمونه های  فانتزی وار آن مثل « مگس/انسان»دانشمند به یک 

ینمای مدرن می در س« موتیو»و ؼیره، همه و همه حکایت از اهمیت این « مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن»فیلمهای  

.کنند  

 

است، آنگاه دقیقا سینما بایستی عرصه حضور موتیو و « کارخانه تولید تمنا و رویا» اگر سینما در واقع یک 

زیرا انسان . باشد که یکی از موتیوها و تمناهای عمیق و بنیادین انسانی است« متامورفوزه و دگردیسی»انگیزه 

انسان موجودی تمنامند است که . دست یابد و یا به آن تبدیل شود «متفاوت»همیشه می خواهد به چیزی نو و 

خویش می گردد و می خواهد یا خیال می کند با دگردیسی به « دیگری گمشده»و « معشوق گمشده»همیشه بدنبال 

همانطور که هر تالش انسانی برای دستیابی به . او، به خواست و تمنای خویش، به سعادت خویش دست می یابد

دگردیسی و »ت و استقالل فردی خویش، به عشق و جهان فردی خویش به معنای تالش برای یک فردی

. است و  ازینرو این موتیو و انگیزه  جزو اساسی ترین انگیزه ها و اشتیاقات بشری است« متامورفوزه  

 

قوی »اه می بینیم که فیلم است، آنگ« واقعیات نو» در واقع خالق « دلوز»از طرؾ دیگر اگر بپذیریم که سینما به زعم 

است و این « دگردیسی واقعی»در حال ایجاد یک واقعیت نو و جهان نو و در پی به تصویرکشیدن یک « سیاه

. دگردیسی را دوربین فیلم تا پایان آن و شکست نهایی آن دنبال می کند و ما را بدرون این جهان نو می کشاند  

 

بایستی از یک سو به کمک نقد روانکاوانه « دگردیسی تراژیک و ناموفق»ن با چنین نگاهی حال برای درک و فهم  ای

و به ویژه نقد لکانی به داستان فیلم و روابط میان فیگورهای آن را بنگریم و سپس  در بخش دوم و نهایی این مقاله 

.ییمبه کمک نگاه متفاوت و ضد روانکاوانه دلوز به درک بهتر فیلم و قدرتها و ضعفهای آن نائل آ  

 

 

«قوی سیاه» آنالیز روانکاوانه ماتریکس فیلم   

 

تمنا و » بازیگر اصلی فیلم بدور یک هدؾ می چرخد و برای دست یابی به یک « نینا»تمامی زندگی مرتاض وار 

باله ی دریاچه » و دستیابی به نقش اول « مشهور شدن به عنوان بالرین»تالش می کند و این هدؾ و تمنا « هدؾ

اما هنگامی که او با  امکان تحقق رویای خویش روبرو می شود،  عمال گام به گام شکست خویش را است، « قو

. ناخودآگاه زمینه سازی می کند  
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خویش و به استقالل فردی خویش نمی شود؟« تمنای فردی»چرا نینا موفق به دستیابی به    

 

نینا را در « دنیای درونی و برونی»سناریوی در  « سه عرصه همپیوند»برای درک شکست ترا ژیک نینا بایستی   

رهایی »نظر بگیریم و ببینیم که چگونه این سناریو و جهان درونی و برونی نابالػ یا بیمارگونه هم میل دستیابی به 

.را در نینا بوجود می آورند و همزمان شکست این تحول و تمنا را زمینه سازی می سازند« فردی و متامورفوزه  

 

، عرصه رابطه خانوادگی و رابطه «عرصه فردی یا درونی نینا»رصه مختلؾ زندگی نینا، در واقع این سه ع 

توماس کارگردان و کورئوگراؾ / میان نینا و مادرش و سپس در عرصه کاری رابطه میان نینا« فرزند/مادر»

مپیوندی درونی مانند میان این سه عرصه یک ماتریکس و ه. دریاچه قو و در کل رابطه نینا و جهان هنری است

دارد که شناخت آن به درک شناخت شکست اجتناب ناپذیر نینا « پدر/فرزند/مادر»یک رابطه و مثلث ادیپالی 

:کمک می رساند  

 

 
 

به او می گوید، در « توماس»نینا همانطور که کارگردان و رئیس گروه بالت : نینا« درونی_بینا» عرصه فردی و  /1

« قوی سفید»نینا که زنی جوان است مانند .  در دریاچه قو است« قوی سفید»واقع بهترین تبلور و نماد 

« باله»است و تمامی زندگی مرتاض وار او بدور « ته واربیگناهی و حالت فرش» چایکوفسکی در واقع تبلور 

« تمناهای اروتیکی، عاشقانه، خشمگینانه» حاصل این زندگی مرتاض وار و فرشته وار اما سرکوب . می چرخد

نینا اما چنان به این سرکوب درونی ناخودآگاه عادت . و دیگر تمناهایی است که هر انسان معمولی در خویش دارد

قوی »و زندگیش چنان نظم منطقی و نظامی واری دارد که به ناچار زندگیش دقیقا به تبلور ایده ی کرده است 

.تبدیل شده است« سفید، زیبا و دختر خوب  

 

اما از آنجا که تمناهای انسانی قابل سرکوب نهایی نیستند  وهمان لحظه که سرکوب می شوند، به شکل استعاره و  

انسانی می کوبند و حضور خویش را نشان می دهند، حال نینا نیز با این تمناهای مجازی دیگری بر در خودآگاهی 

«  قوی سفید و سیاه» خویش به شکل جدید و بیمارگونه، بحران زا روبرو می شود و دقیقا اجرای نقش دوگانه ی 

یش روبرو می و میل شهرت و چیرگی بر هر رقیب، هر چه بیشتر او را با این تمناهای قوی و پرشور درونی خو

.سازد  

 

تمناها و شورهایی از او که حال خویش را به شکل رویا و خواب و احساسات چندسودایی و یا دوسودایی، به شکل  

و « قوی سیاه»دلهره برانگیز به « متامورفوزه»شکست واقعیت او و حضور واقعیتهای مختلؾ،  به شکل حس 
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ضور این اشتیاقات اروتیکی، اؼواگرانه ، قدرت طلبانه در نینا در واقع بایستی گفت که ح. اؼواگر نشان می دهند

بروز می کند، « رئال»، یعنی در راستای نگاه لکان به حالت «حالت کابوس وار و دهشتناک»و دنیایش اکنون به 

، تبدیل سازد« تمنای سمبولیک و نمادین»زیرا  این قاعده جهان و روان بشری است که آنچه انسان نمی تواند به 

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  

 

جامعه  در برخورد به تمناهای خویش باشد، مثل« سفیدی/سیاه»همانطور که وقتی جامعه  و فرهنگی دچار این حالت 

و فرهنگ ما، وقتی این جامعه وفرهنگ بخواهد فرشته وار و مومن بزید، آنگاه تمناها و جسم او بایستی به حالت 

می « وسوسه/اخالق»بر او عمدتا ظاهر شوند و این فرد یا جامعه اسیر جنگ « وسوسه خطرناک و کابوس وار»

داری نو با تمناهای خویش تن می دهد، از چرخه یا او  سرانجام به دی. شود و در این جنگ یا داؼان می شود

جنگ اخالق و وسوسه خویش را رها می سازد و قادر می شود تمتع های اؼواگر  و دهشتناک خویش را به 

« کثرت در وحدتی نو»و یا به « وحدت در کثرتی نو»خویش تبدیل سازد و به « تمناهای بالؽانه و سمبولیک»

. دست یابد  

 

خویش دست یابد و اینگونه  اشتیاقات خویش « من بالػ و نفسانی»م اما بایستی فرد هر چه بیشتر به برای این تحول مه

هر چه بیشتر به « من نفسانی»یا در حالت واالتر و با گذار از خطای . را به قدرتهای نوین خویش تبدیل سازد

ش می دهد و آنها را می پذیرد و دقیقا سوژه ای که تن به دیدار با تمناهای خوی. تبدیل شود« سوژه منقسم لکانی»

از طریق این دیدار و پذیرش دیگری، پذیرش اشتیاقات خویش، در واقع با چهره اصیل اشتیاقات خویش روبرو 

زیرا تمناهای بشری و ضمیر ناآگاه دارای حالت سمبولیک و . میشود که به حالت قانونمند و سمبولیک است

.قدرتهای ما هستند آنها حقایق ما و. قانونمند هستند  

 

، قادر به دیدار و گفتگویی عمیق با اشتیاقات «سوژگی»مشکل نینا اما این است که قادر به دستیابی به این حالت 

شکاؾ درونی او به دو نیروی . نوین و بدنی نو، جهانی نو و فرد نمی شود« کثرت در وحدتی»خویش و ایجاد 

به حالت دیدار انسان « دیگری یا با تمناهای خویش»که این دیدار با شر، بیگناه و اؼواگر چنان عمیق است /خیر

نینا نمی تواند از طریق تبدیل شدن  . هراسان از تمناهای عمیق خویش با جسم و تنانگی خویش صورت می گیرد

تلفیق هر چه بیشتر با این شورهای اؼواگر خویش روبرو شود،آنها را بپذیرد و آنگاه به ترکیب و « قوی سیاه»به 

. خویش دست یابد« فردی، اروتیکی و عشقی» خویش از این تمناهای مختلؾ خویش و  هر چه بیشتر به جهان   

 

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 

فردیت »ش چیره شود و  هر چه بیشتر به خویش و موفقیت کاری دست یابد و هم بر بحران درونی خوی

خویش و به جهان عشقی و اروتیکی فردی خویش و سعادت فردی خویش دست یابد، اما شکاؾ عمیق « سمبولیک

چنان بزرگ است و وحشت از دیدار با « اشتیاقات خطرناک یا نینای بد و اؼواگر»و « نینای خوب»درونی میان 

ه این دیدار به شکل هذیان و توهم و دیدن نینای سیاه پوش و اؼواگر و ترس این تمناها چنان در او شدید است ک

یا در حالت بوسیدن توماس این بوسه که ترکیبی از نینای . برانگیز در مترو و جاهای دیگر  صورت می گیرد

. می شودلبان توماس همراه « بوسه همراه با گاز گرفتن» فرشته و نینای اؼواگر و  سرکوب شده است، به حالت 

یا در حاالت مشابه می تواند آنگاه از ترکیب این اشتیاق با ترس و هراس از اشتیاق، آنگاه حاالت سادومازوخیستی 

زیرا حال این شورها و تمتع ها که ترکیبی از میل و . بیمارگونه و خشونت جنسی یا خشونت ناموسی بروز کنند

تبدیل نشده اند، مجبور هستند به حالت ارواح خشن و «  تمنای نمادین و به روایت فردی» هراس هستند و به 

. کابوس وار، به حالت خشونت جنسی و دیدارهای هراسناک با وسوسه های خویش بروز کنند  

 

،  گذار  از جنگ میان «وسوسه/اخالق»و  گذار از چرخه  جنگ « دگردیسی نهایی»معضل نینا ناتوانی از این 

این ناتوانی در عرصه فردی و . است« نینای رنگارنگ»اتوانی او از دگردیسی به و ن« نینای سفید و نینای سیاه»

. است« رابطه ی نارسیستی با دیگری»نینا ناشی از آن است که نینا در واقع هنوز اسیر « درونی_بینا»  

 



81 

 

ی اول زندگی خویش کودک و انسان بنا به نگاه روانکاوانه  و به ویژه در نگاه لکان  در مرحله اول زندگیش، در سالها

در این مرحله که لکان آن را مرحله . قرار دارد« مادر»نفرتی با /در واقع در یک رابطه ی نارسیستی عشق

کودک شکل می گیرد و اولین حاالت هویت و شخصیت کودک اینجا « من نفسانی»می نامد، در واقع « آینه»

به حالت « دیگری»در این جا به طور عمده با معضل مرحله نارسیستی اما این است که کودک . شکل می گیرد

ابتدا با ورود کودک به مرحله  بعدی و . نفرتی برخورد می کند و یا عاشق است و یا متنفر از چیزی است/عشق

و اینکه مادر به او تعلق ندارد، یعنی با قبول محرومیت از « حضور پدر و نام پدر»و با قبول «  سمبولیک»

. کودک هر چه بیشتر وارد عرصه زبان و جهان سمبولیک خویش می گردد«  با مادر بهشت مطلق و وحدانیت»

فاصله بگیرد، تفاوت خویش را حس کند و شروع به کشؾ « مادر و خانواده»کودک یا انسان قادر می شود که از 

نین جهان فردی و عشق فردی خویش بکند و نگاهش به سمت محیط بیرون از خانواده سوق داده شود و در س

. 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 

نفرتی /و عشق« سفیدی/اهسی»، با تمناهای خویش، با معشوق و یا با هر آرمان در واقع اسیر حالت «دیگری»

امروز معشوقش را، آرمانش را، خدایش را، . او می تواند سراپا عاشق چیزی و متنفر از مخالؾ آن شود. است

زندگی و دیگری را بپرستد و خیال بکند حال به خوشبختی بزرگ و سعادت بزرگ و به بهشت گمشده دست می 

کند که مشکل و  ضعفی در رابطه و یا در دیگری و آرمانش یابد و فردا از آنها متنفر شود و همینکه احساس ب

حاصل گرفتاری در این . جدیدی بگردد« عشق و آرمان مطلق و قوی »بوجود آید، از آن متنفر شود و بدنبال 

تفریط و بیماریهای مختلؾ روانی و گرفتاری در تکرار این /حاالت نارسیستی ، گرفتاری در حاالت افراط

. تی به اشکال مختلؾ استسناریوهای نارسیس  

 

. نفرتی هستیم/سفیدی و عشق/در نوع برخورد نینا به دیگری، به تمناهایش اما ما  شاهد این برخورد نارسیستی سیاه

گرفتار مانده است و « فرزند/ مادر» است که در رابطه « کودکی»نینا در واقع از لحاط احساسی و درونی هنوز 

عالئم گرفتاری نینا در این حالت نارسیستی و مرحله آینه در فیلم . ت نیافته استبه بلوغ فردی خویش به خوبی دس

در واقع به خوشبختی « بالرین معروؾ»برای مثال نینا خیال می کند با تبدیل شدن به . مشهود و فراوان است

قع خطر و بزرگ خویش دست می یابد، به بهشت گمشده خویش دست می یابد و حتی سرنوشت بالرین قبلی در وا

یک نماد این گرفتاری نینا دقیقا . دروؼین بودن این بهشت گمشده و  پر زرق و برق را بر او آشکار نمی کند

ی او و این حس است که دیگری و رقیب می خواهد جای او را بگیرد و ازینرو  میل کشتن و یا «پارانوییا»

حالت نارسیستی و آینه مرتب گرفتار پارانوییا و انسان گرفتار . چیرگی بر این رقیب خیالی یا واقعی را دارد

با این همزاد خویش روبرو می شود و چهره ی او « آینه»یا می بینیم که چگونه نینا در . است« تئوری توطئه»

در صحنه های مختلؾ و به « نینای سیاه و اؼواگر»حالت مهم دیگر دقیقا دیدار مداوم نینا با .  را در آینه می بیند

در لحظات احساسی و بحرانی شدید خویش و « قوی سیاه و همزاد خویش»ختلؾ است یا تبدیل شدن به حاالت م

خویش درگیر است « همزاد»انسان گرفتار حاالت نارسیستی مرتب با . وقتی به اشتیاقات پنهان خویش تن می دهد

ه بهشت گمشده یا عشق مادر و یا احساس می کند که این همزاد و نیمه دیگر او می خواهد جایش را بگیرد و ب

یا .  نفرتی با دیگری و با همزاد خویش است/ازینرو حالت انسان گرفتار مرحله نارسیستی حالت عشق.  دست یابد

همانطور که نینا در . اسیر نگاه همزاد می شود و به او و وسوسه تن می دهد و  لحظه ای دیگر  از او متنفر است

است و « نینای سیاه»و « نینای سفید»ع دچار یک شکاؾ عمیق درونی میان برخورد با تمناهای خویش در واق

.نمی تواند از این جدل خطرناک نارسیستی بگذرد و به فردیت خویش و به  کثرت در  وحدت خویش دست یابد  

 

 

طه ی راب»نینا در  واقع  کودکی است که آرزوی بزرگ شدن، فرد شدن و مستقل شدن دارد اما   گرفتاریش در این 

و هراسش از همزادش و  تمناهای درونیش  چنان شدید است که او نمی تواند از شکاؾ و «  نارسیستی با دیگری

به . بگذرد و به جهان نوین فردی خویش دست یابد« نینای سیاه/ نینای سفید»میان « رئال/نارسیستی»جنگ 

هم . و هم وفادار به اصول و تمناهای خویش فردیتی نوین دست یابد که قادر است به شیوه خویش هم اؼواگر باشد

بلکه برعکس این دیدار با اشتیاقات . مستقل باشد و هم حاضر به لمس نیاز و تمنای خویش بدنبال دیگران باشد 
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سفیدی و به حالت جنگ رئال و کابوس وار باقی می ماند و دگردیسی او ناکام و /خویش به حالت نارسیستی سیاه

.ان می یابدبه حالت تراژیک پای  

 

است و از « نظم و ساختاری سمبولیک چون زبان»و جهان روانی بشری دارای « ضمیر ناآگاه بشری»از آنجا که 

تمناها و »آنجا که این تمناهای نآآگاه بشری ؼیر قابل سرکوب نهایی هستند، از آنرو  نینا محکوم به دیدار با 

شق و  اروتیک و دوستی است و در فیلم گام به گام با این و لمس نیاز خویش به دیگری، به ع« اشتیاقات خویش

اما از آنجا که نینا اسیر این رابطه نارسیستی  و . اشتیاقات خویش و شورهای فردی خویش روبرو می شود

کودکانه است، این دیدار به حالت دیدار میان یک کودک هراسان و دیو اؼواگر ، سیاه و هولناک صورت می گیرد 

فردیت و  جهان »مسیر دست یابی نینا  به .  «فرد بالػ و تمناهای قویش»رت دیدار و گفتگوی میان و نه به صو

، «قوی سیاه و تمناهای اؼواگرانه خویش و نهفته در او»، دیدار با «سمبولیک خویش، به سعادت دنیوی خویش

. است« نا و فردیت رنگارنگنی»پذیرش آنها و اینگونه چیرگی بر قوی سیاه  و تمتع هراسناک و دگردیسی به 

.است« تمنامند »زیرا انسان یک موجود . همیشه ناتمام است« کثرت در وحدت»زیرا سوژگی همیشه یک   

 

است که سرنوشت دائمی و مداوم هر « متامورفوزه و دگردیسی به فردیت سمبولیک »روایت نینا روایت شکست این  

یرا انسان و  جهان انسانی، انسان و جهانی تمنامند و سمبولیک ز. انسان و جهان انسانی و ماجرای انسانی است

است و انسان مرتب در دیدار با دیگری، با حالتی نو از خویش، با حالتی نو از رابطه عشقی یا انسانی، با تمنایی 

، یا  نو از خویش روبرو می شود و یا با پذیرش این تمنا و حالت نو به تحول خویش و جهان فردیش دست می یابد

زیرا تمناهای .اسیر تمتع و میل دست یابی به بهشت گمشده می گردد و  دچار بحران، بیماری  و تکرار می شود 

همانطور که . «ضمیر ناآگاه و تمناهای ما همیشه بازمی گردند»انسانی ؼیر قابل سرکوب هستند و  به قول فروید 

هم « حالت برزخی انسان»این . و با ما همراه است میل دست یابی نهایی به بهشت گمشده همیشه باز می گردد

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  

 

برای درک علت شکست تراژیک نینا بایستی اما ما به بخش مهم دیگر از : «نینا/ فرزند،  اریکا/مادر»رابطه ی /  2

اگر نینا درونا اسیر یک رابطه نارسیستی و . در زندگی نینا بنگریم« فرزند/مادر»زندگی نینا، یعنی به رابطه 

است، آنگاه ما  و  ناتوان از دست یابی به فردیت خویش«  دیگری و  با هدؾ خویش یا بالرین بودن»خیالی با 

.می بینیم« فرزند/مادر»علت مهم دیگر این ضعؾ بنیادین نینا را در رابطه ی نارسیستی و خیالی   

 

محارم » نارسیستی و تقریبا « سیمبیوتیک یا همزیایی»  در واقع یک رابطه ی « اریکا»مادرش /رابطه ی نینا 

ط مادرش که یک بالرین ناموفق بوده است، از کوچکی یعنی ما در اینجا می بینیم که چگونه نینا توس. است« گونه

تبدیل می شود تا نینا به خواستی دست یابد که همان خواست و تمنای مادرش « بالرین»با نظم و اجبار به یک 

است و نینا مثل یک  انسان « تمنا و آرزوی مادرش»آنچه نینا با تمامی وجودش می طلبد در واقع . است

نینا در واقع ادامه مادر است و این مادر دیکتاتور  نینا را به . «نایش، تمنای دیگری استتم»هیستریک در واقع 

. تبدیل می سازد تا به کمک فرزندش به آن چیزی دست یابد که خواست و حق خویش می پندارد« ادامه خویش»

می خواهد به او این احساس  نزد نینا نیز ابایی ندارد و« احساس گناه»برای دست یابی به این خواست او از تولید 

با آنکه نینا به دروغ نهفته . تبدیل شود« بالرین موفق»را بدهد که او به خاطر نینا و حاملگی نتوانسته است به یک 

و فداکاری دروؼین توسط مادر گاهی  پی می برد، اعتراض می کند و می خواهد از «  بمباران اخالقی»در این 

گی مستقل ایجاد بکند، اما وابستگی او به مادر و این زندگی دوگانه، نارسیستی و خانه مشترک بیرون رود و زند

.محارم گونه آنقدر شدید است که او نمی تواند از آن جدا شود و به استقالل خویش دست یابد  

 

وان از فرزندی دقیق بنگریم ، متوجه می شویم که چرا نینا نات/وقتی ما به این رابطه ی خطرناک  نارسیستی مادر 

ارتباط برقرار بکند و به « دیگران»چرا نینا نمی تواند با . ایجاد یک رابطه ی عشقی و اروتیکی با دیگری است

/ نفرتی  میان نینا/زیرا در این رابطه ی دوگانه نارسیستی، عشق. سعادت عشقی، فردی یا اروتیکی دست یابد

زیرا مادرش چنان در .  ا فضای فردی وجود نداردو فردیت ی« نفر دیگری»مادرش اصوال جایی و مکانی برای 

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 

ازین رو تعجب برانگیز نیست که برای نینا عشق و اروتیک . تن خویش باقی نمی ماند  اروتیکی خویش و شناختن

پس چه عجب .  هراسناک است و او نگاه مادر را حتی در این لحظات اروتیکی بر تنش و روحش احساس می کند

ه است که فرزندی بزرگ شد/است وقتی در یک رابطه ی نارسیستی مادر« پارانوییا»که او دجار حاالت شدید 

نگاهی که از یک سو به . را بر تمامی جسم و جانش و تا اعماق وجودش حس کرده است« نگاه دیگری»مرتب 

فرزندی را می دهد و اینکه هیچ وقت مرد یا فرد دیگری وارد این رابطه /او وعده عشق مطلق و جاودانه مادر

ان حضور هر نماد فردیت در درون نینا و یا در نخواهد شد و از طرؾ دیگر با بمباران اخالقی نینا، با عدم امک

مادرش و »اطاقش، او را مرتب دچار حاالت دوسودایی و یا چندسودایی و بحران درونی می سازد و اینکه 

.«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 

ش را بوجود می آورد و  معضل نینا، ناتوانی درونی او از دیدار با تمناهایش و ناتوانی نینا از دست یابی به فردیت

نه تنها نینا هنوز از لحاظ احساسی اسیر مرحله آینه و نارسیستی کودکانه . می گردد« مرگ تراژیکش»زمینه ساز 

است، بلکه بیش از او مادرش اسیر این دنیای نارسیستی است و او می خواهد با کمک فرزندش و با تبدیل او به 

صاحب فالوس »خویش دست یابد و احساس کند که « ده و معشوق گمشدهبهشت گمش»در واقع به « بالرین موفق»

در مرحله . احساس کند که نیازی به دیگری، به مرد و عشق و ؼیره ندارد و کامل است. است« و قدرت مطلق

« هویت کودک»کودک است، همزمان حاالت اولیه « من نفسانی»آینه یا نارسییستی اولیه که مرحله شکل گیری 

است، مرتب بخواند که بایستی یک « آینه»یرند و وقتی کودکی مثل نینا در نگاه مادرش که همان شکل می گ

باشد تا مورد  عشق مادر واقع شود، وقتی در نبود پدر و دیگری دقیقا او وابسته به این « بالرین خوب و بزرگ»

می بیند و  خیال « بالرین بودن»عشق و نگاه مادری است، آنگاه طبیعی است که او حال هویتش را فقط در این 

بهشت مطلق و »او ناخودآگاه خیال می کند که بدینوسیله به . می کند که این خواست تنها خواست و تمنای اوست

یا . یا در نهایت به وحدانیت با مادر دست می یابد و دیگر مادر همیشه از او راضی است« به وحدانیت با دیگری

است و گاه برای کمی استقالل بایستی در « دیگری و مادر بی مرز»از این  از طرؾ دیگر دچار خشم و نفرت

. نفرت به حالت  هذیان و  زنده شدن کابوس وار نقاشیهای مادر  بروز می کند/اطاقش را قفل بکند و یا این عشق

» ه حالت نفری مادر به نینا هستند و در واقع تصویر او را مرتب ب/نقاشیهایی که همزمان بیانگر حالت عشق

.می کشد« هولناک و یا عجیب و ؼریب  

 

فرزند /است و ما می بینیم که نینا در این رابطه ی نارسیستی مادر« تمنای سوژه همیشه تمنای دیگری» به قول لکان  

و با همخوانی خویش با مادر می خواهد خواست مادر را متحقق سازد و اینگونه عشق جاودانه او را و بهشت 

به این « بالرین موفق»دست آورد و یا خیال می کند که می تواند بدین وسیله و با دست یابی به حالت جاودانه را ب
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موضوع اما این است که نه نینا دیگر کودک یک ساله یا دوساله . بهشت گمشده برای خویش و مادرش دست یابد

نفرتی که به درازا کشیده /است و نه مادرش، مادر یک کودک شیرخوار است و این رابطه ی بیمارگونه عشق

مشکل این است که نینا در واقع . است، حال بهای خویش را می طلبد و به شکست و مرگ تراژیک او می انجامد

همانطور که همه . است و زندگی مستقلی از خویش ندارد و ازینرو محکوم به مرگ تراژیک است« ادامه مادر»

هستند و از خویش زندگی مستقلی ندارند، محکوم به مرگ « ی مادرادامه »ی قهرمانان که نمونه های دیگر این 

« چاه و زهدان»و یا به عنوان  رستم در « مادر گمشده»تراژیک هستند، چه به عنوان عارؾ خراباتی در پی 

.نماد مادر  

 

. شان می دهدرابطه ی میان نینا و مادرش در واقع درستی یک تئوری مهم لکان و اختالؾ نظر میان او و فروید را ن

و دستیابی به مادر یا پدر و « چیرگی بر تابوی زنای محارم» در نگاه فروید در واقع کودک است که  خواهان 

در واقع بدینگونه به ( در حالت دختر برعکس)کودک  می خواهد با چیرگی بر رقیب پدر  . چیرگی بر رقیب است

را داشته است و حال حضور پدر و رقیب این بهشت را ای دست یابد که خیال می کند زمانی آن « بهشت گمشده»

لکان اما نشان می دهد که در واقع موضوع دوطرفه است و از جهاتی دقیقا این پدر و مادران . مختل کرده است

و می خواهند این رابطه نارسیستی و  دوطرفه  و محارم گونه را « بچه ها بزرگ شوند»هستند که نمی گذارند 

این فیلم ما دقیقا با درستی نظر لکان روبرو می شویم و می بینیم که چگونه مادر نینا در واقع به در . حفظ بکنند

. اشکال مختلؾ و با بندهای احساسی مختلؾ سعی می کند، این رابطه ی بیمارگونه و  نارسیستی را حفظ بکند

به عنوان دوست یا عشق وارد  ازینر او  سریع عکس العمل نشان می دهد، وقتی می بینید که فردی بخواهد چه

یا وقتی .  فرزندی را به خطر اندازد/مادر« وحدانیت دروؼین»زندگی دخترش شود و این رابطه ی نارسیستی و  

دخترش بخواهد تمنایی و نیازی عاشقانه به دیگری، مثل تمنایش به توماس و یا  به محیط خارج از خانواده را  

. بروز بدهد  

 

کودک، در /است که لکان نشان می دهد که برخالؾ نظریات اولیه درباره ی رابطه ی مادر موضوع مهم دیگر این

« وسیله رهایی و آزادی و سبکبالی» در این رابطه برای کودک یک « نام پدر»و ظهور « پدر»واقع حضور 

یی و پیچیده نفرتی و احساسات چندسودا/زیرا این رابطه ی دوگانه نارسیستی که ماالمال از حاالت عشق.است 

است، برای کودک در مراحل پایانی این مرحله نارسیستی یا مرحله آینه، در واقع دردناک و پیچیده است و دقیقا 

را برای « معمای تمنای دیگری»به کودک امکان می دهد که معمای این رابطه و « نام پدر»حضور پدر و 

پی ببرد که . ممکن نیست« وحدانیت مطلق با دیگری»خویش حل بکند و پی ببرد که مادر به دیگری تعلق دارد و 

حال  کودک می تواند با .  وجود دارد« دیگری»دیگری نیز کامل و بی نقص نیست و همیشه راه دیگر و یک 

از درون این رابطه نارسیستی و دوگانه بیرون آید، از این رابطه ی پیچیده و « حضور پدر یا قانون»لمس 

. ود، به فردیت خویش بیشتر دست یابد و نگاهش متوجه محیط بیرون از خانواده شودنفرتی کم کم خارج ش/عشق

زیرا . یا در سنین جوانی برای دستیابی به عشق و حقیقت و جهان فردی خویش خانواده و جهان سنتی را ترک کند

نیست، حتی  می داند و حس کرده است که همیشه راه و امکانی دیگر است و هیچ چیز کامل و نهایی و  مطلق

.فرزند و هیچ راه و یا آرمانی/فرزند، پدر/عشق مادر  

 

نفرت، حاالت چندسودایی و بدون مرز فردی و /مادرش که ماالمال از احساسات عشق/ما در رابطه ی نارسیستی نینا

حتی بدون مرز جنسی  و جسمی است ،  دقیقا بدرستی نظر لکان درباره میل رهایی کودک از این حالت 

وقتی این تحول .  پی می بریم«  نماد آزادی و رهایی» به عنوان یک «  نام پدر»تی و حضور پدر یا نارسیس

مادر،  پسر و مادر یا دختر و پدر از یکدیگر فاصله نگیرند و به هم فضا برای رشد /صورت نگیرد و کودک

به فردیت و جهان سمبولیک  فردیت و استقالل ندهند، آنگاه این رابطه ی بیمارگونه باعث عدم دستیابی کودک

همانطور که مادر یا پدر نیز آنگاه ناتوان از دست یابی به جهان فردی و . خویش و رشد حاالت بیمارگونه می شود

زیرا آنها فقط مادر یا پدر هستند و آنهم مادر یا پدری که همه تمناها و اشتیاقاتش . زنانه یا مردانه خویش می شوند

واهد از همین رابطه با فرزند خویش  بدست آورد و بناچار فرزندش را زیر فشار و را ناخودآگاهانه می خ 

.بمباران احساسی و اخالقی خویش داؼان و پریشان می سازد  
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» فرزندانی  است که می خواهند از کودکانشان یک / رابطه ی نینا با مادرش از طرؾ دیگر نمادی از رابطه ی اولیا

ستاره »فرینند و اینگونه بدون توجه به خواستها و فردیت کودک و برای تبدیل او به بیا« ستاره و هنرمند مشهور

حاصل چنین رفتار خشن و بی مرزی با کودکان آنگاه . از تربیت خشن و تمرینهای خشن استفاده می کنند« مشهور

زیرا فردیت و . وح این کودکان و هنرمندان نوجوان استو یا ضربات فراوان به ر« هنرمندان معضل دار»

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 

همانطور که هر جامعه ی بسته و یا بشدت اخالقی ، هر محیط .  ند و کودکیشان را از دست می دهندخشن تن بده

خانوادگی بسته و بشدت اخالقی دچار همین حالت رابطه ی نارسیستی با کودکان و اعضای خویش است و به آنها 

را با بمباران « تمناهای خویش» اجازه رشد فردیت و استقالل فردی نمی دهد و هر تالش آنها برای بیان فردیت و

طبیعی است که این ضربات به فردیت  و . اخالقی و  احساس گناه و یا با مجازات  اخالقی  سرکوب می کنند

همانطور که طبیعی . «ضمیر ناآگاه باز می گردد»تمناهای کودک، به خواستهای انسانها بی جواب نمی ماند  و

حال ابتدا به شکل بیمارگونه و یا هولناک، به شکل انفجار « سرکوب شدهتمناها و فردیت »است که این بازگشت 

یا در مورد نینا به حالت . خشم فردی یا جمعی، به شکل افسردگی و بیماریهای فردی یا جمعی بروز می کند

ه سعادت نینا از کودکی و یا هذیانها و توهمات و بحرانهای  بزرگسالی او و ناتوانی او از دستیابی ب« خارش  تن»

. بروز می کند« مرگ تراژیک» به حالت هولناک یک . فردی و عشقی بروز می کند  

 

خارش »این اشتباه است که این . نینا در واقع دارای معناها و حاالت مختلؾ از نگاه روانکاوی است« خارش تن»

. ببینیم« م و اعتراضبیان خش»و  روانکاوی کالسیک تنها به معنای « روانشناسی من»را به بیان مکتب « تن

طبیعتا در این . خشم و اعتراضی که به جای اینکه به سمت دیگری نشانه رود، بدن خویش را نشانه می گیرد

نینا، اعتراض کودک و زنی به مادرش و رفتار وحشتناک و بی مرز این مادر وجود دارد که چون « خارش تن»

را خدشه دار می کند که این « آن تن و تصویری»دقیقا . یردنمی تواند به او بیان کند، تن خویش را نشانه می گ

بیافریند تا به کمک کودک به تمنای خویش و دگردیسی به بالرین معروؾ « زیبا و کامل»مادر می خواهد  آن را 

ازینرو نیز مادر که به نوعی ناخودآگاه عمل کودک و اعتراض و خشم او  را می فهمد، برای حفظ . دست یابد

ارسیستی و سرمایه خویش، دستان نینا را در کودکی با دستکش مرتب می پوشاند تا دستانش مرتکب تصویر ن

.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 

یعنی خارش تن توسط نینا در . ویش را نشان بدهدو نینای دیگر  و اصیلتر خ« دیگری»ظاهری را کنار بزند تا 

واقع اولین نمادهای تالش او برای بیان فردیت خویش و دستیابی به فردیت و سوژگی خویش است، حتی اگر این 

د ر زیر پوست . نهفته است« سوژه»زیرا در زیر پوست در واقع . تالش بنا به شرایط به حالت بیمارگونه است

سوژه و سوژگی، فردیت ما همیشه در لحظه ای . است« دیگری»نهفته است که همان  ما« سوژگی»در واقع 

ازینرو در . خویش را  نشان می دهد که فرد با دیگری،  فرد با تمناهای خویش تالقی می یابد و دیدار می کند

ازینرو . استو فردیت « سوژه»لحظه تالقی دو جسم، دو لب، دو نگاه، دو پوست، دو بدن و دو تمنا محل حضور 

ما، تمناهای « دیگری»او  به عنوان . حضور دارد« دیگری»سوژه در روی پوست و  در زیر پوست به عنوان 

. ازینرو ضمیر ناآگاه محل حضو سوژه و دیگری است. نهفته حضور دارد  که حامل حقایق و قدرتهای ما هستند

ما با این سوژه و دیگری خویش دقیقا . است« گاهسوژه ناخودآ»سوژه لکانی بر خالؾ روانکاوی ماقبل از او یک 

در بحران و بیماری روبرو می شویم، در بحران فردی یا عشقی، اجتماعی و ؼیره و در لحظه دیدار با تمناهای 

. ناخودآگاه خویش  

 

ا نینا با خارش تن خویش در واقع ناخودآگاه می خواهد دیوار ظاهری و  تصویر و بدن ساخته شده توسط مادر ر

یا بهتر . او، فردیت او، سوژگی او بروز کند و خویش را نشان دهد« دیگری»بشکند، کنار بزند و بگذارد که 

او با تحریک او به خارش بدن خویش می خواهد « سوژگی و ضمیر ناآگاه و سمبولیک»است بگوییم که دقیقا 

خویش را بیان کند، دیگری نهفته و پوسته ظاهری و بدن اولیه را کنار بزند، بشکند و حضور خویش و خواست 

اما نینا همزمان  از این . اصیل در زیر پوست را نشان دهد که همان فردیت و تمنا و حقیقت درونی اوست

قوی » فرزندی است، ازینرو دیگری به شکل /و تمنای خویش هراس دارد و اسیر این رابطه ی مادر« دیگری»
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هر . آفریده می شود« بحران و بیماری او«  تمنا و هراس او»از ترکیب . بروز می کند« سیاه و خطرناک

یا در معنای روانکاوی لکان . میان اشتیاقات ناآگاه و هراسهای اخالقی است« سازشی»بیماری روانی در واقع 

دچار است و « تمتع بیمارگونه»هر بیماری روانی در واقع هم محل حضور تمناها و حقایق ماست و هم به حالت 

ی سیاه می خواهد به هر وسیله ای به خواست خویش و بهشت گمشده خویش دست یابد و برای اینکار مثل قو

ابتدا وقتی که فرد قادر باشد هر چه بیشتر از . حاضر است از روی الشه دیگران عبور بکند و بی مرز است

تبدیل شود، آنگاه « ن خویشفرد سمبولیک قادر به دیالوگ با تمنا و بحرا»کودک اسیر اخالق یا وسوسه خویش به 

زیرا فرد، تمنا و قانون یا نام پدر الزم و . تبدیل می شود« تمنای بالؽانه و سمبولیک»بیماری و بحران او نیز به 

همانطور که گرفتاری در حالت کودکی نارسیستی و حالت خراباتی رئال و بحران و بیماری . ملزوم یکدیگرند

.الزم و ملزوم یکدیگرند  

 

ن نینا و بحران او هم خالقیت جسم و جان او برای رهایی از رابطه ی بیمارگونه و دستیابی به فردیت خویش خارش ت

. است و هم در خویش هراس از تحول و دیگری را دارد و میل دستیابی به بهشت گمشده و مادر گمشده را دارد

دگردیسی می یابد، به آن « قوی سیاه»گام به ازینرو در فیلم می بینیم که نینا با خارش تن خویش در واقع گام به 

اما گرفتاری او در این رابطه ی نارسیستی با مادر . دگردیسی می یابد که در زیر پوستش حضور دارد« دیگری»

و قدرت مادرش بر روح و جسم او به حدی است که او نمی تواند با چیرگی بر هراسش و از مسیر  دیدار و 

خویش دست یابد، بلکه گاه به « فردیت نوین و رنگارنگ» خویش به « اؼواگرانه تمناهای سیاه و»گفتگو با 

در می آید و مرتب در این حالت و تمناهای خویش ؼرق می « نینای سیاه»و گاه به حالت « نینای سفید»حالت 

ازینرو او . زدشود، با آنها به حالت دروؼین یکی و یگانه می شود به جای آنکه آنها را به یاران خویش تبدیل سا

و « بهشت دروؼین و مادرانه»او با مرگ در واقع سرانجام به این . دچار می شود« مرگی تراژیک»به ناچار به 

همانطور که مرگ تراژیکش دروغ نهفته در . دست می یابد« بالرین موفق»به وحدت وجود با مادر و با تصویر 

.نشان می دهدو ناممکنی این وحدانیت را « وحدانیت با دیگری»این   

 

مادر، / حضور پدر یا دیگری در رابطه ی نارسیستی کودک:  نقش توماس یا محیط هنری  در شکست نینا/ 3 

مرحله  فردیت سمبولیک و جهان سمبولیک و »شروع رهایی کودک از این رابطه ی سیمبیوتیک و  ورود او به 

و لمس این است که « وجود دروؼینوحدت »حضور پدر و دیگری به معنای شکاندن این . اوست« فردی

ازینرو موضوع تنها . و مادر نیز همیشه دارای کمبود و ضعفی است و بهشت مطلق وجود ندارد« دیگری»

و  « بهشت جاودانه»یعنی قبول محرومیت خویش از . است « نام پدر یا قانون»حضور پدر نیست بلکه لمس 

.قبول اینکه همیشه راه و امکان دیگری وجود دارد  

 

خواه این . نفرتی پیش شرط رشد این رابطه و یا جهان انسانی است/این تحول مهم در هر رابطه ی نارسیستی عشق

/ مرادی میان مومن/فرزندان باشد و یا به حالت رابط نارسیستی و یا رئال مرید/رابطه ی نارسیستی رابطه ی اولیا

در آن لحظه . عاشق دلخسته و معشوق گمشده اش باشدخدا و مذهبش، میان آرمان گرا و آرمانش، میان عارؾ و  

این رابطه ی مطلق گرایانه و محدود را « دگراندیش»و یا به شکل « شک و تمنای فردی»که دیگری به شکل 

معشوق و ؼیره را /زیر سوال می برد و  امکانات دیگر و  روایات دیگر و ممکن از رابطه مومن و خدا، عاشق

با شکلی از حاالت این گذار و ورود به عرصه فردیت و قانون سمبولیک، تمنای  مطرح می کند، ما آنگاه

از مسیر این تحول و گذار است که فردیت، پروتستانیسم مذهبی و روایات نو از عشق، . سمبولیک روبرو هستیم

القیت را از زندگی و امکان تحول در روابط انسانی خویش و ایجاد بدنها و روابط نو ممکن می شود و این  خ

.زیرا جهان سمبولیک همیشه از نو نوشته می شود و هیچگاه به نوشته شدن پایان نمی دهد. پایانی نیست  

 

مادرش عدم حضور پدر  باعث ادامه این رابطه  و باعث گرفتاری هر دو در این رابطه شده /در جهان نارسیستی نینا

دخترش یا پسرش همیشه این رابطه ی نارسیستی  / تنهااین بدان معنا نیست که در رابطه ی میان یک مادر . است

زیرا در صورت عدم حضور پدر در واقع این مادر است که همزمان خود نقش پدر را نیز تا . ادامه می یابد

حدودی بازی می کند و دخترش را به استقالل و یافتن راه خویش تشویق می کند و یا اعضای دیگر خانواده این 

می تواند به شخصه این تحول را « روح و تصویر پدر ؼایب»ی گیرند، همانطور که اصوال نقش را به عهده م

پدر »زیرا به ویژه پدر مرده می تواند هر چه بیشتر  تصویرش زنده و حاضر باشد و به نماد . ممکن سازد
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ند و با یا جامعه متحول، مدرن و دیگران این نقش را بازی می کن.  در ذهن کودک تبدیل شود« سمبولیک

اؼوایشان و یا با دخالتشان باعث تحول در این روابط نارسیستی می شوند و راه را برای رشد کودک یا شهروندان 

.باز می کنند  

 

دیگری »و در نهایت جهان هنری به سان « توماس»در واقع مدیر و کارگردان گروه باله  یعنی « قوی سیاه»در فیلم 

را بازی بکنند و این رابطه ی نارسیستی را بشکنند و به « نام پدر»پدر و  است که حال می توانند نقش«  بزرگ

در ابتدای فیلم نیز ما می بینیم که دقیقا دیدار میان . نینا کمک کند  که به فردیت و استقالل خویش دست یابد

وی دیگر و شروع رابطه ی اروتیکی و کاری میان آنها، انتقادات توماس از  یک سو و از س« توماس/نینا»

اؼواهای اروتیکی و عشقی او، هر چه بیشتر نینا را به آن سمت اؼوا می کند که محیط تنگ خانوادگی را بشکند، 

از طرؾ . مستقلتر شود و یا از هراسهایش بگذرد و هر چه بیشتر تن به تمناهای مختلؾ اروتیکی خویش دهد

و شکاندن جهان بسته ی « دیگری»ین نقش دیگر اؼواهای نهفته در جهان هنری و دیدار با همبازیان، ا

فرزندی را بازی می کند و ما می بینیم که هر چه بیشتر نینا وارد این جهان پرزرق و برق و با اؼواهای /مادر

مختلؾ می شود، همزمان با تمناها و خواستهای اروتیکی  مختلؾ لزبینی و یا دگرجنس گرایانه خویش روبرو می 

.اندن حصار خانگی در او اوج می گیردشود و میل استقالل و شک  

 

قو و نزدیکی عشقی با توماس، وسیله ای برای رهایی از این « باله دریاچه»ازینرو برای نینا دستیابی به نقش اول   

در واقع توماس و جهان . و برای  دستیابی به فردیت و استقالل فردی خویش است« زندگی بسته خانوادگی»

وارد این رابطه ی بسته و نارسیستی می «  دیگری بزرگ»، به سان «نام پدر»و « رپد»هنری به سان نماد 

شوند و به نینا نشان می دهند که چرا بایستی برای دستیابی به تمنای خویش، هر چه بیشتر تن به تمناهای اروتیکی 

اما نینا در نهایت موفق و اؼواگرانه خویش و به فردیت خویش بدهد و  این فضای خانوادگی و  بسته را ترک کند، 

و « نقش پدر سمبولیک»سوال اما اینجاست که آیا واقعا توماس و جهان هنری به ایفای . به این  رهایی نمی شود

تبدیل می « پدر نارسیستی و دیگری نارسیستی»دست می زنند و یا اینکه آنها نیز در نهایت به یک « نام پدر» 

آن تصویری شود که آنها می طلبند و برای دست یابی به خواست خویش از  شوند که از نینا می خواهند تبدیل به

خویش و سود خویش هستند؟« ستاره»هیچ تالشی ابا نمی کنند و حاضر به شکاندن فردیت نینا برای تبدیل او به   

 

 

ن توانایی تنها وقتی می تواند توسط پدر یا دیگری اجرا شود که او بشخصه به ای« نام پدر»و « نقش پدر»زیرا 

دست یافته « بهشت مطلق و وحدانیت با دیگری»سمبولیک و قبول فردیت خویش و دیگری، قبول محرومیت از 

یا چنین جامعه و محیط فرهنگی حال راه . باشد و همراه با مادر راه را برای رشد استقالل کودکانشان آماده سازد

اما اگر پدر و یا اخالق  خانوادگی و . نش باز می گذاردرا برای رشد استقالل و تمنای فردی شهروندان و بازیگرا

و ارتباط نارسیستی با دیگری باشد، آنگاه این پدر یا « نارسیستی» اجتماعی، بشخصه خود نیز اسیر این حاالت 

آنگاه او در واقع پدری . و به بی حرمتی به نقش خویش دست می زند« نام پدر»دیگری نیز در واقع به هتک 

نارسیستی است که از فرزندانش یا اطاعت مطلق می خواهد و هر گونه فردیت را در آنها سرکوب می ستمگر یا 

یا چنین جامعه و فرهنگی به . کند و یا می خواهد که فرزندانش خواستهای او را برآورده سازند و ادامه او باشند

زیرا پدری که قادر . است« کشیپدرکشی و پسر»چنین جامعه ای دچار . طور عمده استبدادی و مطلق گرا است

را اجرا بکند، به پدر سمبولیک و به قانون سمبولیک و قابل تحول تبدیل شود، آنگاه « نقش پدر و نام پدر»نباشد 

او می خواهد مطلق و حاکم باشد و دست به سرکوب تمناهای پسران و دخترانش می زند و این پسران و دختران 

.نون را دارند و مرتب آزادیخواه نوین به دیکتاتور بعدی تبدیل می شوداز طرؾ دیگر میل کشتن پدر و قا  

 

 

بازی نارسیستی »در این « دیگری و دیگری بزرگ»ما با شکلی دیگر از این  گرفتاری « قوی سیاه»در فیلم 

 در واقع هم« دیگری بزرگ و مدرن»توماس و جامعه هنری به عنوان تبلور این .  روبرو هستیم« فرزندی/پدر

است، آنگاه که آنها نینا را به شکاندن جهان بسته و تن دادن به تمناهای خویش  « نام پدر»از جهاتی بیانگر این 

ولی همزمان این جامعه مدرن و این محیط هالیوودی، . اؼوا می کنند و راه را برای این استقالل او باز می کنند

» ل می کند و اساس رابطه اش با آنها یک رابطه ی استقالل و فردیت بازیگران خویش را فقط تا حدودی تحم
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بکند که می طلبد و « ستاره ای»است و می خواهد آنها را تبدیل به «  ابژه ای/سوژه« »فرزندی/نارسیستی پدر

. مردم و بازار می طلبند  

 

نده توماس و جهان در مسیر فیلم و با رشد بحران درونی نینا، شاهد رشد این نقش تخریب کن« قوی سیاه»ما در فیلم 

نینا هستیم و اینکه چگونه آنها نیز در نهایت از نینا می طلبند که به آن چیزی تبدیل « پایان تراژیک»هنری در 

توماس دقیقا لحظه ای /نارسیستی میان نینا« فرزندی/پدر»نماد مهم هنری این رابطه ی . شود که آنها می طلبند

قوی سفید خود را به  آؼوش مرگ پرتاب می کند و در حالیکه همه است که نینا در پایان فیلم  به عنوان 

خویش « پرنسس کوچولوی»تماشاچیان برایش دست می زنند، توماس بر روی او خم می شود و  با تحسین او را 

را  داده بود و  هنگامی که او دیگر برایش قابل استفاده نبود، او« بالرین قبلی»همان نامی که او قبال به . می نامد

بالرین قبلی که طاقت دوری نگاه توماس و .  جدیدش یعنی نینا داد« پرنسس کوچولوی»کنار زد و جایش را به 

فرزندی و پرزرق و برق بود، نتوانست ، /جامعه هنری را نداشت و اسیر این نگاه نارسیستی و تحسین کننده پدر

ا تحمل بکند و در فیلم صورتش را با چاقو ر« چشم پوشی»مثل برخی هنرمندان معروؾ دیگر و واقعی،  این  

زیرا این صورت برای او ارزشی ندارد وقتی توماس و جامعه هنری یا تماشاچیان به آن نمی .پاره پاره می کند 

نینا نتوانست در حالت بالرین قبلی خویش در واقع  آینده خویش را ببیند و حتی به . نگرند و آن را تحسین نمی کنند

صدا « پرنسس کوچولو»ویش توجه نکرد که از او پرسید که آیا توماس حال او را مثل بالرین قبلی هشدار رقیب خ

.  می کند  

 

در واقع جامعه هنری و توماس است که دقیقا دچار یک رابطه ی « مرگ تراژیک» باری عامل و علت سوم این 

با دیگری « سوژه ای/ سوژه»دیک و خویش است و به رابطه ی نز« ابژه»متفاخر و نارسیستی به سان سوژه با 

همانطور که توماس نیز عمال . دست نمی یابد و نمی خواهد نیاز و تمنایش به دیگری را عمیق حس و لمس بکند

ناتوان از لمس عشق و نیازش به نینا و به دیگری است و براحتی می خواهد جایش را به رقیب دهد تا به 

سیستی در واقع معضل جهان مدرن و روابط مدرن و  روابط جهان در این رابطه ی نار. خواستش دست یابد

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 

در جهان مدرن که اساسش بر فردیت است، در واقع فردیت تا آن زمان قابل قبول است که بازدهی . نیامده باشد

ابژه ای معضل جامعه و انسان /همانطور که این رابطه ی نارسیستی سوژه. داشته باشد و کامال متفاوت نباشد

.گری عمیق استمدرن و دلیل ناتوانی او از دست یابی به عشق و دیالوگ عمیق با دیگری و به اؼوا  

 

که همزمان یک تراژدی انسانی است و مرتب در « تراژدی فردی نینا»باری امیدوارم که  حال سه عامل اصلی در 

هر گوشه و کنار جهان  و هر روزه اتفاق می افتد، بهتر فهمیده و لمس شوند و بدینوسیله قدرت و چندالیگی فیلم 

زیرا یکایک ما این تراژدیها و معضالت فردی، . بیشتر لذت ببرندبهتر حس شود و بینندگان  از آن « قوی سیاه»

این یک معضل و بحران عمیق . خانوادگی و فرهنگی را به اشکال مختلؾ چشیده ایم و یا شاهد آن بوده و هستیم

و موانع « دیگری و تمنای خویش، سعادت خویش»روایت نینا روایت جستجوی جاودانه بشر بدنبال . انسانی است

.فردی، خانوادگی و جمعی بر سر این دیدار میان فرد و دیگری و دگردیسی موفقیت آمیز است مهم  

 

دگردیسی شکست »اما حال برای شناخت جوانب دیگر فیلم، به ویژه مونتاژ و  سبک فیلم  و لمس حاالت دیگر این 

.ویمبر« دلوز» بایستی سراغ تئوری فیلم و هنر « خورده  

 

«یاهقوی س»نقد دلوزی فیلم   

 

 

این قطعه یک . با قطعه ای از باله ی دریاچه قو شروع می شود که در واقع رویا و خواب نینا است« قوی سیاه»فیلم 

در پی ایجاد یک برداشت نو از یک روایت کهن « قوی سیاه»برداشت نو از دریاچه قو است و در واقع فیلم 

ای نشان دادن مسیرهای این تحول و تالش برای ایجاد این است که قادر می شود بر« قوی سیاه»قدرت فیلم . است

به ما به جای این حالت دوآلیستی در « نگاه دوربین»رویا را بشکند و /یک روایت نو، مرتب مرز میان واقعیت



89 

 

واقع واقعیتهای مختلؾ درونی و برونی، واقعیتهای اکتوئل و یا  پتانسیل دنیای نینا و محیط اطرافش را نشان می 

.به بیننده کمک می کند چشم اندازهای مختلؾ دنیای نینا و محیط اطرافش را ببیند یا. دهد  

 

کافکا و شکست یک متامورموزه و دگردیسی بر پرده « مسخ» در واقع نمونه ای از « قوی سیاه»از طرؾ دیگر 

. ا به ما کمک بکندمی تواند به درک بحران نین« مسخ»و کتاب « کافکا»بر « دلوز»ازینرو دقیقا نقد . سینما است

گریگوری امکان « حیوان شدن»می گوید، در واقع  «1.کافکا»در کتاب  «مسخ»همانطور که دلوز در نقدش بر 

فراری برای او از نظم حاکم بر خانواده و روایت حاکم بر جهان او و در واقع تالش او برای دست یابی به بدنی 

می خورد و نمی تواند از خانواده و محیط خانوادگی بیرون  اما گریگوری در نهایت شکست. نو، جهانی نو است

.بزند و بناچار باز به همان روابط  خانوادگی و ادیپالی برمی گردد و می میرد  

 

، یک طؽیان بر علیه روایت حاکم و تالشی برای دستیابی به روایت و «راه فرار موقت»در واقع یک « حیوان شدن» 

و طؽیان اولیه به متامورفوزه نهایی و دگردیسی به یک بدن نو و روایت « وان شدنحی»بدنی نو است اما اگر این 

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  

 

. نینا و شکست ایجاد یک روایت نو از دریاچه قو است «متامورفوز»نیز در واقع نشان دادن شکست « قوی سیاه»فیلم 

صورت می گیرد، در واقع تالش نینا برای « قوی سیاه»نینا که به حالت تبدیل تدریجی او  به « حیوان شدن»

شکاندن رابطه ادیپالی و خانواده ادیپالی با مادر است و می خواهد بدین وسیله به دنیای مستقل و فردی خویش، به 

ن خویش دست یابد، اما او در نهایت اسیر همین روابط و  حاالت ادیپالی، هراسها و ترس از رقیب ادیپالی بدن نوی

قوی سیاه  و سفید درون او نمی توانند  .باقی می ماند و نمی تواند به نینای نوین، به بدن نو تحول ودگردیسی یابد

قوی »همانطور که  فیلم  .مرگ نینا به پایان می رسدبه تلفیقی نو و بدنی نو تحول یابند و این متامورفوزه با 

دست یابد و در نهایت روایت کهن پیروز می شود، با « دریاچه قو»نمی تواند در نهایت به روایتی نو از « سیاه

.در صحنه زمینه سازی برای این تحول نهایی است« قوی سیاه»آنکه در لحظات نهایی فیلم در واقع حضور قوی   

 

 

:یکالم نهای  

 

در توانایی آری گفتن به « راز سوژگی و فردیت»است و « سوژه منقسم»در نگاه روانکاوی لکان سوژه یک 

انسان موجودی قائم به خویشتن نیست آنطور که تفکر . سرنوشت خویش و ایجاد روایت فردی خویش از آن است

لکان اما این سوژه . است« منقسم»دی مدرن می پنداشت، بلکه دقیقا بر پایه اکثر تفکرات پسامدرنی انسان موجو

آنجا که این . قرار می دهد که محور خواست و تمنای سوژه است« ابژه کوچک غ» منقسم را در ارتباط با 

سوژگی و فردیت و  دگردیسی به این سوژگی صورت نمی گیرد، آنجا ما با یک بحران و  بیماری فردی و یا 

و جامعه ای روبرو هستیم که اسیر توهمات نارسیستی خویش مثل انسان آنجا ما با فرد . اجتماعی روبرو هستیم

مدرن است و نیاز خویش به دیگری و به تمنای دیگری را حس نمی کند و نمی پذیرد و در نهایت هر کس برای 

ادامه »نینا برای مادر فقط « قوی سیاه»همانطور که در داستان . تبدیل می شود« ابژه»دیگری به یک 

همانطور که برای توماس و  . خود او است و او نمی خواهد به نینا و فردیت او اجازه رشد بدهد« ینارسیسست

قابل تعویض است و توماس نمی خواهد به تمنایش بدنبال تمنای نینا تن بدهد « ابژه ای»صنعت هنری نیز نینا فقط 

مشکل نینا . ابطه عشقی با او دست یابدبه یک رو به یک رابطه پارادوکس با او دست یابد و یا در حالت واالتر 

زیرا هر سوژه و هر انسان بر بستر یک سری روابط و در . نیز در نهایت مشکل و برزخ نهایی سوژه است

چهارچوب یک گفتمان رشد می کند و راز سوژگی او در این است که بر توهم آزاد بودن کامل خویش و بی نیاز 

را حس بکند و « دیگری بزرگ»دیگری و بستر فرهنگی، خانوادگی یا به بودن خویش چیره شود، نیاز خویش به 

و همزمان یک « فاعل و سوژه عبارت»هر سوژه در واقع یک . همزمان روایت فردی خویش از آن را به سازد

است و مجبور است به عنوان سوژه عبارت با تمناها و خواستهای نهفته در گفتمان، « فاعل و سوژه اشارت»

نگی و خانوادگی خویش، در زبان خویش ارتباط بگیرد و یا روایت فردی و متفاوت خویش را از آن هویت فره

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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رتباط فردی و به روایت فردی مثل انسان سنتی اسیر روایت عمومی از سنت و مذهب شود و نتواند به ا. بدهد

یا مثل انسان مدرن تا حدودی به این فردیت و استقالل دست . خویش از سنت، از مذهب و یا از زندگی دست یابد

باشد، دچار توهم قائم به خویش بودن و آزاد بودن باشد و « حالت متفاخر نارسیستی»یابد اما هنوز گرفتار یک 

.ن بدهدنخواهد به نیاز خویش به دیگری ت  

 

. و سوژه اشارت است« سوژه عبارت»راز سوژگی اما در ایجاد پیوند میان این دو حالت بنیادین سوژه ، یعنی حالت  

فاعل »آنگاه ما بیان کننده این جمله و بنابراین « من ایرانی هستم»برای مثال وقتی من یا شما می گوییم که 

همزمان در خویش دارای معانی و تمناهایی است « انی هستمایر»یا خواست و نظرمان هستیم اما جمله « عبارت

تمناها و فرمانهای نهفته در کالم »که برگرفته از گفتمان حاکم یا بستر فرهنگی و خانوادگی است و اکنون همین 

شما، همین اشارت های جمعی نهفته در خواست شما، از شما می خواهند که اگر ایرانی هستید،پس بایستی اینگونه 

اگر فرزند این یا آن خانواده هستید،عالقه به این یا آن نظریه دارید، پس بایستی اینگونه یا . یا آنگونه عمل بکنیدو 

خویش و نیاز « انشقاق درونی»قدرت سوژگی و فردیت وقتی رشد می کند که انسان به این . آنگونه عمل بکنید

در نوع روایتی « خالقیت و فردیت او»، «انی اوآزادی انس»پی ببرد و همزمان بداند که « دیگری»خویش به 

یعنی در آن لحظه که او از سوژه عبارت به سوژه . است که او از تمناهای جمعی و اشارت جمعی می آفریند

اشارت تبدیل می شود و می خواهد نشان دهد که ایرانی است،آیا می تواند با بستر فرهنگی و هویت فرهنگی 

روایتی نو و »یرد و هم به آن عالقه داشته باشد و هم قادر به نقد آن باشد و بتواند خویش ارتباطی پارادوکس بگ

می شود، « دیگری بزرگ و جمع» بیافریند و یا اینکه اسیر نگاه « هویت مشترک،زبان مشترک»از « متفاوت

اد می زند فردیت خویش را از دست می دهد، دگردیسی و متامورفوزه اش شکست می خورد و مانند دیگران فری

و یا گرفتار دیگر حاالت نارسیستی یا رئال هویت ایرانی  و اشارت نهفته در « هنر نزد ایرانیان است و بس» که 

.کالم و خواست خویش می شود  

 

ر حقیقت حال با تبدیل شود، د« بالرین بزرگ» که می خواهد به یک « سوژه و فاعل عبارتی»نینا  نیز به عنوان 

روبرو می شود که از او می خواهد اگر می خواهد بالرین « اشارت نهفته در بالرین بزرگ» بازتاب و برگشت 

این اشارتهای نهفته در خواستش که حال به سان فرمانهایی به سراغ او می . شود، بایستی اینگونه یا آنگونه باشد

راز . فتمان صنعت هنری استآیند، در واقع همان اشارت و تمناهای ناخودآگاه مادر و بستر خانوادگیش و نیز گ

سوژگی نینا در این است که او بتواند به عنوان سوژه عبارت با این خواستهای خانوادگی و جمعی ارتباطی 

سفید /قوی سیاه»پارادوکس و سمبولیک بگیرد و به روایت فردی خویش دست یابد، به بالرینی متفاوت و به یک 

اطر ناتوانی نینا از این دگردیسی نهایی و ایجاد استقالل خویش در تبدیل شود و دقیقا این تحول به خ« متفاوت

برابر مادر و محیط هنری و از سوی  دیگر ناتوانی از ایجاد روایت فردی و متفاوت خویش از تلفیق نوین قوی 

زیرا برای تحول . سفید  و از سوی دیگر به خاطر شرایط نامساعد خانوادگی و فرهنگی شکست می خورد/سیاه

متفاوت و سبمولیک نیز هست که حاضر باشد به عنوان مادر « دیگری بزرگ»دی همزمان احتیاج به یک فر

اجازه رشد و دگردیسی فرزند خویش را بدهد و یا به عنوان جامعه هنری اجازه رشد روایات و قدرتهای متفاوت 

و دیگری منقسم، دیگری  یعنی هر دو بخش بایستی هر چه بیشتر به فرد سمبولیک و سوژه منقسم. را بدهد

سوژه »البته دلوز به این )  .سمبولیک دگردیسی یابند و متوجه کمبود خویش و نیاز خویش به تمنای دیگری گردند

گله ای از حاالت و امکانات بدون یک مرکز مشخص و مرتب در »انتقاد دارد و برای او سوژه « منقسم لکانی

ورود به . واقع برآمده از شرایط و جزوی از یک ماشین اشتیاق استاست و هر سوژه در « حال ایجاد تفاوتی نو

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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فبى تزیز» اس « دجبل » کبّی فیلن  رّاى «  
  

 

هْؿػ ًوؼُبی کبهال هتلبّتی هـاؿ گـكتَ « 1.ػربل یب ّؼ هنیش»وبؿکی الؿك كبى تـیـ ثَ ًبم كیلن رؼیؼ کبؿگـػاى ػاً

چٌؼالیَ، هِیذ ّ ثب ػالئوی /ایي كیلن کَ یک  كیلن ؿّاًيٌبمبًَ.  ُبی اهنبل ثْػٍ امت اًگیقتـیي كیلن امت ّ یکی اف ثضج

آهیقه ّ یب  ثَ  پـّای رٌنی ّ عيًْت ُبی ثی ضٌَآكـیي امت، اف  ٓـف ثغيی اف ًوبػاى ثَ عبٓـ ٍ ُبی ّصيت اف كیلن

گـُّی ػیگـ آى ؿا یکی اف . ػؿ كیلن ثَ ىؼت هْؿػ اًتوبػ هـاؿ گـكتَ امت« ّؼ فًبًَ» عبٓـ ًْػی ًگبٍ ثبٍطالس 

اًؼ ّ ایي ّؼق ؿا ًبىی اف صبلت اكنـػگی ىؼیؼ کبؿگـػاى ػؿ صیي مبعتي  تـیي آحبؿ كبى تـیـ ثَ صنبة آّؿػٍ ّؼیق

گـٍّ اًؼکی ًیق ایي كیلن ؿا ثَ عبٓـ ایي صبالتو ثَ ًوبػ ًجْؿی رؼیؼ اف کبؿگـػاى ّ تَْیـی عالم اف . ػاًٌؼ یكیلن ه

ُبی ػؿّى كیلن ّ ثَ ثیبى ؿاثطَ كیلن ثب امطْؿٍ  ًوبػاًی ًیق ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ ًوؼ موجل. اًؼ صبالت اكنـػگی ّ ؿیـٍ پٌؼاىتَ

یب تبؿیظ ػؿ رؼل هیبى ػّ ثبفیگـ ّ یب  ػؿ صبلت تـمٌبک ٓجیؼت  ّ تکـاؿ امطْؿٍ « کيی مبصـٍ»، ثب «ػربل»

.اًؼ پـػاعتَ  

 

ثَ ثبّؿ هي اىکبل امبمی ثنیبؿی اف ًوؼُبی ثـ كیلن الؿك كبى تـیـ ًبىی اف ایي امت کَ یب اف هّْْع عبً 

فیـا ُـ . اًؼ ثـؿمی کـػٍكیلن ؿا « کيی مبصـٍ» ُب ّ ثضج  اًؼ ّ یب اف هّْغ ثـؿمی موجل کبّاًَ ثَ كیلن ًگـینتَ ؿّاى

.اًؼاف عْػ ثنٌؼٍ کٌٌؼ ىْػ، اگـ كؤ ثَ چين اًؼافُب ػؿ ّاهغ ػؿ ًوؼ كیلن ػچبؿ اىکبل هی کؼام اف ایي چين  

 

کبّاًَ ثَ كیلن ثٌگـین، آًگبٍ ایي كیلن ثَ ظبُـ ػؿ صبل ثَ تَْیـ کيیؼى یک ػؿاهبی تـاژیک  اگـ اف هّْغ عبلٌ ؿّاى

اًؼ، صبل ثَ اىکبل  ّ ىُْـی کَ ًبگِبى ثب کبثْك اف ػمت ػاػى كـفًؼىبى ؿّثـّ ىؼٍفى . كـػی ّ عبًْاػگی امت

فى ػؿ فیـ ّـثَ ؿّصی ثَ صبالت ىؼیؼ اكنـػگی،اصنبك گٌبٍ، صبالت ّمْامی . ىًْؼ هغتلق ثب ایي ثضـاى ؿّثـّ هی

ؼیؼ آى هخل عْػآفاؿی ّ ىْػ ّ ػؿ ٓی كیلن ُـ چَ ثیيتـ امیـ ایي یبك ّ اكنـػگی ّ صبالت ر ّ هیل هـگ ػچبؿ هی

فهبى  ىْػ، ثب لضظَ ُوغْاثگی فى ّ ىُْـ ُن اف آًزب کَ لضظَ  هـگ پنـ کَ اف پٌزـٍ پـت هی. ىْػ ػیگـآفاؿی هی

ىْػ،  ؿّػ ّ ثَ پٌزـٍ ًقػیک هی ثْػٍ امت ّ گْیی صتی فى یب هبػؿ ػؿ ُوبى لضظَ ػیؼٍ امت کَ پنـه ثَ ؿّی هیق هی

ؿّ ایي صبالت لؾت ّ هـگ ّ عيًْت ػؿ ؽُي اّ ثب  ػُؼ، اف ایي الؼولی اًزبم ًوی ػکل اهب تضت تبحیـ لؾت ّ ىْؿ رٌنی

ؿّ ثب تيؼیؼ ثضـاى اكنـػگی اّ، صبالت رٌنی ّ هیل هـگ ّ عْػآفاؿی ثب  افیي. ىًْؼ یبثٌؼ ّ هيـّٓ هی ُن تالهی هی

کٌؼ ّ ثب هیچی ثغيی  هی اّ ؿا فعوی عْاُؼ هـػ عْیو ؿا  اعتَ کٌؼ ّ  ىًْؼ ّ ػؿ اًتِب فى  هی ُن ُوـاٍ ّ تـکیت هی

. ثـػ اف کلیتْؿیل عْیو ؿا هی  

 

عْاُؼ ثَ ىغََ ثَ  ىْػ کَ هی ىٌبك امت، ػچبؿ ایي عطب هی  اف ٓـف ػیگـ هـػ ػؿّى كیلن کَ ػؿ ّاهغ عْػ یک ؿّاى

بلی کَ ُیچ ُبیو ًزبت ػُؼ، ػؿ ص ُبیو اف اكنـػگی ّ ُـاك ُونـه کوک کٌؼ ّ اّ ؿا اف ٓـین ؿّیبؿّیی ثب ُـاك

صبٍل ایي عطب اف ٓـف ػیگـ ایي امت کَ اّ ثب ُونـه ثَ . ػُؼ ؿّاًکبّی ثب آىٌبیبى عْیو ؿّاًکبّی اًزبم ًوی

کٌؼ ثَ اّ کوک کٌؼ   ؿًّؼ کَ مبل هجل ُونـه ػؿ آًزب ثب كـفًؼىبى ثَ مـ ثـػٍ امت ّ مؼی هی ای هی رٌگل ّ ثَ کلجَ

اف ٓـف ػیگـ اّ ػؿ . ػُؼ ى ّ ػؿ ًِبیت ثضـاى ُـ ػّ ؿا  اكقایو هیُبیو ثگؾؿػ ّ ایي هّْْع ثضـاى ف ك اف ُـا

پيت صبلت عًْنـػ ّ هِـثبى ؿّاًيٌبمبًَ عْیو ّ اف ٓـین كـااكکٌی مْگْاؿی عْیو ثـ ؿّی فى ّ تاله ثـای  

ی ؿّ ػؿ صبل افیي. ػُؼ کوک ثَ ػجْؿ فى اف آى، ػؿ ّاهغ ثَ مْگْاؿی ىغَی ّ هيتـک عْیو ثب ُونـ ًیق تي ًوی

هبًیک ّ /کَ  اف یک ٓـف ُونـه ُـ چَ ثیيتـ امیـ صبالت ىؼیؼ ّ عطـًبک اكنـػگی، یب صبالت هتٌبّة اكنـػگی

ػؿ اًتِب اهب اّ ًیق آى . عْاُؼ ُـ چَ ثیيتـ عًْنـػاًَ ّ ػوالًی ثـعْؿػ  کٌؼ ىْػ، اف ٓـف ػیگـ اّ  هی هیل هـگ هی

کيؼ ّ اّ  ػُؼ ّ ثـای ًزبت ربى عْیو فًو ؿا هی ًيبى هیؿّی ػیگـ ایي عًْنـػی، یؼٌی هیل هتل ّ عين کْؿ ؿا 

ؿّثـّ  ُبیی ػؿ هنیـ اهب ثبؿ ػیگـ ثب موجل. گـػػ فًؼ ّ اف عبًَ رٌگلیيبى لٌگبى لٌگبى ثَ مْی ىِـ ثبفهی ؿا آتو هی

.یٌؼآ ىًْؼ کَ ثَ مْی اّ هی ىْػ کَ ًوبػ هـگ ُنتٌؼ ّ ًیق ًبگِبى ثب میلی اف فًبًی ثؼّى ٍْؿت ؿّثـّ هی هی  

 

کبّی آًچَ کَ اّ ثب عًْنـػی ثَ ظبُـ ػلوی عْیو ّ ثب هتل فًو ػؿ ػؿًّو پل فػٍ امت، یؼٌی  ثَ فثبى ؿّاى 

ّ ثب اصنبمبت ّ توٌبُبیو اف «  فى»مْگْاؿی ّ ػیؼاؿه ثب هـگ اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ثضـاًو ّ هؼْلو ثب 

ُبی ثيـی هبثل مـکْة ًینتٌؼ ّ ػؿ ُوبى  ُب ّ ثضـاىفیـا توٌب. ىًْؼ مْی ػیگـ، اکٌْى ػیگـ ثبؿ ثـ اّ ظبُـ هی

ثَ  کبّی ای امت کَ ػؿ ؿّاى ایي پؼیؼٍ. ٓلجؼ گـػًؼ ّ صن عْیو هی ىًْؼ ػؿ ىکلی ًْ ثبف هی لضظَ کَ پل فػٍ هی

کبّی ػؿ ًگبُو ثَ اًنبى ّ هؼْالت  ىْػ ّ ػؿ ّاهغ اٍل امبمی ؿّاى ًبهیؼٍ هی« ثبفگيت ّویـ ًبآگبٍ»ػٌْاى 

.متاًنبًی ا  
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گـ ؿّی  ّ موت ػیگـ رِبى عْػآگبٍ ّ موجْلیک اًنبى ّ ثَ ّیژٍ اًنبى هؼؿى امت  ثیبى« ػربل»اف مْی ػیگـ كیلن 

ػُؼ کَ چگًَْ ػؿ رِبى  كبى تـیـ ػؿ ّاهغ ػؿ ایي كیلن ثَ فیجبیی ًيبى هی. ای ّ هزِْل امت کَ یک رِبى امطْؿٍ

کـػٍ امت، ػؿ ّاهغ ٌُْف « ؿهقفػایی»ٍ امت ّ رِبًو ؿا ُب چیـٍ ىؼ کٌؼ ثـ امطْؿٍ اًنبى هؼؿًی کَ عیبل هی

ّ ػالئن مَ گبًَ هـگ « ػربل» ُبیی کَ ػؿ ًوبػ  امطْؿٍ. کٌٌؼ ُب صبکوٌؼ ّ اّ ؿا ّاػاؿ ثَ تکـاؿ امطْؿٍ  هی امطْؿٍ

اؿػ ّ ػؿ ًبم ػ« ثِيت یب ثبؽ ػؼى» ىبى  رٌگلی  ْٓؿ کَ کلجَ ُویي.  هـتت ػؿ ٍضٌَ صْْؿ ػاؿًؼ( کالؽ، آُْ، ؿّثبٍ)

. ىْػ ای ًْ ثبفتْلیؼ هی ثَ ىیٍْ« تجؼیؼ اف ثِيت» گٌبٍ اّلیَ ّ   ایي ثبؽ ثبؿ  ػیگـ امطْؿٍ   

 

ای ًْ ّ ػؿ هبلت هتل ّ ثَ آتو کيیؼى فى تْمٔ  ، ثَ ىیٍْ«کيی مبصـٍ»ثب تکـاؿ صبػحَ « ػربل»اف ٓـف ػیگـ كیلن  

عْیو ػهیوب ُوبى صبالت ّ هؼْالت ػوین ًبعْػآگبٍ ّ  ػُؼ کَ چگًَْ اًنبى هؼؿى ػؿ ػؿّى هـػ، ػیگـ ثبؿ ًيبى هی

کٌؼ تْمٔ ػوالًیت ّ هؼؿًیت ثـ آًِب چیـٍ ىؼٍ امت؛ چگًَْ تضت ىـایطی ػیگـ  ای ؿا ُوـاٍ ػاؿػ کَ عیبل هی امطْؿٍ

نتَ ّ کٌؼ اف اّ گن ىْػ کَ عیبل هی تجؼیل هی« ػیگـی»ىْػ، ثَ آى  مبثن تجؼیل هی« اًنبى ؿبؿًيیي»ثبؿ ایي اًنبى ثَ 

. پـػافػ ًیق ثَ آى هی« هبًؼؿالی»ّ « ّیل  ػاگ»ُبی ػیگـ عْیو هبًٌؼ  ایي هّْْػی امت کَ اّ ػؿ كیلن. گؾىتَ امت

کٌٌؼ کَ ثَ آًِب پٌبٍ  ای ثبٍطالس اعالهی ثَ فًی تزبّف هی ػُؼ کَ چگًَْ هـػم یب ًْینٌؼٍ ًيبى هی« 2.ّیل  ػاگ»اّ ػؿ 

ػُؼ کَ چگًَْ فى ّ یب هـػهی کَ عْاُبى ثـچیؼى  ًيبى هی« 3.هبًؼؿالی»ؿآّؿػٍ امت ّ ػؿ ثغو ػّم كیلن یؼٌی ػ

. تْاًٌؼ اػاهَ صیبت ػٌُؼ فًٌؼ ّ ثؼّى آى ًوی ػؿ ىِـ هبًؼؿالی ُنتٌؼ، ثَ تکـاؿ آى ػمت هی« ػاؿی ثـػٍ»  

 

كیلن ثـای هب الؿك كبى تـیـ ػؿ . ُنتٌؼ« ػربل»اهب ُـ ػّ ًگبٍ ثبال اف رِبتی مطضی ّ ًبتْاى اف ػؿک ثِتـ كیلن 

. ثٌؼػ کٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ؿاٍ ؿا ثـ یک ػؿک ربهغ كیلن هی گؾاؿػ کَ هـتت ُـ تلنیـی ؿا ًلی هی ػالئوی هی  

 

کٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ًبگِبى هؼلْم  کبّاًَ ثبال ؿا ثـای هب ثبف هی ثـای هخبل اف یک ٓـف كبى تـیـ ؿاٍ اهکبى ًوؼ ؿّاى

پـػاعتَ امت ّ پبُبی كـفًؼه ثَ ایي  ل پنـه، ثَ آفاؿ ّ اؽیت پنـه هیکٌؼ کَ فى كیلن، صتی هجل اف صبػحَ هت هی

ای ػؿ رٌگل ثنـ ثـػٍ امت، تب ػؿ تٌِبیی  اّ چٌؼی هجل اف ایي صبػحَ ثب پنـه ثَ تٌِبیی ػؿ کلجَ. عبٓـ ٍؼهَ ػیؼٍ ثْػًؼ

ثٌبثـایي ػلت . ت فػٍ امتثٌْینؼ ّ آًزب ثَ اؽیت ّ آفاؿ كـفًؼه ًیق ػم« کيی مبصـٍ» تق ػکتـای عْیو ؿا ػؿ ثبة 

آفاؿی ثَ ًْػی تضت تبحیـ   ْٓؿ کَ ایي کْػک ُوبى.  تـاژػی كـػی ّ هيتـک تٌِب صبػحَ ّصيتٌبک هـگ پنـ ًینت

.ٍ امت ػؿگیـی اّ ثب هّْْع کبؿه ّ ًیق ػؿ ّاهغ تضت تبحیـ ٓجیؼت ُْلٌبک ّ هزِْل آـاف کلجَ ًیق ثْػ  

 

 
 

ىٌبمبًَ ثَ كیلن ّ لول تکـاؿ امطْؿٍ ّ تبؿیظ ػؿ  كیلن ػچبؿ ّؼق امت  بػیيىٌبمبًَ ّ ًو اف ٓـف ػیگـ ًگبٍ امطْؿٍ

، «عؼا ّ ىیطبى، ٓجیؼت ّ عؼا»، هیبى  «ؿّس»ّ « رنن»عْاُؼ ثَ  لول تکـاؿ رٌگ ّ تْبػ هیبى  آًگبٍ کَ هی

اصنبمبت ّ هـػ ػوالًی ّ ًبتْاى اف لول ػوین » ّ « فى ػبٓلی ّ اف مْی ػیگـ ثؼرٌل»، هیبى «ػربل»ّ « هنیش»

هتلی کَ تْمٔ فى  ّ مَ ًوبػ . ػؿ رؼل کًٌْی هیبى فى ّ هـػ كیلن ّ ػؿ هتل ًِبیی فى ػمت یبثؼ ّ ثَ آى ثنٌؼٍ کٌؼ« تي

کٌؼ کَ ػیگـ ثبؿ ؿاٍ ؿا ثـ ؿّی  فیـا الؿك كبى تـیـ ثبف هـتت ػالئوی ّاؿػ ٍضٌَ هی. ىًْؼ گْیی هی هـگ پیو

ّ « كـهبمت آًبؿىی ّ ُـد ّ هـد ثـ رِبى صکن» :گْیؼ ى ؿّثبُی کَ ثَ هـػ هیاّ ثَ فثب.  ثٌؼػ تلنیـ ػوین ًوبػیي هی

ثیٌین  هزِْل ّ  گْیؼ کَ آًچَ هی ثب ایزبػ تَبّیـی تـمٌبک اف ٓجیؼت ّ کلجَ هيتـک، ػؿ ّاهغ ػؿ كیلن هـتت ثَ هب هی

بک ّ ؿافًبک تجؼیل ایٌزب ٓجیؼت ّ ثِيت ٓجیؼی ثَ یک هْرْػ ُْلٌ. تـمٌبک امت ّ ػؿک ًِبیی اّ هوکي ًینت
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هْرْػی ُْلٌبک کَ ػؿ ًگبٍ فى امیـ صبالت رٌنی اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ امیـ اصنبك گٌبٍ ّ . ىْػ هی

.امت« کلینبی ىیطبى»عْػآفاؿی هؾُجی، ایي ٓجیؼت ػؿ ّاهغ   

 

 

فیـا ُـ . «ؼ هـػٍ امتكـّی»گْیؼ  ُن ایٌزب ًیق  هؼٌبی مغٌی ػیگـ اف فى  كیلن ثبینتی ثِتـ كِویؼٍ ىْػ، ّهتی کَ هی

. امت کَ ُوبًب فًؼگی ثيـی ًبم ػاؿػ« ىیئی هزِْل ّ ؿیـ هبثل اؿائَ» اًؼافی ثَ یک  ای، چين تلنیـی تٌِب اىبؿٍ

ُوبًطْؿ کَ هؼٌبی ًِبیی اكنـػگی ّ یب ُـ ثیوبؿی ؿّاًی ػیگـ ؿیـ هبثل كِن امت ّ ُویيَ چیقی هزِْل ثبهی 

ػُؼ ّ مپل ُـ ؿاُی ؿا  ُبی ًقػیک ىؼى ثَ ػؿک ّ كِن كیلوو ؿا ًيبى هی َ هب ؿاٍػؿ ّاهغ الؿك كبى تـیـ ث.  هبًؼ هی

آكـیي فًؼگی  ّ ّصيت« ُیچی هزِْل » ػُؼ کَ ُوبى ػیؼى  کٌؼ ّ اًتِبی ُـ ؿاٍ ّ ُـ تلنیـ ؿا ثَ هب ًيبى هی هطغ هی

ای امت ّ  امطْؿٍ/ ىغَی /عتیىٌب  ؿّ كیلن اّ ّ ثضـاى ثبفیگـاًو لضظَ تالهی  ػّ یب چٌؼ ؿّایت ؿّاى افیي. امت

. ُیچکؼام ؿّایت ًِبیی كیلن ّ ػلت ًِبیی ؿكتبؿ آًِب  ًینت  

 

مبفػ کَ هـتت رِبى موجْلیک ّ  ػؿ ّاهغ ثب ػٌَـ هزِْل ّ ؿافّاؿ فًؼگی ؿّثـّ هی« ػربل»كبى تـیـ هب ؿا ثب كیلن 

ای  هب، ؿّایت هب ثَ فثبى ُبیؼگـ هبًٌؼ کْفٍ ػُؼ کَ صویوت ىکٌؼ ّ ثَ هب ًيبى هی ًوبػیي هب، صوبین ّ ؿّایبت هب ؿا هی

الؿك كْى تـیـ، یک ػربل اًوالثی ًینت کَ ثَ ایزبػ ؿاُی « هنیش آًتی»(. 4)امت کَ ثؼّؿ یک عالء ایزبػ ىؼٍ امت

ّاؿ ّ هزِْلی امت کَ امبك فًؼگی ّ ٓجیؼت  کبثْك« عالء ّ ُیچی»پـػافػ ثلکَ اّ ػهیوب آى  ًْ  ّ هغبلق هنیش هی

کٌؼ پی ثجـین  کٌؼ ّ هب ؿا ّاػاؿ هی کٌؼ، ثَ کْیـ تجؼیل هی هـتت رِبى ّ فًؼگی هب ؿا ثب صْْؿ عْیو ػاؿبى هیامت ّ  

ّاؿ  ُوبًطْؿ کَ  اكنـػگی ًیق اهکبًی ثـای ّؿّػ ثَ ایي رِبى کبثْك.  ُبی هب تُْوبتی ثیو ًینتٌؼ کَ ُوَ صوبین ّ ؿاٍ

                                                        .                                ّ هزِْل امت

 

 

ػؿ ًگبٍ « تـك ّ توٌب»ؿّین ّ اف یک مْ ثَ ؿاثطَ  ثبینتی ثَ مـاؽ لکبى« ػربل»ایٌزبمت کَ ثـای ػؿک ثِتـ كیلن 

ثَ  اًتِبؿّین ّ ػؿ « هطلْة هطلن»ّ « ؿئبل مبصت»لکبًی یؼٌی  ػیگـ ػّ هلِْم هِنلکبى ػمت یبثین ّ مپل ثَ مـاؽ 

.ثیبًؼافین« ػربل»کوک ػلْف اف لکبى ثگؾؿین ّ ًگبُی ػلْفی ثَ كیلن   

 

«دجبل»ًشد لکبى ّ در فیلن « توٌب ّ تزص»رابطَ ی هیبى    

 

چـا اصنبك ػين ُوقهبى تـك ّ ػلِـٍ ؿا . چـا ّهتی توٌب ّ آؿفّی چیقی ؿا ػاؿین، ػچبؿ صل تـك ّ ػلِـٍ هیيْین

ؿت ثَ هؼٌبی ىؼت یبثی صل تـك ّ ػلِـٍ ًیق ُنت؟ چـا ُـ چَ عـػ ّ اًؼیيَ  ؿىؼ هیؼُؼ؟ چـا ؿىؼ اصنبك هؼ

گیـػ؟ اًنبى هْیتـ ّ ثبلـتـ ىْػ، تـك ّ ػلِـٍ ّ ىکو ًیق ثَ ُوبى اًؼافٍ ثبال هی  

ػؿ « هطلْة گويؼٍ»توٌب ّ تـك ُـ ػّ ثب . ػلیل اٍلی آى ایي امت کَ توٌب ّ تـك ُوقاػ ّ چِـٍ ػیگـ یکؼیگـًؼ

هبًٌؼ هؼيْم ّ یب « هطلْة گويؼٍ»ـ توٌبی هب اف آؿفّی ػين تب عـػ ّ هؼؿت ػؿ پی ػمت یبثی ثَ ایي ُ. پیًْؼًؼ

توٌب ّ اصنبك هؼؿت ثَ ایي تُْن اصتیبد ػاؿػ کَ . تْاًؼ آى ؿا ثؼمت آّؿػ کٌؼ کَ هی اًؼیيَ ًْ ّ ؿیـٍ امت ّ عیبل هی

اهب تـك ػؿ . ّ ّ ػیگـی ػاؿای اُؼاف هيبثِی ُنتٌؼػمتیبثی ثَ هؼيْم ّ هؼؿت ّ ؿیـٍ هوکي امت ّ اّ ّ  هؼيْم، ا

کَ  ػُؼ ًيبى هی تـك. ؿا ًيبى هیؼُؼ« ؿاثطَ پبؿاػکل ثب ػیگـی»ّاهغ ؿّی ػیگـ توٌب ّ هطلْة گويؼٍ ّ  موت ػیگـ 

ثب ویؼٍ ػ ػیگـی ىبیؼ ُن»ؼ ثبىؼ، یب ایٌکَ تْاً ىبیؼ ػين ثؼمت ًیبیؼ، کَ اًؼیيَ ّ هؼؿت ًْ ًیق یک تُْن رؼیؼ امت یب هی

.ّ ایٌکَ ػیگـی عْػ ًیق یک مْژٍ توٌبهٌؼ امت ّ ىبیؼ چیقی ػیگـ ثطلجؼ« هب ًجبىؼ  

ُـد ّ »تـك ثَ هب اف . فیٌـّ تـك ثَ هب ًيبى هیؼُؼ کَ ُیچ گبؿاًتی ّرْػ ًؼاؿػ کَ ثَ توٌبیوبى  ّ آؿفّیوبى ثـمینا

بیوبى ملت ًینت ّ ػؿ ّاهغ هب ثـ ُیچی ّ ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ توٌب عجـ هیؼُؼ ّ ایٌکَ فهیي فیـ پ« ُیچی»ّ « هـد

 « تـك» ػؿ مویٌبؿ  لکبى افیٌـّ .. ػیگـی ّرْػ ًؼاؿػؿّین ّ فثبى هيتـک ّاهؼی ّ ػیٌی هیبى كـػ ّ  عالء  ؿاٍ هی

.«کٌؼ تـك تولت ًوی»ّ « تـك ثؼّى اثژٍ ًینت» .تـك ػّ عَلت ػاؿػهی گْیؼ کَ   

یوبى امت کَ هیغْاُین ثَ آى ػمت یبثین، افیٌـّ ّهتی هؼيْم ؿا هی فیـا اثژٍ تـك ُوبى هطلْة گويؼٍ امت،  توٌب

تـك . ثیٌین ثَ هْل اعْاى حبلج ػلِـٍ ػاؿین کَ ًکٌؼ تیؾ ثَ ؿللت ٍْؿتوبى ثغـاىؼ، یب هؼيْم رْاة ػيووبى ؿا ًؼُؼ

هؼؿت ػبؿی اف صل افیٌـّ ّهتی ػين یب عـػ یب اصنبك . ػاین  کَ هؼؿت ّ اًؼیيَ هبى ؿاٍ ثَ عطب ثجـػ ّ رْاة ًؼُؼ

ُوبًطْؿ کَ هْهي تـیي اًنبى ّ . تـك ّ ػلِـٍ ثبىؼ، آًگبٍ ایي ػين ّ اًؼیيَ ّ هؼؿت هنظ ىؼٍ ّ ػؿّؿیي امت

ػبىوتـیي اًنبى ُویيَ ىکبکتـیي ّ ػاؿای ثیيتـیي تـك ّ ػلِـٍ امت ّ آًکَ ػبؿی اف ىک ّ ػلِـٍ ّ تـك امت، 

.تًبتْاى اف لول ایوبى ّ ػين ّ یب اًؼیيیؼى ام  
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اگـ ػين ّ توٌبی اًنبًی ثَ عْػه کلک هیقًؼ کَ هؼيْم ًیق . «کٌؼ تـك تولت ًوی»هِوتـ اهب ایي هّْْع امت کَ 

اگـ ُـ اًؼیيَ ّ هکتت ّ ػینکْؿك ثَ عْػه ّ هْهٌبًو . صتوب ػّمتو ػاؿػ تب رـات کٌؼ ّ عْامتو ؿا ثیبى کٌؼ

ثِتـ كِویؼٍ امت ّ هبػؿ ثَ ایزبػ چیقی ًْ امت، تب ثتْاًؼ کلک هیقًؼ ّ تُْن ّاؿ هیگْیؼ کَ اّ فًؼگی ّ ّاهؼیت ؿا 

چين اًؼافی ًْ ّ ّاهؼیتی ًْ علن کٌؼ، اهب تـك ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ُـ ػبىن، هْهي، اًؼیيوٌؼ، ػؿ هتي ُـ ػبىن، هْهي یب 

ُـد ّ »ًقػیکی  فًؼ، ػؿّؽ ّ تُْن ًِلتَ ػؿ ُـ ثبّؿ ّ توٌب ّ صویوت ؿا ثـهال هیکٌؼ ّ اف ٌُـهٌؼ ّ اًؼیيوٌؼ کلک ًوی

کٌؼ؛ اف ایٌکَ ػیگـی یب ؿیـ، چَ هؼيْم  یب ٓجیؼت ّ اًؼیيَ،  عْػ ًیق مْژٍ ای توٌبهٌؼ  صکبیت هی« ُیچی»ّ « هـد

امت ّ هوکي امت چیقی ػیگـ ثطلجؼ ّ ایٌکَ هب ُیچگبٍ پی ًغْاُین ثـػ کَ ػیگـی، چَ توٌبی عْػهبى ّ یب توٌبی 

.کبهل پی ًغْاُین ثـػ کَ ػیگـی، فًؼگی اف هب چَ هی عْاُؼهب ُیچگبٍ . ٓلجؼ ػیگـی، ّاهؼب چَ هی  

فًؼگی مغي هی گْیؼ کَ ُوَ اًؼیيَ ّ توٌبُبی هب ثؼّؿ آى ایزبػ ىؼٍ « ُیچی ّ پْچی هضْؿی»ثبؿی تـك اف ًقػیکی 

ًین ػين هب ثَ اهٌیت ّ تُْن توٌبّؿفی اصتیبد ػاؿین تب ثتْا. امت، ُوَ اهٌیت ّ ثبّؿُبی هب ثؼّؿ آى ایزبػ ىؼٍ امت

ثْؿفین، کبؿ کٌین، ثیبًؼیيین ّ هؼؿت ّؿفین ّ ثَ تـموبى اصتیبد ػاؿین تب ثتْاًین هـتت ثیبػ آّؿین کَ ًَ ثقؿگتـیي صنبة 

ّ پبؿاًْییب ّ « ُـد ّ هـد»، اف ًقػیکی «هـگ ّ ُیچی»ثبًکی ّ ًَ ثقؿگتـیي ایوبى یب ػين ًویتْاًؼ هب ؿا اف عطـ 

. ًؼ، ُـ چوؼؿ ُن هـً ّؼ تـك ّ یب ّؼ اكنـػگی امتلبػٍ کٌینػلِـٍ ػؿ ؽات فًؼگی اًنبًی ثـُب  

افیٌـّ هب ّهتی توٌب هی ّؿفین  ثب تـك ّ ػلِـٍ هبى ؿّثـّ هیيْین ّ ُـاك اف ایٌکَ آیب ػیگـی ثَ توٌبی هب پبمظ 

ؼ ّ تـموبى فً ػُؼ؟ ّ ُویٌکَ توٌبیوبى ّـثَ ثغْؿػ ّ یب رْاة ًگیـػ، ػؿ هب تـك ثبال هی ػُؼ ّ چگًَْ پبمظ هی هی

ػاؿػ ّ یب رنتزْی توٌب ّ  ػُؼ ّ هب ؿا ثَ توٌبی ًْ ّ تاله ًْ ّاهی عجـ اف عطـ اف ػمت ػاػى هطلْة ّ توٌبیوبى هی

ىْین، هیغکْة  یب ثب ػیؼى ُیچی ّ ىکنت توٌبیوبى امیـ ًگبٍ تـك ّ ُیچی هی. ػيوی ػیگـ، اًؼیيَ ّ هؼؿتی ػیگـ

توٌب ّ آؿفّهٌؼی . کٌین ىْین ّ ثؼیٌْمیلَ ىـّع ثَ توٌبّؿفی هی پْچ گـا هیهیيْین، پبؿاًْییؼ ّ یب اكنـػٍ هیيْین، 

مبف توٌب ّ آؿفّهٌؼی ثیيتـ، صتی ّهتی کَ اف ؿّی تـك آؿفّی مـکْة  مجت تْلیؼ تـك ّ ػلِـٍ هیيْػ ّ تـك فهیٌَ

ا مـکْة هیکٌین کَ توٌب ّ عْاُو عْیو ثؼًجبل ػیگـی ؿا ػاؿین ّ ثب توبم فّؿ ّ توٌبیوبى عْػهبى ّ عْاُيوبى ؿ

.ىْػ ؿمْا ًيْین اهب ُویي تاله ثـای مـکْة توٌبی عْیو مجت ؿمْایی ًْ ّ ػلِـٍ ًْ هی  

ػُؼ  کٌؼ ّ ثَ هب ًْیؼ هی اگـ توٌب هب ؿا ثَ ثـػاىتي صزبة ّ ػیؼى صویوت اٍیل ّ فى ّاهؼی ػؿ پيت صزبة تـؿیت هی

گْیؼ کَ  ًِلتَ امت، تـك هب اهب ثَ هب هی« ػیگـی ّاهؼی»کَ ػؿ پيت صزبة ّ پـػٍ، صویوت ّ ّاهؼیت اٍیل ّ گويؼٍ، 

ثـین  ّ ایٌکَ هب ُیچْهت ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ػیگـی پی ًوی« ُیچی»ػؿ پيت صزبة كؤ صزبثی ػیگـ هـاؿ ػاؿػ ّ 

ى لـفػ ػؿ صیي کٌبؿ فػ افیٌـّ ػمت اًنبى هی. ىْین، ثب صزبة ًْ ؿّثـّ هی« ُیچی»ّ ثب کٌبؿ فػى پـػٍ ّ صزبة ثب 

.«ػیؼى یبؿ ّ ػیگـی»صزبة ُـ چیق، ُن اف ؿّی توٌبی ػیؼى یبؿ ّ ػیگـی ّ ُن اف تـك   

 

کَ ُوَ ثؼًجبل آى ُنتٌؼ ثَ پٌذ ىکل هی تْاًؼ « اثژٍ ؽ»ًيبى هی ػُؼ کَ هطلْة گويؼٍ یب « تـك» لکبى ػؿ مویٌبؿ 

« ّ پب یب هؼكْع، ٍؼا، پنتبى، ًگبٍ كبلْك، ظْاُـ عبؿری ثؼى هخل ػمت» ایي پٌذ ىکل ػؿ ّاهغ ثَ صبلت : ثـّف ثکٌؼ

یؼٌی آًچَ ثَ ػٌْاى هطلْة گويؼٍ ّ تجلْؿ ثِيت گويؼٍ  ثـ هب ظبُـ هی ىْػ ّ هب ؿا هنضْؿ ّ  ّالَ عْیو . ُنتٌؼ

هی مبفػ، هی تْاًؼ ثـای هخبل ثَ صبلت هنضْؿ ىؼى ػؿ چِـٍ یب پبی هؼيْم ّ ػیگـی ثبىؼ، یب ثَ صبلت هنضْؿی ػؿ 

اثژٍ »اف ٓـف ػیگـ ُویي پٌذ اثژٍ توٌب ّ اىکبل هغتلق آى، هی تْاًؼ اف ٓـف ػیگـ ثَ . «ثبىؼیک ًگبٍ ّ یب ٍؼا 

هخل صل . هخل ٍؼاُبیی ّ ًگبُِبی کَ یک اًنبى پبؿاًْییؼ ّ یب امکیقّكـى ؿا هی تـمبًؼ. تجؼیل ىًْؼ« ُبی تـك

هتی کَ آًچَ هی پـمتین، ًبگِبى ثَ ُیْالیی هخل ّ. ایٌکَ ػمت ّ پبیتبى ػیگـ ثَ اعتیبؿتبى ًینت ّ کبؿ عْػه ؿا هی کٌؼ

.ّصيتٌبک ّ ثَ کبثْمی تجؼیل هی ىْػ  

ؿا ًيبى هی ػُؼ « ُیچی ّ عالیی»ثبىؼ کَ ػؿ ّاهغ ثَ هب « اثژٍ ؿئبل»هی تْاًؼ ثَ صبلت یک « اثژٍ تـمٌبک» ثَ ّیژٍ 

ُـ ػبىن یب توٌبهٌؼ ثنیبؿ ػين ّ توٌب، عْامت عْیو ثـای « ُیچی ّ پْچی»ػیؼاؿ ثب ایي . کَ هـف توٌبی هبمت

« هْرْػات ؿیـ فهیٌی»ػوؼتب اف « اثژٍ تـمٌبک»ػؿ میٌوب ثـای ًيبى ػاػى ایي صبلت تـك ّ . ػؿػًبک ّ ُْلٌبک امت

ػؿ ایي لضظبت آًگبٍ اًنبى ثب رِبى ّؿای رِبى اًنبًی عْیو، ثب رِبى تبؿیک . ّ یب میبؿٍ ُبی ثیگبًَ امتلبػٍ هی کٌٌؼ

ثب هْرْػی ؿّثـّ هی ىْػ « الییي»یب هخل كیلن . ْیو ّ ثب تـمِبی ؿئبل عْیو ؿّثـّ هی ىْػّؿای رِبى موجْلیک ع

ؿـیجَ ّ هْرْػ ؿیـ »ػؿ ػیؼاؿ ثب . کَ تْمٔ ػلن ّ ػاًو اًنبًی ؿیـ هبثل كِن امت ّ تٌِب ػؿ پی عْؿػى ّ کيتي امت

ؿّثـّ هی ىْػ  ّ ػچبؿ ُـاك هی ّ کْیـ ػؿ اًتِبی ّاهؼیت موجْلیک عْیو « کْیـ ّاهغ» توبىبچی ثب « فهیٌی

ػؿ لیٌک پبییي هطلت ثَ فثبى آلوبًی « مْالؿیل»ثـای ػیؼى ًيبًَ ای اف ایي هّْْع ثَ ًوؼ هي ثـ كیلن . ) گـػػ

(هـارؼَ کٌیؼ  

، توٌب ّ ُیچی ػؿ کل كیلن ّ ثَ اىکبل «ؿاثطَ ی ػوین توٌب ّ تـك» الؿك كْى تـیـ هب  اف یک مْ ثب « ػربل»ػؿ كیلن 

هی ًگـػ ّ ىبُؼ ُوغْاثگی آًِب هی ىْػ تب « آبم هوٌْػَ پؼؿ ّ هبػؿ»اف اپیقّػ اّل کَ کْػک ثَ . ؿّثـّیین هغتلق

موْٓ هـگجبؿ اّ ثَ ػؿّى ُیچی  ّ صْْؿ صیْاًی کَ ُن ًوبػ فًؼگی ّ ُن هـگ امت، تب صبالت اكنـػگی ّ تـك فى 

ُـ چَ ػؿ ایي . ٌبی آؿاهو ّ ثبفگيت ثَ عْیو ثبىؼّ صبالت تـمٌبک رٌگلی کَ ثبینتی ػؿ ّاهغ هضل ػمتیبثی ثَ تو
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، ثَ ًوبػ هـگ تجؼیل هی ىْػ ّ هب «تـك ّ ُیچی»رِبى ًوبػ توٌب ّ عْاُو امت ػؿ هنیـ كیلن ُـ چَ ثیيتـ ثَ تجلْؿ 

ؼ، چَ تجؼیل ىؼٍ اً« اثژٍ تـك»ؿا ثجیٌین کَ صبل اف اثژٍ توٌب ثَ « اثژٍ ؽ»هی تْاًین ػؿ كیلوِبی ًوبػُبی هغتلق صْْؿ 

کْػکی کَ ػؿ رٌگل هی پیچؼ، چَ ؿّثبُی کَ اف ُیچی مغي هی گْیؼ ّ ؿّػٍ اه ثیـّى ؿیغتَ امت ّ چَ « ٍؼای»

یب ًگبٍ ػّؿثیي، ًگبٍ « ًگبٍ ّصيتٌبک فى»یب هب ایي صبلت تجؼیل توٌب ثَ تـك ؿا ػؿ .  ًوبػُبی ػیگـ چْى کالؽ ّ ؿیـٍ

ی ػامتبى ُـ چَ ثیيتـ ثب ؿّی ػیگـ توٌبُبی عْیو یؼٌی ثب افیٌـّ ػؿ هنیـ كیلن كیگْؿُب. رٌگل صل هی کٌین

آًِب اف هنیـ تـمِبیيبى ّاؿػ ػـٍَ ّ مبصت . ؿّثـّ هی ىًْؼ« ُیچی ّ پْچی»ّ  ثب رِبى ّ مبصت «تـك»

.فًؼگی عْیو هی ىًْؼ« کْیـ»فًؼگی عْیو ّ « ؿئبل»  

 

ًشد لکبى« هطلْة هطلق»ّ « طبحت رئبل»هؼٌبی   

 

، یک ؿّایت  فثبًی ّ مبعتبؿهٌؼ امت، «ّاهؼیت موجْلیک یب ًوبػیي»نتی اًنبًی عْیو ؿا کَ یک ُهب ثَ فثبى لکبى   

ُیچی »لکبى ایي (. 5)مبفػ گـ ُبیؼگـی کَ ثؼّؿ عالء کْفٍ ؿا هی مبفین، هبًٌؼ کْفٍ هی« ُیچی هضْؿی»ثؼّؿ ایي 

ًنبًی هب اف فًؼگی، ػين ّ ایوبى ّ ًبم امت ّ هـف ُوَ ؿّایبت ّ هؼٌبُبی ا ؿا کَ ثـای هب هزِْل ّ ثی« هضْؿی

تْاًین هؼٌب ّ  ایي مبصت ؿئبل ثب ایٌکَ ثـای هب ًبهی ًؼاؿػ ّ هب ُیچگبٍ ًوی. ًبهؼ هی« مبصت ؿئبل یب ّاهغ»ؿیـٍ امت، 

اموی ثـایو ثیبثین، اهب هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل هـگ ّ عيًْت، ثَ صبلت ىکنت ُوَ چیقُبیی کَ ػّمت ػاؿین ّ یب 

تـ اف ُوَ چیقُبی ّاهؼی  ؿّ صْْؿ اّ ّاهؼی افیي. کٌین ؿین، ثَ ىکل کبثْك ػؿ فًؼگی عْه صل هیثَ آى ثبّؿ ػا

. ػاًین کَ چینت ثیٌین ّلی ػهین ًوی هخل هـگ کَ هب صْْؿه ؿا ػؿ ُوَ ُنتی هی. امت ثب آًکَ ثـایوبى هزِْل امت

.ؿئبل ػاؿای ػّ عَلت هِن امت« مبصت»ایي   

 

هخل کبثْك ػؿ عْاة، هخل صْْؿ ًبگِبًی هـگ یب هتل یک . ّاؿ امت ّ کبثْك« بًیًبگِ»اّل ایٌکَ اّ صْْؿه  

هب صْْؿ ایي مبصت ؿئبل ؿا ػؿ اثتؼای كیلن « ػربل»ػؿ كیلن .  ػقیق ّ یب یب هخل کبثْك ػیؼى هؼيْم ػؿ آؿْه ػیگـی

لؾت ّ ػين ؿا ثَ کبثْمی ثیٌن کَ ثب پـه كـفًؼ اف پٌزـٍ ّ هـگ كـفًؼ، ایي لضظَ  ػؿ لضظَ ُوبؿْىی ػّ ُونـ هی

. آكـیٌؼ ػؿ ؽُي فى هی« آهیق ؿاًی كبرؼَ یک ُْك» کٌؼ ّ اف آى ُوبؿْىی ػؿ ّاهغ هؼبًی ػیگـ  هبًٌؼ  هؼٌبی  تجؼیل هی

ُوبًطْؿ کَ ػؿ کل كیلن ُوَ چیق تضت تبحیـ ایي صبلت . ىْػ ایٌزب ػين ّ ُوبؿْىی رٌنی ثَ یک کبثْك ؿئبل تجؼیل هی

ىْػ کَ ػؿ آى  ّاؿ هی ٓجیؼت فیجب تجؼیل ثَ یک ٓجیؼت کبثْك. یبثٌؼ ّاؿ هی هؼبًی رؼیؼ ّ کبثْكّاؿ ّ هزِْل،  کبثْك

ْٓؿ کَ  ُوبى. ىْػ ُبیی اف ػؿعتبى ثـ ؿّی کلجَ ثَ یک ّصيت تجؼیل هی عْؿػ ّ اكتبػى ػاًَ هبػؿ كـفًؼ عْیو ؿا هی

ُبی ػیگـ فى ّ  ، ػؿ عْیو صبالت ّ چِـٍفى ّ هـػ تضت تبحیـ ػیؼاؿ ثب ایي ّصيت ّ کبثْك ؿئبل ّ هزِْل فًؼگی

فیـا تضت تبحیـ ایي صبلت ؿئبل ّ هزِْل فًؼگی ُـ . ػٌُؼ هـػ ؿا ثَ ػٌْاى هْرْػاتی ثؼرٌل ّ عطـًبک ًيبى هی

ّاؿ، هزِْل ّ عطـًبک ًیق ُنت ّ  تب فى ّ هـػ یب ػين، ػاؿای یک رٌجَ ّ صبلت کبثْك« عؼا»پؼیؼٍ فًؼگی، اف 

.تْاى ثب چِـٍ ّ صبلتی اف عْیو ّ ػیگـی ؿّثـّ ىؼ اّ ؿا ثبفیبكت ّ تٌِب هی تْاى هؼٌبی ًِبیی ًوی  

 

« توتغ هضِ»ّاؿ فًؼگی ایي امت کَ ایي ػٌَـ هزِْل ػؿ ػیي صبل تجلْؿ  حوـٍ هِن ػیگـ ایي صبلت ؿئبل ّ کبثْك

اًنبى هْرْػی . کيؼ ُوبًطْؿ کَ هـگ ّ ػؿػ ػؿ عْیو لؾتی ًیق ػاؿػ ّ هخل گـػاثی آػم ؿا ػؿ عْیو كـّ هی. امت

آیؼ ّلی ایي کوجْػ ّ ایي  گـػػ کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی هی« .هطلْة ّ ػين گويؼٍ»امت کَ هـتت ثؼًجبل یک 

اهب ػؿ صبالتی ایي . ىْػ کَ هـتت اًنبى ؿّایتی ًْ اف توٌب ّ ػين ّ لؾت ُّنتی ثیبكـیٌؼ رنتزْی ربّػاًَ ثبػج هی

فیـا ػؿ ّاهغ اًنبى هْرْػی . ىْػ، ثَ ّیژٍ ػؿ صبالت ثضـاًی هی« 7.هطلن هطلْة»تجؼیل ثَ یک « 6.هطلْة گويؼٍ»

ػؿ ّاهغ ُویي صبلت « هطلْة هطلن»ایي . عـاثبتی ّ ىْؿیؼٍ امت ّ ثؼًجبل ایي توتغ ُوـاٍ ثب ػؿػ ّ تبلن امت

ى ُوَ فًؼگی یبثی ثَ آ ّاؿ ّ ؿئبل فًؼگی امت کَ اکٌْى تجؼیل ثَ یک ػين هطلن ىؼٍ امت ّ ىغٌ ثـای ػمت هزِْل

ثـای هؼتبػ امت ّ « هبػٍ هغؼؿ» ، صبلت «هطلْة هطلن»یک صبلت ایي . ىْػ ػُؼ ّ عـاثبتی هی عْیو ؿا ثَ ثبػ كٌب هی

. ػُؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت یبثی ثَ ٍّبل ثب ایي هطلْة هطلن ّ ًبهوکي ُنتی عْیو ؿا ثَ ثبػ هی هؼتبػ ثـای  ػمت

یي توتغ ؿئبل ؿا ػؿ ػیگـ صبالت ًْیـّتیک هبًٌؼ صبالت اكنـػگی ّ ّمْاك ّ یب ا« هطلْة هطلن»صبالت ػیگـ ایي 

(ّ هضکْهیت ثَ تکـاؿ آى امت« توتغ ؿئبل»گـكتبؿی ػؿ ایي « ًْیـّف»اٍْال امبك . ) تْاى ػیؼ ارجبؿی هی  

 

اّ . ثیٌین هی ؿا ػؿ صبالت فى ّ صبالت اكنـػگی اّ« هطلْة هطلن»هب ایي صبلت ؿئبل هیل یگبًگی ثب « ػربل»ػؿ كیلن 

، ػؿػ ّ  عْىی «توتغ»ػؿ صبالت اكنـػگی ّ مبػّهبفّعینتی عْیو، هبًٌؼ ُـ اًنبى اكنـػٍ ػیگـی، ػؿ ّاهغ امیـ 

عْاُؼ ثویـػ، فیـا كـػ اكنـػٍ ػؿ هـگ یب  گْیؼ کَ هی ؿّ اّ ػؿ ربیی هی افیي. ُوقهبى ّ هيتـک اكنـػگی امت

هبػؿ ؿئبل ّ » ػيوی کَ ػؿ ًِبیت ُوبى . ويؼٍ عْیو امتعْػکيی ػؿ ّاهغ ػؿ پی یگبًگی هطلن ثب ػين گ

ایٌزب اهب تَْیـ هبػؿ . اف ػمت ؿكتَ امت« کْػک»امت، صتی اگـ ػؿ كیلن هّْْع اثتؼاییو یگبًگی ثب « ّاؿ کبثْك

اه یبّؿ اًنبى ػؿ فًؼگی ّ ؿّاثٔ  کَ یبػ ّ تزـثَ« هبػؿ موجْلیک»امت ّ ًَ یک « ّاؿ هبػؿ ؿئبل ّ کبثْك» یک 

ؿّ ػؿ كیلن ًیق ٓجیؼت ػؿ ّاهغ ًوبػی اف ایي  افیي. ػؿ پی عيًْت  ّ لؾت هضِ امت« هبػؿ ؿئبل»ایي . وی امتػي
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ُبی ػؿعتبًو ثـ ؿّی ارنبم ّ  امت کَ ػؿ پی توتغ ّ عيًْت هضِ امت ّ ؿیيَ« ّاؿ هبػؿ ؿئبل ّ کبثْك»

.پیکـُبی ػبىوبى ّ ُوغْاثگبى لغت ؿىؼ کـػٍ امت  

 

ُویيَ ثب ػؿػ ّ عيًْتی ًیق ُوـاٍ امت ّ ؿّ ثَ مْی هـگ ػاؿػ، ثَ ّیژٍ ػؿ صبالت ؿّاثٔ رٌنی ایي توتغ ؿئبل کَ   

فیـا ػؿ صبالت ثیوبؿگًَْ مبػّهبفّعینتی ّ یب ػؿ صبالت . ػُؼ هضِ ّ ُوـاٍ ثب عيًْت ىؼیؼ عْیو ؿا ًيبى هی

، ػؿ پی پبؿٍ کـػى كبٍلَ هیبى اًضـاكبت ػوین رٌنی، كـػ ػؿ ّاهغ ثب فرـ ػیگـی یب عْیو، ثب تزبّف ثَ ػیگـی

امت ّ عْامت « هطلْة هطلن»هؼيْهی کَ ُوبى . امت« ػیگـی» عْیو ّ هؼيْم ًِلتَ ػؿ پيت رنن ّ پْمت 

یب  هٌضـف رٌنی  ثب تزبّف ثَ ػیگـی ، . امت« هبػؿ هطلن ّ ؿئبل»یبثی ثَ یگبًگی هطلن ثب ایي  هٌضـف رٌنی ػمت

ؿّ لکبى  افیي. ػؿّى عْیو امت« پؼؿ رجبؿ ّ صـهنـاػاؿ ؿئبل »امت ّ توتغ عْاُبى تجؼیل کـػى عْیو ثَ اثقاؿ عْ

الجتَ ًَ . «ًوبػ ّ صبلتی اف پؼؿ» ًبهیؼ، یؼٌی  هی« پبؿّؿؿفیْى»ؿا ثَ فثبى كـاًنَ « پـّؿفیْى»اًضـاف رٌنی یب 

کَ « پؼؿ ؿئبلی»ثلکَ  کَ ثَ هؼٌبی هجْل ًبهوکٌی یگبًگی هطلن ّ ثَ هؼٌبی هجْل هبًْى كـػیت امت،« پؼؿ موجْلیک»

ُبی  ُوبًطْؿ کَ صبالت مبػّهبفّعینتی مبلن ّ یب ثبفی. عْاُؼ هـف امت ّ ُوَ چیق ؿا ثـای عْیو هی ثی

ؿا « هطلْة هطلن»مبػّهبفّعینتی مبلن، ػؿ ػیي لول ایي توتغ ّ توٌبُبی عْیو، ُوقهبى ًبهوکٌی ّصؼت هطلن ثب 

ػؿ صبلی کَ اًنبى . ىًْؼ ُبی هبثل تضْل مبػّهبفّعینتی تجؼیل هی ّ ثبفی ثٌبثـایي ایي صبالت ثَ توٌبُب. اًؼ صل کـػٍ

ُبی پبؿتٌـ رٌنی یب  ػچبؿ تکـاؿ ّ كـمبیو امت ّ ػؿ صبالت عطـًبک آى ثَ عْامت« هطلْة هطلن ؿئبل» گـكتبؿ 

.فًؼ یبثی ثَ عْامت عْیو ثَ تزبّف ّ  هتل ػمت هی ػيوی عْیو تْرِی ًؼاؿػ ّ ثـای ػمت  
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، _ُبی هغتلق ػؿ ًِبیت ػؿ  فى ّ هـػ ثَ ىیٍْ_ یبثی اكنـػگی ّ صبالت ثضـاًی ػؿ فى، ثیٌین کَ ثب ىؼت ػؿ كیلن ًیق هی

ثـػ  فى ثـای ؿُبیی اف ػؿػ ػؿّى عْیو هـتت ثَ ؿاثطَ رٌنی پٌبٍ هی. گیـػ ٍ ثب ػؿػ ّ عيًْت اّد هیایي توتغ ُوـا

اف ٓـف ػیگـ رِبى ّ ًگبٍ فى ُـ چَ . کٌؼ پٌؼاؿػ، اهب هـتت ثیيتـ ُوـاُی هی ّ هـػ اثتؼا ایي کبؿ ؿا اصووبًَ هی

ػُؼ، اف ٓـف ػیگـ اف رنن، اف فى  ٓجیؼت تي هیىْػ ّ ُوبى لضظَ کَ ثَ رنن ّ  ملیؼی هی/ثیيتـ ػّآلینتی ّ میبٍ

مـًْىتی ؿئبل ّ »عْاًؼ ّ عْػ ؿا امیـ  هی« کلینبی ىیطبى»ىْػ ّ ٓجیؼت ؿا  ثْػى ّ اف ٓجیؼت ثیيتـ ثیقاؿ هی

عْاُؼ ثَ فّؿ ثـای   ُوبى لضظَ کَ هیل هنتول ىؼى اف هـػ ؿا ػاؿػ، ػؿ ُوبى لضظَ هـػ ؿا هی. پٌؼاؿػ هی« هضتْم

عْاُؼ اّ ؿا ثکيؼ، ُوبى  ُوبى لضظَ کَ هی. کٌؼ ثٌؼػ ّ فعن هی ٌؼ ّ پبی اّ ؿا ثَ مٌگ آمیبثی کْچک هیعْیو صلع ک

عْاُؼ کَ هـػ اّ ؿا ثقًؼ ّ تٌجیَ کٌؼ، ػؿ ُوبى صبلی کَ ػؿ پبی ػؿعت  یب هی. عْاُؼ ثب اّ ثغْاثؼ فهبى هی

. آهیق گـایو یبثؼ ّاؿ ّ عيًْت ـ ثَ صبالت کبثْكثَ ًبچبؿ ثبینتی ُـ چَ ثیيت« توتغ ؿئبل»ایي . کٌؼ هی« عْػاؿّبیی»

فًؼ تب  یبثی ثَ هطلْة هطلن آعـ ثَ عْػکيی یب ػگـکيی ػمت هی فیـا توتغ ؿئبل ؿّ ثَ مْی هـگ ػاؿػ ّ ثـای ػمت

آهیق ثب هـػ، ػؿ پبی ػؿعت ّ ٓجیؼت  ؿّ لضظَ ُوغْاثگی عيًْت افیي. یکی ّ یگبًَ ىْػ« هؼيْم هطلن»ثب 

ؿّ ػؿ ٍضٌَ ثؼؼ  افیي. ّ هطلْة هطلن امت« هبػؿ ؿئبل»بل، ػؿ ّاهغ لضظَ هیل یگبًگی ثب ایي ّاؿ ّ ؿئ کبثْك

ثبفی  اًؼ، ػؿ صیٌی کَ آى ػّ هيـْل ػين ُبی ػؿعت ثیـّى فػٍ ثیٌین کَ چگًَْ ػمتبى لغتی اف ػؿّى ؿیيَ هی

ْٓؿ کَ ایي لضظَ  ُوبى. اثطَ آًِبمتُبی ثَ هتل ؿمیؼٍ ّ گْؿىؼٍ هـصلَ ثؼؼی ؿ ُب ّ ػمت ایي رنن. آهیق ُنتٌؼ عيًْت

ؿّ ایي لضظَ  ػؿ كیلن، لضظَ پیًْؼ تبؿیظ كـػی ّ امطْؿٍ، لضظَ پیًْؼ ًگـه هنیضی ّ اؿّتینن هؼؿى ًیق ُنت ّ افیي

.ػّالیَ امت  

 

ن ُ. اهب چـا تبؿیکی ُویيَ هِیذ امت. ثـػ فًؼگی هی« تبؿیک ّ هزِْل»الؿك كبى تـیـ ثٌبثـایي هب ؿا ثَ ػیؼاؿ ثغو 

« (13.)آىٌب ؿـیجَ»فیـا تبؿیکی ػؿ ّاهغ یک . کيبًؼ کٌؼ ّ هی تـمٌبک امت ّ ُن آػهی ؿا ثَ مْی عْیو رؾة هی

تبؿیکی ثَ هؼٌبی ُیچی عطـًبک امت اهب هب ُویيَ اصنبك ػاؿین کَ ػؿ ػؿّى ایي تبؿیکی، چیقی، کنی، . امت

تـمبًؼ ّ ُن هب ؿا ثَ مْی  تبؿیکی ُن هب ؿا هی پل. ُیْالیی صْْؿ ػاؿػ کَ ػؿ ػیي تـمٌبک ثْػى ثـای هب آىٌبمت

هضل صْْؿ آى . هبمت« ّویـ ًبآگبٍ»فیـا تبؿیکی ًوبػ ّ هضل صْْؿ . کيبًؼ عْیو ّ ثؼّؿى ؿبؿ عْیو هی

.ٓلجین هبمت کَ ُن اف اّ ُـاك ػاؿین ّ ُن اّ ؿا هی« ػیگـی»  

 

ّرْػ عْیو، ثَ ًوبیو ػیؼاؿ ثب ىکنت رِبى « کمبصت ؿئبل ّ تبؿی»اهب تٌِب ثَ ًوبیو ػیؼاؿ كـػ ثب «  ػربل»كیلن 

ثلکَ اکٌْى کل كیلن تجؼیل ثَ ػیؼاؿی ثب ایي . کٌؼ ػبػی ّ ػيوی ػّ ثبفیگـ ّ ػیؼاؿ آًِب ثب کْیـ ّ کبثْك عْیو اکتلب ًوی

ىْػ ّ لضظَ ُوغْاثگی هبالهبل اف  ّاؿ هی اکٌْى ٓجیؼت کبثْك. ىْػ ثـای توبىبچی هی« ّاؿ مبصت ؿئبل ّ کبثْك»

ُبیو ػؿ ارنبم  ىْػ کَ ؿیيَ توتغ ّ عيًْت ػّ ًلـ ػؿ کٌبؿ ػؿعت ثَ ًوبػی اف فًؼگی ّ ؽات فًؼگی ّ اًنبى تجؼیل هی

ىْػ کَ هب ًتْاًین کبهل  ّ هزِْل ُوقهبى ثبػج هی« مبصت ؿئبل»ایي ػیؼاؿ ثب .  ؿیيَ ػاؿػ ُب هـػٍ ػبىوبى ّ اًنبى

« مبصت ؿئبل»فیـ . امت کبّی امت ّ یب ّؼ ؿّاى کبّاًَ ؿّاى. ى امتثگْیین کَ آیب ایي كیلن ّؼ فى امت یب ٓـكؼاؿ ف

امت کَ ُـ « آًتی هنیش»اّ ُوبى . ثٌؼػ گؾاؿػ کَ کبهل تلنیـ ىْػ ّ عْیو ؿا ثـ ؿّی ُـ تلنیـی هی ػؿ ّاهغ ًوی

فى  ػیؼ ّ ُن تْاى ُن ّؼ فى ّ ُن ٓـكؼاؿ  ؿّ ًیق كیلن اّ ؿا هی افیي. ػُؼ ىکٌؼ ّ کْیـ ؿا ؿىؼ هی ؿّایتی ؿا هی

.تْاى ثَ ُـ ػّ تلنیـ عٌؼیؼ ّ ثَ آًِب ىک کـػ هی  

 

«دجبل»ًِفتَ در فیلن « ًظن طوبْلیک»   

 

ػؿّى « ًظن موجْلیک» ای ثَ ػؿک ّ لول  کٌؼ تب اًؼافٍ ػُؼ کَ ثَ هب کوک هی الؿك كبى تـیـ اهب ػّ کبؿ هِن اًزبم هی

ی ػؿک ایي ػّ صبلت ثبینتی ثَ تلبّت هیبى ٌُـ ّ ػلن ػؿ ثـعْؿػ ثـا. كیلن ًقػیک ىْین، ثؼّى آًکَ اّ ؿا کبهل ثيٌبمین

.ثٌگـین« هطلْة هطلن» ، ثَ «مبصت ؿئبل»ثَ   

 

عْاُؼ  ػلن هی.  امت« چیق هطلن یب هطلْة هطلن» ّ فیجبمبفی «  ثغيی  تؼبلی» ٌُـ ثَ فثبى ژیژک ػؿ ّاهغ ػؿ پی 

ثوت »اف فًؼگی اًنبًی رؼا مبفػ ّ ثِبیو ؿا ثب ایزبػ  ؿا« هطلْة هطلن، هزِْل ّ ثیوبؿگًَْ»ّاؿ یب  ػٌَـ کبثْك

امت ّ ػؿ ّاهغ ىیئی ٌُـی عْیو ؿا ثَ « هطلْة هطلن»ٌُـ اهب ػؿ پی ّاالمبفی . پـػافػ ّاؿ هی ؿئبل ّ کبثْك« اتن

ؿّ ثِتـیي ػکل ٌُـی، كیلن  افیي(. 8)مبفػ ّاال، پـىْؿ ّ ػؿ ًِبیت هزِْل تجؼیل هی« هطلْة هطلن»لضظَ صْْؿ 

ٌُـ اف ًگبٍ . ثپـػافػ« هطلْة هطلن ّ هزِْل»تـیي ىؼـ ػؿ ّاهغ هبػؿ ثْػٍ امت ثَ ثِتـیي ّرِی ثَ ثیبى ایي  ب هْیی

ایٌزب ثیبى ّ تَْیـ ایي هطلْة هطلن، ثَ ربی .  لکبى ّ ثَ فثبى ػکتـ هْللی ؿّىٌگبُی امت ثـای تزلی هطلْة هطلن

ػج ػاؿبًی اّ ىْػ، ثَ لضظَ تالهی ّاالی ػؿػ ّ عْىی ّ ثَ ّصؼت ایٌکَ هبًٌؼ صبلت یک اًنبى اكنـػٍ ّ یب هؼتبػ ثب

تْاًؼ فیجبیی فًؼگی ّ ػين  ای کَ اًنبى هی ثَ لضظَ. ىْػ تجؼیل هی« هـگ آگبُی»ٌُـ ثَ ػـٍَ . ىْػ اّؼاػ تجؼیل هی

یو اّؼاػ ؿا ای کَ ٌُـ ػؿ عْ لضظَ. كبًی ثيـی ؿا لول ّ ثیبى کٌؼ ّ ػؿ آى ثَ پیًْؼ ػين هطلن ّ لضظَ ػمت یبثؼ

مبفی ّ  ٌُـ ثب ّاال(. 9)یبثؼ ػمت هی« اػتـاُ» ّ ثَ تنلین هبالهبل اف« آهیق توکیي» ثغيؼ ّ ثَ ػَیبى  پیًْؼ هی
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کٌؼ ّ اف مْی ػیگـ ثب ایي آىٌبفػایی  عْاًی هی کٌؼ، ؿلٔ ػؿ ّاهغ اف یک مْ آىٌبفػایی هی« هطلْة هطلن»فیجبمبفی 

.یبثؼ ػمت هی« هطلْة هطلن ّ هزِْل» ثَ آكـیٌو ؿّایتی ًْ، ّاهؼیتی ًْ اف  

 

ّ تاله ثـای صؾف اّ ؿا ػؿ صبلت عًْنـػاًَ ّ ثَ « مبصت ؿئبل» ػؿ كیلن الؿك كبى تـیـ هب ًوبػ ثـعْؿػ ػلوی ثَ 

فى ّ  علن صبلتی ًْ اف «  هتل ؿئبل ّ عيي»ثیٌین ّ ثِبی ایي کبؿ اّ ػؿ ًِبیت ُوبى  ظبُـ ػلوی هـػ یب ؿّاًيٌبك هی

کَ ػؿ  رنن ّ اف اصنبمبت ، افُبی هـػاًَ اّ اف فى ُب ّ ػلِـٍ ؿئبل امت ّ ثبفگيت ربّػاًَ ُـاك« کيی مبصـٍ»

ػؿ صبلت فى كیلن هب ثب تجلْؿی اف  ثـعْؿػ ثیوبؿگًَْ ّ ًْیـّتیک یک هؼتبػ یب اكنـػٍ ػؿ   .ىْػ پبیبى كیلن ًيبى ػاػٍ هی

ثیٌین کَ فى ػؿ پی ٍّبل ثب هطلْة هطلن، عْیو ّ  ؿّ هی افیي. ىْین عْیو ؿّثـّ هی« مبصت ؿئبل»ػیؼاؿ ثب 

ایي ثغو اف كیلن کَ ػؿ آى هب  ثب ػیؼاؿ  هنتوین ثب مبصت ؿئبل ّ کبثْك فًؼگی ّ ثـعْؿػُبی . کٌؼ فًؼگیو ؿا ػاؿبى هی

ؿا  «ػقا، ػؿػ، یبك ّ ػالئن هـگ»  ُبی ػُؼ کَ ًبم ػّ كیگْؿ ؿّثـّیین، ػؿ ّاهغ چِبؿ ثغو هیبًی كیلن ؿا تيکیل هی

ُب ػوال هْفیکی ػؿ كیلن صْْؿ ًؼاؿػ ّ ػّؿثیي هـتت اف یکی ثَ موت ػیگـی مْم ػاػٍ  ػؿ توبهی ایي ثغو. ػاؿًؼ

.ثِتـ لول ّ صل ىْػ« ّاؿ مبصت ؿئبل ّ کبثْك» ىْػ تب ػون ایي کبثْك ّ ثضـاى  ّ ػیؼاؿ ثب  هی  

 

يًْت رٌنی ّ هتل ًبىی اف ایي ػیؼاؿ ػؿ كیلن، هب اهب ػؿ کٌبؿ ثـعْؿػ هنتوین ثب کبثْك ّ ثضـاى ّ ثَ ًوبیو کيیؼى ع 

ّ « ّاالمبفی»ىًْؼ،  ىبُؼ یک  ًيبى ػاػٍ هی« آؿبفیي ّ پبیبًی»ػؿ هنوت اّل ّ آعـ كیلن کَ رؼاگبًَ ثَ مبى ػّ ثغو 

ثغو اّل ّ آعـ . گیـػ ّ مبصت ؿئبل ُنتین کَ تْمٔ كیلن ّ کبؿگـػاى آى ٍْؿت هی« هطلْة هطلن»تؼبلی مبفی 

ىْػ تب صبلت ػؿاهبتیک احـ  تيؼیؼ ىْػ، اهب ػٌَـ هِن ػؿ ّاهغ  ؿ ّاهغ ثَ صبلت میبٍ ّ ملیؼ ّ آُنتَ ارـا هیكیلن ػ

فیـا هْفیک كیلن کَ یک ثغو اف یک اپـای هؼـّف امت، ػؿ ّاهغ لضظَ ُوبؿْىی ػّ ُونـ ّ . هْفیک كیلن امت

ًبى ثؼّى چِـٍ ؿا، ػبؿی اف صبالت عيًْت ّ یب لؾت هـگ پنـ  ّ ًیق اًتِبی كیلن ّ ثبفگيت هـػ ثَ ىِـ ّ ػیؼاؿ ثب ف

، ثب «هطلْة هطلن»کٌؼ، ثلکَ ایي صبالت ؿا ثَ یک ػیؼاؿ ّاال ّ ٌُـی ثب  رٌنی هضِ ّ ػبؿی اف توتغ ؿئبل هی

ایٌزبمت کَ ػؿ ػیي صْْؿ ػوین رنن ّ هـگ . کٌؼ کبثْك فًؼگی، ثب توتغ ّ ىْؿُبی اًنبًی ّ ثب هـگ  تجؼیل هی

ىْیی ػاؿای  ُوَ چیق اف لضظَ ُوبؿْىی  تب کْػک یب هبىیي لجبك.ىْػ چیق ؿّصوٌؼ ّ چٌؼهؼٌبیی هیُوقهبى ُوَ 

.ىًْؼ ّ ػؿ ػیي صبل هزِْل ّ فیجب ُنتٌؼ هؼبًی چٌؼالیَ ّ هتلبّت هی  

 

یبثؼ ّ ؿافگًَْ ّ  پـّا ّ ثبٍطالس پْؿًْگـاكی ثَ یک كبٍلَ هیبى عْیو ّ ثیٌٌؼٍ ػمت هی ایٌزب ُوبؿْىی ثی 

ىْػ ّ هزِْلیت فًؼگی ُـامٌبک ًینت ثلکَ تـکیجی اف  ایٌزب هـگ ُوقهبى ػؿػآّؿ ّ فیجب هی. ىْػ ؼٌبیی هیچٌؼه

ّمیلَ ُن ػؿ عْیو صبلت یک ىلبی رؼیؼ ؿا ػاؿػ ّ ًْػی آىتی ثب فًؼگی ؿا  پبیبى كیلن  ًیق ثؼیي.  ُـاك ّ کيو امت

هبى ثب صْْؿ  ػُؼ، اهب ُوق پبیبى ػؿػ ػيبم عجـ هی ّ« ىلبی هنیضی»کٌؼ؛ آٌُگ اپـای آى ػؿ ّاهغ اف یک  ثیبى هی

ایٌزب ػؿ ّاهغ هب ثب صبلت  اكنـػگی . فًبى ّ ػالئن هـگ هب ثَ ىکلی ًْ ثب صْْؿ ػّثبؿٍ ثضـاى ّ کبثْك ؿّثـّیین

ؿّثـّیین کَ پل اف یک ػّؿٍ ػؿػ ّ یبك ثَ آؿاهيی ػمت یبكتَ امت ّ ُوقهبى صْْؿ ْٓكبى ّ ػؿػ  ثؼؼی ّ ػّؿ 

هطلْة »یبثٌؼ ّ هب ثَ لول ٌُـی  تٌِب ُوَ ایي اّؼاػ ایٌزب ثَ ّصؼتی فیجب ػمت هی. کٌؼ كنـػگی ؿا صل هیثؼؼی ا

ثَ لول ٌُـی فًؼگی ّ رِبى ثيـی کَ ُویيَ ًیوَ توبم ّ تـکیجی . یبثین ّ توتغ پـىْؿ ثيـی عْیو ػمت هی« هطلن

. امت« فایو ّ ّیـاًی»، «ىکٍْ ّ ّصيت»اف   

 

آؿبف ّ « کبثْك فًؼگی هزِْل ّ پـىْؿ» ّ فیجبمبفی  ثغيی تـیـ ػؿ ّاهغ كیلوو ؿا ثب یک تؼبلیؿّ الؿك كبى  افیي

اًؼافُب ّ  ػُؼ ثَ چين ػٌَـ هزِْل ّ ؿئبل فًؼگی ثَ هب اربفٍ هی ثغيی اّ ثب ّاالمبفی ّ تؼبلی. ؿمبًؼ   ثَ پبیبى هی

تب ػؿک ّ لول کٌین کَ ُـ . ـی ػیگـ هوکي امتتلنیـُبی هغتلق اف آى ػمت یبثین ّ ُوقهبى صل کٌین کَ ُویيَ تلنی

کٌین کَ ُنتین، صتوب رْاًت هتْبػ آى ؿا ًیق ػؿ عْػ ػاؿین ّ ىبیؼ آًچَ ُنتین ػهیوب ؿّی ػیگـ  پٌؼاؿین ّ عیبل هی چَ هی

ػ ُوبًطْؿ کَ ُـ فى هِـثبًی ػؿ عْیو فى عيوگیٌی ًیق ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ هـ. کٌین ًینتین آى چیقی امت کَ عیبل هی

ایٌزبمت کَ ٌُـ . عًْنـػ ػؿ عْیو هبتلی عيوگیي پٌِبى ػاؿػ  ّ تضت تبحیـ ىـایٔ  هغتلق ُوَ چیق اهکبى پؾیـ امت

ىْػ ّ الؿك كبى تـیـ ػؿ ایزبػ ایي ثیبى ًْ ّ ّاالی ٌُـی اف  ّ لول لؾت كبًی تجؼیل هی« هـگ آگبُی»ثَ تجلْؿ 

جْلیک ثيـی، ػؿ ثیبى کبثْك ّ ّصيت ّ صل هـگ ًِلتَ ّ اف کبثْك ّ ّصيت ًِلتَ ػؿ فًؼگی مو« هطلْة هطلن»

ػُؼ کَ ایي ػیؼاؿ ثب کبثْك فًؼگی  اّ ُوقهبى ثب پبیبى كیلن ًيبى هی. ػؿ ػؿّى ػين ّ اؿّتینن  ثيـی هْكن ثْػٍ امت 

. 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 

ػُؼ کَ چگًَْ اكنـػگی ػاؿای یک صبلت ًینت ّ كؤ یک  یبثؼ ّ ًيبى هی اًنبًی ّ ػؿ ًِبیت اكنـػگی عْیو ػمت هی

ُبی  تْاًؼ کوک کٌؼ کَ اف ثضـاى کبّی ثَ ُـ اًنبًی هی ّاىهطوئٌب ؿ. ثیوبؿی ًینت ثلکَ یک اهکبى عالم ًیق ُنت

تْاًؼ کوک کٌؼ کَ ثلْکبػُب ّ  کبّی ثَ ٌُـهٌؼاى هی ُوبًطْؿ کَ ؿّاى. فًؼگی عْیو ثگؾؿػ ّ ثَ ثلْؿی ًْ ػمت یبثؼ

ـی ّ تْاًؼ ؿاف عالهیت ثي ثضـاًِبی ٌُـی ّ ىغَی عْیو ؿا ثِتـ ثلِوٌؼ ّ ػؿک کٌٌؼ، اهب ؿّاًکبّی ُیچگبٍ ًوی
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ثبینتی مالس عْیو ؿا ػؿ ثـاثـ  یّکب ؿّاى« ػامتبیْمکی ّ هتل پؼؿ»ثَ هْل كـّیؼ ػؿ هوبلَ . ٌُـهٌؼ ؿا ثيٌبمؼ

کبّی صتی  ؿّاى. عالهیت ٌُـهٌؼ ّ ثَ ّیژٍ ىؼـ ثـ فهیي ثگؾاؿػ ّ ًبتْاًی عْیو ػؿ ػؿک ػوین عالهیت ؿا هجْل کٌؼ

کبّ ّ ٌُـهٌؼ هتْرَ ایي هضؼّػیت ًجبىٌؼ ّ اؿفه  ؼ، اگـ کَ ؿّاىآكـیي ثبى تْاًؼ ثـای عالهیت یک ٌُـهٌؼ ٍؼهَ هی

الؿك كبى تـیـ ػؿ . هزِْلیت ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ ثضـاى اًنبًی عْیو ّ ػؿ ؿًّؼ عالهیت ٌُـی ؿا ػؿک ًکٌٌؼ

(.  10)کٌؼ ُبیی اف ایي عطب ًقػ ٌُـهٌؼاى ػیگـ اىبؿٍ هی ای ثَ ًوًَْ هَبصجَ  

 

ّ ثب تجؼیل اكنـػگی عْیو ثَ یک عالهیت ًْ ُوقهبى ًيبى « ػربل»ؿك كبى تـیـ ثب كیلن ػؿ ایي ؿامتب ثبیؼ ػیؼ کَ ال

ػُؼ کَ چگًَْ ُـ صبلت اًنبًی چٌؼالیَ امت ّ چـا ُیچگبٍ هؼٌبی ًِبیی ُیچ صبلت اًنبًی هبثل ثیبى ًینت ّ هـتت  هی

. بكتتْاى ثَ اىکبل ّ صبالت رؼیؼی اف صل ّ ثیبى اكنـػگی ّ ثضـاى ثيـی ػمت ی هی  

 

ُبی  اّ یک عٌؼٍ عالم ثَ تالىی امت کَ ثغْاُؼ ّاهؼب ثبّؿ کٌؼ هبػؿ ثَ ػؿک ًِبیی ّ ػلوی ثضـاى« ػربل»افیي ؿّ 

اّ ثَ « ػربل». امت« كـّیؼ آًتی»کبّی ّ ُن  یک  اّ ُن ثِتـیي ثیبى ًگبٍ ؿّاى« ػربل». ثيـی ّ توٌبُبی ثيـی امت

این ّ  اکٌْى هب ثَ فثبى ًیچَ ّاؿػ کْیـ فًؼگی ىؼٍ. «ٍ امت، عؼا هـػٍ امتكـّیؼ هـػ»گْیؼ کَ  فثبى ؿّثبٍ ّ یب فى هی

« ؿّف ًین» تْفی ثَ عْیو ّ یب ثَ ػیگـی ىْین ّ  یب ثَ  صبل ثبیؼ تَوین ثگیـین کَ آیب امیـ ایي کْیـ ّ ُیچی ّ کیي

ػهیوب ػؼم ّؿّػ ثِتـ ثَ ػؿّى   اهب.  ُبی فهیٌی، ًْ ّ ُویيَ كبًی ثيـی  ثبىین ثقؿگ اًنبًی ػمت یبثین ّ عبلن رِبى

ّؼلی کَ ُن ػؿ هضتْا ّ ُن ػؿ مبعت كیلن تبحیـ . ایي کْیـ ّ ػجْؿ اف آى تٌِب هيکلی امت کَ كیلن الؿك كبى تـیـ ػاؿػ

کٌؼ ّ آى ایي امت کَ تٌِب کنی  ثیبى هی« چٌیي گلت فؿتيت»ىْػ کَ ًیچَ ػؿ  اّ ّ كیلوو ثَ صبلتی ّاؿػ ًوی. گؾاؿػ هی

.ای ؿهَبى ثیبكـیٌؼ تْاًؼ متبؿٍ ى عْیو ُـد ّ هـری ػاؿػ، هیکَ ػؿ ػؿّ  

 

«دجبل» ضؼف ًِبیی فیلن   

 

لکبى ًیق « مبصت ؿئبل»اف الؿك كبى تـیـ ػؿ ّاهغ ُوبى چیقی امت کَ هيکل هلِْم « ػربل»هيکل اٍلی كیلن   

. ّ تبؿیظ ػؿ امطْؿٍ ؿّثـّیینامطْؿٍ ػؿ تبؿیظ « تکـاؿ ػائوی»ػؿ كیلن الؿك كبى تـیـ ػؿ ًِبیت هب ثب یک . ُنت

ؿّ اًنبى ّمْامی، هؼتبػ یب اكنـػٍ تضت تبحیـ  افیي. ًیق ُنت« توتغ ؿئبل»عَلت اًنبى گـكتبؿ ػؿ صبلت « تکـاؿ»

اهب آیب اٍْال تکـاؿ هوکي امت؟ آیب تکـاؿ .  ایي تکـاؿ هضکْم ثَ صبالت كـمبیيی ّ ػؿ ًِبیت هـگ ّ پـیيبًی امت

فیـا . ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ مـاؽ ػلْف ثـّین. ای ًْ ًینت؟ اًی اف لول ایي صبلت ثَ ىیٍْیک صبلت ثَ هؼٌبی ًبتْ

ّاهؼیت » ّاؿ ّ تکـاؿىًْؼٍ، ثلکَ ػؿ ّاهغ یک  ًَ یک مبصت هزِْل، کبثْك« مبصت ؿئبل»ثـای ػلْف ػؿ ّاهغ 

اکتْئل »َ ّاهؼیت تجؼیل ىْػ، عْاُؼ ث ، یک اهکبى ّ مٌبؿیْی ًْ اف  رنن ّ فًؼگی امت کَ اکٌْى هی«ّیـتْائل ًْ

کٌؼ ّ ثَ صبلت کبثْك ػؿ  ىکٌؼ، پل اثتؼا کبثْك ایزبػ هی عْاُؼ ّاهؼیت ّ مٌبؿیْی کِي ؿا هی اّ هی(. 10)«ىْػ

ىْػ تب اف  ، ثَ عْػآفاؿی ّ ػیگـآفاؿی ػؿ مٌبؿیْی کِي ظبُـ هی«ىْػ صیْاى هی»ىْػ،  مٌبؿیْی کِي ظبُـ هی

ایی ًْ، ؿّایتی ًْ  کٌؼ ّ ثَ مٌبؿیْ ّ رِبى رؼیؼ عْیو ّاؿػ ىْػ ّ رنوی ًْ، ثبفی ػؿّى مٌبؿیْ ّ ؿّایت کِي كـاؿ

. ثیبكـیٌؼ  

 

آیؼ ػؿ ّاهغ ىغٌ ّ ًگبُو امیـ یک ؿّایت کِي   ؿّ ػؿ ًگبٍ ػلْف تکـاؿ هوکي ًینت ّ آًزب کَ تکـاؿ پیو هی افیي

كیگْؿُبی كیلن الؿك كبى تـیـ ًیق اف . ىْػ ّ ُیـاؿىی رنوی کِي امت کَ هبًغ تضْل ّ ایزبػ مٌبؿیْ ّ تضْل ًْ هی

رِبتی امیـ رِبى ّ هتبكیقیک ػّآلینتی اًنبى هؼؿى، ثب رٌگ ّ تٌبهِ هیبى رنن ّ ؿّس، امطْؿٍ ّ تبؿیظ، 

الؿك كبى تـیـ ثب ًيبى ػاػى کبثْك ّ هزِْلیت فًؼگی ػؿ ّاهغ ىکنت  ایي . تَبػف، فى ّ هـػ ُنتٌؼ/مـًْىت

ػُؼ چگًَْ ایي تٌبهْبت ّ صبالت ثب ُن ػؿ  صتی تب صؼّػی  ًيبى هی. ػُؼ هؼؿى ؿا ًيبى هی ػّآلینن  ّ هتبكیقیک رِبى

ىْػ تب ىبیؼ هتْرَ رِبى  ّاؿ عْیو ًوی کٌٌؼ، اهب اّ ثیيتـ ّاؿػ مبصت ؿئبل ّ کبثْك پیًْؼًؼ ّ ُوؼیگـ ؿا ثبفتْلیؼ هی

تکـاؿ »کٌؼ کَ ایي  هبًؼ ّ عیبل هی هؼؿى هی اّ ػؿ هـف رِبى اًنبى. ّؿای آى ىْػ کَ ىـّع ثبفی ًْ ّ عٌؼٍ ًْ امت

رنن « ّاؿ ؿیقّم»هـف ًِبیی اًنبى امت، ػؿ صبلی کَ اّ هـف ّؿّػ ثَ ػـٍَ ًْ ّ ثَ فثبى ػلْف « هزِْل

لول ُیچی ّ پْچی ًِبیی فًؼگی، « ػل آفؿػگی»ّ گؾاؿ اف « ُیچی»ّؿّػ ثَ . ُقاؿگنتـٍ ّ ثبفیگـاى عٌؼاى امت

ثـػ کَ ُـ  اّ پی ًوی. فی فهیٌی ّ هـتت هتلبّت اًنبى كبًی، عٌؼاى ّ پبؿاػکل امتىـٓ ّؿّػ ثَ رِبى ثب پیو

ؿّػ ثلکَ ثَ عْیو اف ًگبٍ ؿّایت  هبًؼ ّ رلْتـ ًوی امت کَ ثَ عْیو ّكبػاؿ ًوی« ّاهؼیت ًْ»تکـاؿی ػؿ ّاهغ یک 

. ًگـػ ػوْهی هی  

 

ُـد ّ هـد ثـ ُوَ چیق » . گْیؼ ؿّثبٍ هیفیـا ؿاف ًِبیی، اگـ چٌیي ؿافی هْرْػ ثبىؼ، ُوبى چیقی امت کَ 

آكـیٌؼ ّ اف ػؿّى ُـد ّ هـد  ّ ایي ُـد ّ هـد اهب ُوبى فًؼگی ّ رنن امت کَ هـتت تلبّت هی« کٌؼ صکْهت هی

فیـا ُـد ّ هـد . آكـیٌؼ هی« کخـت ػؿ ّصؼت» ّ یب« ّصؼت ػؿ کخـت»آكـیٌؼ،  چیقی ًْ ّ توٌب ّ آؿفّیی ًْ هی

.مترنن عالم ا. عالم امت  
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ُبی ؿّاًی، ثب توبهی مْػُب ّ حوـاتی کَ  ُبی ثیوبؿی ُبی ؿّاًی ػهین ثٌگـین، ػؿ ّاهغ ُوَ کبتگْؿی اگـ ثَ ثیوبؿی 

فیـا تٌِب یک ًوًَْ تیپیک هؼتبػ ّ یب اكنـػٍ  . ثـای ػؿک ثیوبؿی ػاؿًؼ، اهب ػؿ ػؿّى عْیو ػاؿای ػؿّؿی ًیق ُنتٌؼ

، اكنـػگی ّ ؿیـٍ امت ّ ُـ كـػ اكنـػٍ ّ یب هؼتبػ ّ پـیيبًی ػؿ ّاهغ ایزبػ هْرْػ ًینت ثلکَ هیلیًِْب ًوًَْ اػتیبػ

کبّی کوک ثَ اّ ثـای ػؿک صویوت ّ تلبّت عْیو ّ آؿی  اّ هتلبّت امت ّ ؿاف ؿّاى. امت« تلبّت ّ ؿاُی ًْ»

لکبى ػؿ .) ؿاُی ّ تلبّتی کَ ػؿ ًِبیت یک مٌبؿیْ ّ یک عالهیت ٌُـی امت. گلتي ثَ تلبّت ّ هؼؿت عْیو امت

کٌؼ کَ امیـ ایي تُْن امت کَ گْیی ػاؿای  ػهیوب ثَ عطبی ؿّاًيٌبمی ّ ػلن اىبؿٍ هی« ػینکْؿك ػاًيگبُی»هلِْم 

(. امت« ػاًو ػیٌی ّ ػهین»  

 

ؿّ   افیي. امت« تکـاؿ هزِْل»اف كبى تـیـ ثب آًکَ یک كیلن هتلبّت ّ ًْ امت، اهب ػؿ عْیو امیـ ایي « ػربل»كیلن 

ّ « تکـاؿ تـاژیک»نتی ػؿ یک صـکت تـاژیک ّ هضتْم ثَ هتل ّ عيًْت عتن ىْػ ّ كیلن ػچبؿ یک كیلن  ثبی

اّ ػؿ مبعت كیلن، ػؿ چـعو ًگبٍ ػّؿثیي، ػؿ هنیـ .  مـًْىت هضتْم امت، فیـا پبیبى كیلن ثَ ًْػی آؿبف كیلن امت

عْاثگی ػؿ فیـ ػؿعت،  كیلن  هبًٌؼ ٍضٌَ ُن« ُبی ّیژٍ ٍضٌَ»، یب ثَ فثبى ػلْف ػؿ « ثبفیگـاى كیلن»كیلن، ػؿ ثبفی 

ُبی هغتللی ؿا صل  کٌؼ، تب ثجیٌٌؼٍ هبػؿ ثبىؼ ثیيتـ ثجیٌٌؼ ّ ؿاٍ ثبف ًوی« ُب ّ یب ػؿُبیی ىکبف»تـی  ثَ ىیٍْ ثِتـ ّ ػهین

ُبی  وبثل الیَتْاًؼ ثَ پیًْؼ هت ْٓؿ کَ ًوی ُوبى.  تْاًٌؼ ثـًّؼ تْاًنتٌؼ پیو ثگیـًؼ ّ ًوی کٌؼ کَ كیلن ّ ثبفیگـاى هی

هنیضی ّ ثضـاى ىغَی ّ صبالت مبػّهبفّعینتی كیگْؿُبی عْیو کبهل ّاؿػ ىْػ ّ صبلت /ای امطْؿٍ

. کویک ایي پیًْؼ هتوبثل ؿا ًيبى ػُؼ/تـاژیک  

 

تْاًنت ثَ ربی پبیبى تـاژیک ثَ هنیـُبی ػیگـی ًیق عتن ىْػ،  ثـای هخبل ثبفی مبػّهبفّعینتی هیبى فى ّ هـػ هی 

مـًْىت هضتْم ّ »ایٌزبمت کَ كیلن اّ عْػ امیـ یک . ىًْؼ ػؿُب ّ ىکبف ػؿ ؽُي ثیٌٌؼٍ ثبف ّ ایزبػ ًویاهب ایي 

ْٓؿ کَ تَبػف هضِ ًینت، ثلکَ فًؼگی اًنبًی، لول  اهب مـًْىت ُیچگبٍ کبهل هضتْم ًینت، ُوبى. ىْػ هی« ؿئبل

تْاًؼ هنیـُبی هغتلق  مبف اهب هی ىتایي مـًْىت تَبػكی یب تَبػف مـًْ. مـًْىت ػؿ تَبػف ّ ثبلؼکل امت

تْاًؼ هنیـُبی ػیگـ ؿّػ ّ اف یک صبلت مبػّهبفّعینتی  ُـ لضظَ اف ایي هنیـ هی. ُبی هغتلق یبثؼ ؿّػ ّ ؿًگ

.تْاى رِبًی هتلبّت، تللیوی، ُقاؿگنتـٍ، اف ثبفی عٌؼاى مبػّهبفّعینتی تب هتل مبػینتی آكـیؼ هی  

 

ىْػ ّ یب ثَ  یبثؼ اهب  ثَ ػؿک ثِتـ اكنـػگی عْیو ًبئل ًوی نـػگی عْیو ػمت هیؿّ ًیق  اّ ثَ ثیبى عالم اك افیي

فیـا اكنـػگی، اػتیبػ ّ ُـ ثیوبؿی ػیگـ ػؿ  هؼٌبی لکبًی ػؿ ّاهغ . ػُؼ ثجیٌٌؼٍ اهکبى صل ّ لول ایي ػؿک ًْ ؿا ًوی

ـّؿتی ػیگـ اف اًنبى اىبؿٍ ػیگـ، ثَ  صویوت ّ ّ« امن ػاللتی»امت کَ ثَ « امن ػاللت»، یک «میگٌیلکبًت»یک 

صویوت ّ ّـّؿتی کَ ثبینتی اًنبى آى ؿا هجْل کٌؼ ّ ػؿ رِبى عْیو پؾیـا ىْػ ّ اّ ؿا ثَ یبؿ عْیو ّ هؼؿت . کٌؼ هی

کٌؼ کَ ٌُْف تضون  یب ػؿ هؼٌبی ػلْفی، ایي اكنـػگی ّ یب اػتیبػ، ثَ اهکبًی ًْ، رنوی ًْ اىبؿٍ هی. عْیو تجؼیل کٌؼ

. ایی ًْ ثیبكـیٌؼ تْاًؼ ؿّایت کِي ؿا کبهل ثيکٌؼ ّ رنوی ًْ ّ ثبفی ـ ؿّایت کِي امت ّ ًویًیبكتَ امت ّ امی  

 

اكنـػگی، توٌبی ثؼًجبل . ، ثب ػقیق اف ػمت ؿكتَ ّ ثب فًؼگی امت«ػیگـی ّ ؿیـ»اكنـػگی اىبؿٍ ثَ هیل پیًْؼی ًْ ثب 

ؿّ اكنـػٍ ثبینتی ثـ توتغ هیل  امت، افیيػين ّ ىبػی ػوین امت ّ عْاُبى لول آى ػؿ ُویي لضظَ ّ فهبى صبل  

ؿكتَ چیـٍ ىْػ ّ ثَ توٌبی ػيوی ًْ ػمت یبثؼ ّ هیبكَ ّاهؼی اكنـػگی عْیو ؿا  یگبًگی ثب هؼيْم هطلن یب اف ػمت

تاله ثـای ایزبػ ػؿرَ ّاالتـی اف لول ّ صل . ثجیٌؼ کَ ُوبى توٌبی ػوین ػين ّ توٌبی اؿّتیکی ّ ػبىوبًَ امت

. لول اثؼیت ػؿ لضظَ امت. بًی ثيـی ثب هؼيْم ػؿ لضظَ ّ ػؿ فًؼگی ثيـی امتك/یگبًگی هطلن  

 

عْاُؼ مجکجبل ّ مـّؿ رِبى ّ صوبین عْیو ثبىؼ،  ُوبًطْؿ کَ اػتیبػ ػؿ ّاهغ هیل ّ صویوت ًِبًی اًنبى امت کَ هی

ـّ هزجْؿ ثَ تکـاؿ ثبفی  عؼای عْیو ّ رِبى عْیو ثبىؼ ّ تب فهبًی کَ ثَ آى ػمت ًیبثؼ ّ آى ًيْػ کَ ُنت، اف آً

فهبى کَ یب ػؿ ایي تکـاؿ اف ثیي ثـّػ ّ یب  تکـاؿ ّ چـعَ رٌِوی اكنـػگی ّ  تب آى. ّ مٌبؿیْی اكنـػگی ّ اػتیبػ امت

عْاُؼ ػؿ ّاهغ ّاؿػ  رِبى مجکجبل  اًنبى هؼتبػ هی. اػتیبػ ؿا ثيکٌؼ ّ ّاؿػ ػـٍَ رؼیؼ ّ مٌبؿیْی رؼیؼ عْیو ىْػ

تْاًؼ ثب ًگبُو، ثب مغٌو، ثب هؼؿت ٌُـ ّ ىؼـه هـتت  ػؿ ّاهغ اىبؿٍ ثَ هؼؿت اّمت کَ هی عْیو ىْػ ّ اػتیبػه

. کٌٌؼٍ ؿا ثيکٌؼ ّ رِبًی ّ ؿّاثطی هؼؿتوٌؼ، مجکجبل  ّ ػبىوبًَ ثـای عْیو ثیبكـیٌؼ ّ پـیيبى« مٌگیي ربى»ُـ چیق 

. ثَ عْیو ػمت یبثؼ، ثَ هؼؿتی ًْ ػمت یبثؼ عْاُؼ، اف اػتیبػ ثگؾؿػ ّ ، توٌبی ػؿًّیو اف اّ هی«اػتیبػه»ؿّ  یي اف

اعالم چیـٍ ىْػ، ثـ /یبثی ثَ ایي تْاًبیی ثبینتی اّ اهب ثـ ؿّایت کِي اػتیبػ ّ گـكتبؿی ػؿ رٌگ ّمْمَ ثـای ػمت

اه ؿا اف  چیـٍ ىْػ ّ  ثَ مـّؿ رِبى كبًی عْیو تجؼیل ىْػ ّ ایٌگًَْ ّمْمَ« توتغ یگبًگی هطلن ثب هؼيْم»

هـف ّ امیـ  عؼایی اف یک مْ ىـهٌؼٍ ّ اف مْی ػیگـ ثی»فیـا هؼتبػ . ـىتَ مجکجبلیو تجؼیل مبفػاُـیوٌو ثَ ك

توتؼی »امت تب هبػٍ هغؼؿ ًیق اف « عؼای كبًی  ّ مجکجبل»عْیو امت ّ هّْْع ثلْؽ اّ تجؼیل ىؼى ثَ « ّمْمَ

، ثب هؼيْم ّ یب اؿْای «ػیگـی»ْگ ثب مجکجبل ّ عٌؼاى ىْػ ّ اّ ثتْاًؼ ػؿ ػیبل« توٌبیی»ثـای اّ تجؼیل ثَ « ؿئبل

عْیو، هـتت ىکلی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ اف توٌبی عْیو ثیبكـیٌؼ؛ ثَ ربی ایٌکَ امیـ چـعَ رٌِوی 

اّ ثب ىْؿ ػبىوبًَ ًِلتَ ػؿ اكنـػگی ّ  ثب هؼؿت مجکجبلی عْیو ًِلتَ ػؿ . عْػآفاؿی هؼتبػ یب اكنـػٍ ثبىؼ/ ىـهٌؼگی
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ػُؼ کَ تکـاؿ هوکي  ثـػ ّ ًيبى هی ثغيؼ ّ ایٌگًَْ پی هی ؿا هؼٌب ّ صبلتی ًْ ّ عٌؼاى هی اػتیبػ عْیو، ُوَ چیق

. ًینت ّ ُـ تکـاؿ ػؿ ّاهغ ّاهؼیت ّ اهکبًی ًْ امت  

 

تْاًؼ ّاؿػ ایي ػًیبی ؿًگبؿًگ ىْػ ّ یب ثـای ثیٌٌؼٍ اهکبًی ّ ؿاُی ثـای ّؿّػ ثَ ایي  الؿك كبى تـیـ ّ كیلوو ًوی  

ایي ّؼق ًِبیی كیلن . هؼؿى امت کبّی ؿػ، فیـا عْػ ًیق ثَ ًْػی ٌُْف امیـ هتبكیقیک هؼؿى ّ ؿّاىػًیب ثبف ثگؾا

اهب ایي ّؼق . پنبهؼؿًی ػؿ كیلن عْیو ػمت ًیبثؼ« چـعو ثؼّى تکـاؿ»ىْػ اّ ثَ  امت کَ اف ٓـف ػیگـ ثبػج هی

ای کَ ثب ػیؼى كیلن ّ ًجْؽ اّ  ٍ ىؼ، ثلکَ  ثـای ثیٌٌؼٍُبی كیلن ؿا ًلی کٌؼ کَ ػؿ ثبال اف آى ًبم ثـػ تْاًؼ اؿفه ّ هؼؿت ًوی

ثَ عبٓـ « صنـت ّ آُی» اصنبمبت  ثب  یبثؼ، ایي ػمت هی« هـگ آگبُی»ثَ لول ًْیٌی اف اصنبمبت ػوین ثيـی ّ 

ؿا  ُبی ثؼؼی اّ ًیق هب صنـت ّ آُی کَ ػؿ عْیو ایي اهیؼ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ كیلن. ىًْؼ ایي ًبتْاًی ًِبیی ُوـاٍ هی

هطلْة هطلن »کویک ّ ؿًگبؿًگ /ػیگـ ثبؿ صیـاى مبفػ، ثَ كکـ ّاػاؿػ ّ ثَ ػؿرَ ّاالتـی اف لول عٌؼاى، تـاژیک

تـیي  فیـا اكنـػٍ یک ػبىن امت ّ ػؿ ّاهغ ػبىن. صنـت ّ آُی کَ ػؿ ؽات اكنـػگی امت..ثـمبًؼ« ّ ُیچی فًؼگی

.ثبفی یبثی ثَ اّد توٌب، عْىی ّ ػين ّ عْاُبى ػمت  

 

:ًْیضپب  

 

ًْع »هوبلَ ثبال ػؿ ّاهغ ثغيی ّ یک روغ ثٌؼی کْتبٍ اف ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ربهغ ّ ػّ ثغيی هي ثَ فثبى آلوبى ػؿثبؿٍ 

هي هی عْامتن ثغو هـثْٓ ثَ كیلن مْالؿیل ؿا ًیق . امت« مْالؿیل»ّ « ػربل »ثـعْؿػ ثَ مبصت ؿئبل ػؿ ػّ كیلن 

ػالهَ هٌؼاى ثَ ایي . ن، اهب کوجْػ ّهت ّ ْٓالًی ىؼى کتبة هبًغ اف آى ىؼثَ كبؿمی ثـگـػاًن ّ ػؿ ایي کتبة هٌتيـ ثکٌ

: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 
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« فزاًظْا تزّفْ» ّ کبساًْای فیلن « فتیؼیظن»راس رّاًکبّاًَ   

 

 

کَ ػّ مبل پیو هٌتيـ ىؼ، ثَ تلْیل ثَ هّْْع كتیيینن اف ًگبٍ «  1.یگـای ّاؿٍ ؿاف ػبىوبًَ مضـ ثت» هي ػؿ هوبلَ 

عْاُن ثَ تکـاؿ آى مغٌبى ثپـػافم ثلکَ هی عْاُن ثب تّْیضی  ام، ثٌبثـایي ایٌزب ًوی لکبى ّ ًگبٍ ػلْف پـػاعتَ/كـّیؼ

هـػی کَ فًبى ؿا »ْ ثَ ًبم اًؼک ػؿ ثبة كتیيینن ثَ ًوؼ صبلت كتیيینن  کبفاًْای كیلن کالمیک ّ هؼـّف كـاًنْا تـّك

.ثپـػافم« ػّمت ػاىت  

 

 رّاًکبّی فتیؼیظن

 

ػُؼ ػؿ یکبیک هب اًنبًِب ّ ػؿ فًؼگی اًنبًی ُوَ گًَْ اىتیبهبت ّ ىْؿُبی  هؼؿت ؿّاًکبّی ػؿ ایي امت کَ ًيبى هی

اًنبى ثب ػگـػینی  پبؿاًْییؼ، كتیيینتی، مبػّهبفّعینتی ّ ؿیـٍ  ّرْػ ػاؿػ ّ هّْْع ثلْؽ كؤ ایي امت کَ چگًَْ

ىْػ ثَ اىکبل هؼؿتوٌؼ ّ ثبلـبًَ ایي هؼؿتِبی ػؿًّی عْیو ػمت یبثؼ ّ  هبػؿ هی« مْژٍ ّ یب كـػیت»ُـ چَ ثیيتـ ثَ 

« چگًْگی صبلت ّ اصنبك»هّْْع ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی افیٌـّ ُویيَ . امیـ صبالت ثیوبؿگًَْ آًِب ًگـػػ

هّْْع ایي امت کَ آیب هب امیـ صبالت كتیيینتی عْیو ُنتین ّ . اًنبًی امتفیـا ُوَ ایي صبالت اًنبًی، ثل . امت

ثؼیي عبٓـ ًبتْاى اف اؿتجبٓ ػوین ثب ػیگـی ّ گـكتبؿ ػؿ تکـاؿ یک ؿیتْال عبً ُنتین ّ یب هبػؿ ثَ لول صبلت 

بى ؿًگِب ّ هؼؿتِبی تْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق، چْى ؿًگی ػؿ هی كتیيیتی عْیو ثَ مبى یک توٌبی كتیيینتی ُنتین کَ هی

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 

ربی آًکَ ایي توٌبی كتیيینتی ثتْاًؼ ػؿ کٌبؿ كبًتقیِب ّ یب ثبفیِبی اؿّتیکی ّ ػيوی ػیگـ ثبػج فیجبیی  گیـػ ثَ هی

ثْػى گبٍ ثَ گبٍ ّاهؼیت ّ رِبى ىْین ّ هبػؿ ثَ علن « ربػّیی»ؿاثطَ ثب هؼيْم ىْػ ّ یب کوک کٌؼ کَ هب هبػؿ ثَ لول 

.«رِبى مضـآهیق»ػکنِب ّ ٌُـُب ّ یب صبالتی اف ایي   

 

هؼيْم »ثَ مبى « اثژٍ ًِبیی ّ هطلن» یک اثژٍ ّ ػیؼى ایي اثژٍ ثَ مبى « ًگبٍ»ایي گـكتبؿی اًنبى كتیيینت ػؿ 

فیـا اًنبى كتیيینت ػؿ ّاهغ عیبل . کَ صبل ثَ آى ػمت یبكتَ امت، ػؿ ّاهغ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ صبلت كتیيینن امت« گويؼٍ

» ، ثب لینیؼى کلو هؼيْم ّ یب ثْییؼى لجبك فیـ اّ ػؿ ّاهغ ثَ «اثژٍ ٓالیی ّ مضـآهیق»یبثی ثَ ایي  کٌؼ ثب ػمت هی

ػؿ ایي هؼٌب ثَ هْل كـّیؼ ّ مپل . ػمت یبثؼ« ثِيت هطلن»ػمت یبثؼ، ثَ « مضـ فًؼگی»ػمت یبثؼ، ثَ « هؼيْم ًِبیی

ػؿ ّاهغ « تیاثژٍ كتیيین». امت ّ کوجْػی ًؼاؿػ« هبػؿ ػاؿای كبلْك»لکبى كتیينیت ػؿ پی آى امت کَ ًيبى ػُؼ کَ 

امت ّ ایي اثژٍ هطلن ّ ثؼّى ّؼق ػؿ ّاهغ ُوبى كبًتقی کْػکبًَ امت کَ « اثژٍ هطلن ّ ثؼّى کوجْػ»ًوبیبًگـ یک 

عْاُؼ ػیگـثبؿ اصنبك  هی« مضـ یک اثژٍ كتیيینتی»اًنبى ػؿ آؿْه هبػؿ ثؼًجبل امت ّ صبل ًبعْػآگبٍ ثب امبؿت ػؿ 

ؿػ ّ اثژٍ كتیيینتی موجل ایي هبػؿ كبلْك ػاؿ ّ ثؼّى کوجْػ ّ ثِيت گويؼٍ کٌؼ کَ هبػؿ هطلن ّ ثِيت گويؼٍ ّرْػ ػا

ایٌگًَْ كتیيینت ثب لول كتیو عْیو ػؿ ّاهغ عیبل هی کٌؼ ثَ آؿْه هبػؿی ّ ثِيت کْػکبًَ ّ ثؼّى هـف ثـهی . امت

.گـػػ ّ یب ثَ آى ػیگـ ثبؿ ػمت هی یبثؼ  

 

وب اًنبًی امت ّ ػؿ ثطي ؿّاثٔ اًنبًی ّ فًؼگی اًنبًی چْى اهب ُوبًطْؿ کَ گلتن صبلت كتیيینتی یک صبلت ػوی

فیـا اًنبى هْرْػی . ، ثَ صبلت یک ىْؿ امبمی اًنبًی ّرْػ ػاؿػ«اؿگبى ثؼّى رنن» صبالت ػیگـ ثَ صبلت یک 

 ّ ّؼق امت ّ ُویيَ ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی امت ّ ُوقهبى ایي اًنبى ثؼًجبل آى امت کَ ثَ ًْػی ثـ ایي« کوجْػ»ػاؿای 

كبًتنن ّ تُْن ایي »ثلْؽ اًنبًی افیٌـّ ػؿ گؾاؿ اف . کوجْػ چیـٍ ىْػ، کْػک ّ ثیگٌبٍ ىْػ ّ ثَ ثِيت هطلن ثبفگـػػ

توٌبی »ّ ػؿک کوجْػ عْػ ّ ػیگـی، ػجْؿ اف توتغ كتیيینتی ّ امبؿت ػؿ ًگبٍ یک اثژٍ ّ ػمتیبثی ثَ « ثِيت هطلن

، ثَ «ؿئبلینن ربػّیی»یبثی ثَ تْاى ػیؼى  نتی ػؿ فًؼگی ّ یب ػمت، ػمتیبثی ثَ كبًتقیِبی ّ ثبفیِبی كتیي«كتیيینتی

.ػیؼى ّ لول ؿّیب ّ مضـ ػؿّى ّاهؼیت ؿّفهـٍ امت  

 

ػاؿػ، ثبػج هی ىْػ « ثِيت گويؼٍ»ّ یب ػمتیبثی ثَ « مضـ ّ عـاكبت»ایي صبلت ثٌیبػیي ثيـی کَ ُویيَ ؿّ ثَ مْی 

تْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق، چَ  یب اًنبى هی. ىْػ« ّ یب صبلت كتیيینتیاثژٍ »یک « مضـ»تْاًؼ امیـ  کَ اًنبى ثـاصتی هی

یبثؼ ّ یب ػؿ تجلیـبت هؼؿى هْؿػ  ؿا هی« اثژٍ كتیيینتی»تْمٔ صکْهتِبی ػیکتبتْؿی کَ ؿُجـ ػؿ آى گبٍ صبلت ایي 

ُبیی امت کَ گبٍ اهـّفٍ یک هؼؿت هِن ػؿ عـیؼ ّ كـّه کبال« كتیيینن کبالیی». امتلبػٍ ّ یب مْء امتلبػٍ هـاؿ گیـػ

ربلت ایٌزبمت کَ . «مضـ کبالمت»عـػ فیـا  امیـ ایي  صتی اٍال عـیؼاؿ ًیبف ثَ عـیؼ آى ؿا ًؼاؿػ اهب ثب ایي صبل هی

عـػ کَ یکؼكؼَ ٍبصت چٌیي هؼؿت  ثَ هْل ژیژک اف ُـ هَـف کٌٌؼٍ ای مْال ثکٌیؼ کَ چـا ثـای هخبل کبالیی ؿا هی
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ىْػ،آًگبٍ اّ رْاة هیؼُؼ کَ هیؼاًؼ ایي صبلت مضـآهیق یک ػؿّؽ  ّ ؿیـٍ هی« لْىآی»یب « آی پت» كتیيینتی  هخل 

. «ّاهؼب ثؼؿػ ثغْؿػ»عـػ فیـا ثِـصبل ثب کوک آى ٍبصت هؼؿت  ّ هْهؼیتی ًْ هیيْػ ّ ىبیؼ  امت اهب ثب ایي صبل هی  

 

مضـآهیق ثْػى ػیگـی ّ »ف لول آیؼ ُن صکبیت ا هّْْع صبلت كتیيینتی هخل هؼٌبی لـْی آى کَ اف  فثبى پـتـبلی هی

یک » امت ّ هؼٌبی ػّم آى « ػکبمی»کٌؼ کَ یک ًوًَْ ثیبى ثبلـبًَ ّ هْی ایي صبلت کتبة ثبؿت ػؿثبؿٍ  هی« فًؼگی

ػُؼ کَ ىغٌ امیـ یک  امت کَ ػؿ ّاهغ صبلت ًبثبلـبًَ ّ یب ثیوبؿگًَْ كتیيینن ؿا ًيبى هی« چیق هٌَْػی ّ ػؿّؿیي

اٍْال . امت ّ عیبل هی کٌؼ ثب تَبصت آى ثَ تَبصت هؼيْم ًِبیی ّ فًؼگی ػمت یبكتَ امت« اثژٍ هطلن ّ ػؿّؿیي»

اىبؿت ثَ چیقی ػیگـ ّ ػؿ ًِبیت ػمت »صتی ُـ کالم ّ  کلوَ اًنبًی ػاؿای یک صبلت كتیيینتی امت، فیـا ُـ کلوَ 

ّاهغ ىبػـ ّ یب كتیيینت عیبل هی کٌؼ ػاؿػ اهب ّهتی یک کلوَ، یک ىؼـ یب یک ػؼػ كتیيینتی ىْػ، آًگبٍ  ػؿ « ًیبكتٌی

ػمت یبكتَ امت ّ امیـ کالم ّ مضـ آى « هؼٌبی ًِبیی کلوَ، ثِيت ًِبیی» کَ صبل ثب ثیبى ایي کالم یب هطلت ػؿ ّاهغ ثَ 

.ّ ؿیـٍ ػاؿای ایي صبالت كتیيینتی ّ مضـآهیق ُنتٌؼ« ُلت»ُوبًطْؿ کَ اػؼاػی چْى . هی ىْػ  

 

 
 

«تزّفْ»ًقذ فیلن   

 

امت ّ یک احـ کالمیک ّ « 1977»، احـی اف كـاًنْا تـّكْ ػؿ مبل «هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت هی ػاىت»كیلن 

ک کبفاًْا امت ػؿ اثتؼای كیلن ثب صْْؿ فًبى فیبػی ثَ هّْْع كیلن ایي امت کَ كیگْؿ اٍلی كیلن کَ ی. هؼـّف امت

عبک مپـػٍ هی ىْػ ّ یک ؿاّی فى كیلن ؿا ىـّع هی کٌؼ ّ ػؿثبؿٍ اّ ّ ػين اه ثَ فًبى، صبلت كتیيینتی اّ ثَ 

هی  كیلن صبل ثَ صبلت كاله ثک هب ؿا ثب کبفاًْای كیلن آهبی ثـتـاًؼ هْؿاى ّ فًؼگیو آىٌب. تّْیش هی ػُؼ« پبی فًبى»

مبم پبُب اف ػّؿاى . کٌؼ ّ ایٌکَ چگًَْ اّ ػبىن پبی فًی هی ىْػ ّ ثـای آىٌبیی ثب فى ثب هبىیي اّ تَبػف هی کٌؼ

کْػکی ػؿ ّاهغ اىتیبم ّ توٌبی ثقؿگ ثـتـاًؼ ُنتٌؼ ّ كیلن ثَ عْثی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ چـا صبلت کبفاًْا ثْػى 

ثـتـاًؼ هْؿاى ثَ صبلت كاله .  تٌگ ثب ؿاثطَ کْػکبًَ اه ثب هبػؿه ػاؿػاّ پیًْؼ تٌگب« كتیو پبی فًبى» ثـتـًـاػ ّ 

کتبة اّ تْمٔ یک ًبىـ ثَ . هی کٌؼ« کتبة عبٓـاتو»ثک ثَ ثیبى عبٓـاتو ثب فًبى هی پـػافػ ّ ىـّع ثَ ًْىتي 

ف هی گـػػ ػّثبؿٍ فهبًی کَ ثَ پبؿیل ثب. چبپ هی ؿمؼ ّ اّ ثب هنئْل فى اًتيبؿات ًیق یک ؿاثطَ هْهت ایزبػ هی کٌؼ

ػؿ ثیوبؿمتبى ثـتـاًؼ ػؿ . كتیو اّ ثبال هی گـػػ ّ ؿّفی ػؿ صیي ػًجبل کـػى فًی ّ ًگبٍ ثَ پبی اّ تَبػف هی کٌؼ

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  

 

. ؿّاًکبّی كـّیؼ تب لکبى امت« كتیيینن»کویک کبفاًْای تـّكْ ػؿ صویوت ثِتـیي ثیبًگـ تئْؿی /متبى تـاژیکػا

هبػؿی کَ ػؿ ّاهغ . تـّكْ ثَ عْثی ایي پیًْؼ هیبى كتیو اّ ّ گـكتبؿیو ػؿ ػين کْػکبًَ ثَ هبػؿه ؿا ًيبى هی ػُؼ

. اىتَ امت ّ صبل اّ ًیق ػاؿای هؼيْهبى فى كـاّاى امتػين عبٍی ًیق ثَ اّ ًيبى ًؼاػٍ امت ّ هؼيْهبى كـاّاى ػ

اهب ًْىتي ثَ اّ اهکبًی هی ػُؼ کَ صبل كبٍلَ ای ثب عْیو ّ رِبًو ایزبػ ثکٌؼ ّ ثَ ؿّاثطو ثٌگـػ ّ آًِب ؿا تضلیل 

اًین ثَ آى كیلن تـّكْ ػاؿای رْاًت ظـیلی ػؿثبؿٍ ؿّاثٔ هـػاى ّ  فًبى ّ صبالت هغتلق آى امت کَ ایٌزب ًوی تْ. ثکٌؼ

اف كتیو ػؿ هنیـ كیلن « ثـػاىت ؿّاًکبّاًَ» ثپـػافین، اهب آًچَ ثـای ثضج هب امبمی امت،ایي امت کَ تـّكْ اهب ثَ 

.عْىجغتبًَ ّكبػاؿ ًوی هبًؼ ّ رْاًت ػیگـ ؿا ًیق ًيبى هی ػُؼ ّ چين اًؼافُبی ًْیٌی اف هّْْع ثبف هی کٌؼ  
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کَ چـا هـگ کبفاًْای كیلن ػؿ ّاهغ ثَ عبٓـ گـكتبؿی اّ ػؿ صبلت كتیيینتی هؼؿت اّل كیلن ایي امت کَ ًيبى هی ػُؼ 

ػاىتَ امت ّ ػهیوب رؼا ىؼى « فى»ّ کْػکبًَ اه امت، اهب مپل ًبگِبى کبفاًْای كیلن ثَ یبػه هی آیؼ کَ اّ ػؿ ّاهغ 

ایي لضظَ کبفاًْای مبثن اف ػؿ . فًو اف اّ ،ىـّع صبلت کبفاًْایی اّ ّ ىؼت یبثی صبالت كتیيینتی اّ ًیق ثْػٍ امت

چين اًؼافی ًْ ثَ هـػی هؼوْلی ّ هـوْم تجؼیل هی ىْػ کَ هی عْاُؼ عبٓـٍ ػين ىکنت عْؿػٍ اه ؿا ثب 

.پیـّفیِبی ًْ ثَ كـاهْىی ثنپبؿػ  

 

عبٓـات »ػؿ ّاهغ کبفاًْا اف یک كـػ امیـ كتیو ّ « ثَ یبػ آّؿػى»هّْْع هْیتـ ّ هِوتـ ایي امت کَ ػؿ هنیـ ایي 

تجؼیل هی ىْػ ّ  پی هی ثـػ کَ صتی عبٓـات اّ ػؿ ّاهغ كؤ چين اًؼاف ّ ؿّایتی « ؿاّی موجْلیک»ثَ یک « ْیوع

تزـثَ » ایي . ُنتٌؼ کَ هی تْاى ُـ لضظَ اف رٌجَ ػیگـی ثَ آى ًگـینت ّ ثَ ّاهؼیتی ػیگـ اف آى ػمت یبكت

پبی »کویک گـكتبؿ مضـ /یک کبفاًْای تـاژیکثَ اّ کوک هی کٌؼ کَ صبل ُـ چَ ثیيتـ اف « موجْلیک ّ هؼؿتوٌؼ

افیٌـّ  . ، پب ثَ ػـٍَ رِبى كـػی ّ مْثیکتیْ عْیو ثگؾاؿػ ّ صل کٌؼ کَ اّ ثیو اف یک صبلت ّ ىکل امت«فًبى

عْیو ًیق تـییـاتی ثْرْػ هی آّؿػ ّ ثـای هخبل ؿًگ آثی لجبك « عبٓـات ٍویوی ّ ىغَی»اّ صبل صتی ػؿ 

ایي صبلت ًْ ّ  . ، فیـا هی ػاًؼ کَ آًچَ هی گْیؼ تٌِب یک ؿّایت ّ یک صبلت امتهؼيْهی ؿا هـهق هی ًْینؼ

مْثیکتیْ ثَ اّ اهکبى هی ػُؼ کَ ثغْاُؼ ؿاثطَ ای ًْ ّ ػبىوبًَ ّ ػویوتـ ثب فى ًبىـ ایزبػ ثکٌؼ اهب ایي ثبؿ ػؿ ّاهغ 

ایٌگًَْ ػؿ ًِبیت کبفاًْا . عْاُؼایي فى ًبىـ ّ كویٌینت امت کَ ثیو اف یک ؿاثطَ گؾؿا ّ اؿّتیکی اف اّ ًوی 

. ، ثب كتیو عْیو هی هیـػ«ّصؼت ّرْػ ثب هبػؿ»ػّثبؿٍ ثَ صبلت كیتيینتی ّ کْػکبًَ عْیو ؿرؼت هی کٌؼ ّ ثـای 

.فیـا ؿرؼت ثَ ثِيت گويؼٍ ًبهوکي امت ّ ػیگـی ًیق ُویيَ ػاؿای کوجْػی امت  

 

 

:اػثیبت  

1  / http://zamaaneh.com/idea/2008/01/post_238.html 
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ضذ قِزهبى /ّ هبحث قِزهبى ، طبیٌغ فیکؼين اکؼيًقذ چٌذ فیل: بخغ دّم  
 

 

 

(1( )بٍیط َیػْال)« هي بت» ذیجذ لنیف یکبّ رّاى  

  
 

ّ  ییؿهقفػا»  یثـا ،یا ّ هِـهبًبى امطْؿٍ بىیاًنبى اف امطْؿٍ ّ عؼا ییؿُب یهؼؿى ّ مکْالؿ ثـا يَیاًؼ تاله

اهـّفٍ ُـکْل ّ . نییؿّثـّ یگـیهِـهبًبى ػ ُب ّ اهـّفٍ هب ثب امطْؿٍ. ىکنت عْؿػٍ امت «تیّاهؼ ییمضـفػا

اهـّفٍ اًنبى هؼؿى ثؼًجبل . امت ـٍیّ ؿ ؼؿهيیمپبا ٌبتْؿ،یهي، مْپـهي، ُبًکْک، تـه ًبهو ثت ،یا ؿمتن اكنبًَ

.امت ـٍیّ ؿ« پْتـ یُبؿ»، «اؿثبة اًگيتـ»چْى  ییُب ّ ػامتبى ُب لنیػؿ ك ییربػّ ،یا رنتزْ ّ لول رِبى امطْؿٍ  

 

ثِيت  کیربّػاًَ لول ػّثبؿٍ  یکوجْػ، رنتزْ کیربّػاًَ  یّ رنتزْ یتوٌبهٌؼ يیتوٌبهٌؼ امت ّ ا یرْػهْ اًنبى

ّ  تیعاله زبػیاّ ػؿ ا یّ ىکُْوٌؼ، هضـک ّ هؼؿت اٍل ییرِبى ربػّ کیربّػاًَ  یّ هؼيْم گويؼٍ، رنتزْ

ًگبٍ ّ توٌب ّ  کیػؿ  ویّ ثـًّ یػؿًّ یبؿثضـاى ّ گـكت مبف ٌَیفه بی. ػين ّ هؼؿت امت  یًْ ّ كبً یُب یثبف

ّ تکـاؿه،  یوبؿیًِلتَ ػؿ ث یّ توٌب وتیامت، تب آًگبٍ کَ ثب ىٌبعت صو ویعْامت عْ وبؿگًَْیثَ تکـاؿ ث تیهضکْه

.ًبتوبم ًْ ثبىؼ يَیّ ُو یّ كـػ کیرِبى موجْل کی زبػیًْ ّ هبػؿ ثَ ا یًْ ّ مالهت یهبػؿ ثَ تضْل  

 

« لکبى« ّاقغ بیرئبل »ًْ ّ هتفبّت ّ طبحت  «یهٌ بت  

 

 ویعْ یؿکْؿػ كـّه ؿا ىکبًؼٍ امت ّ تْاًنتَ امت ػؿ اػاهَ ؿاٍ ثغو هجل( 1)«بٍیم َیىْال»هي ثَ ًبم  ثت ؼیرؼ لنیك

 یهجل یُب لنیؿا اف ُوَ ك ویکٌؼ ّ عْ زبػیهؼؿى ا یا اكنبًَ گْؿیك يیًْ اف ا یتیّ ؿّا ـیتَْ«  هي ىـّع ثت»ثَ ًبم 

 جَ،یؿـ/هِـهبى آىٌب کی زبػیا «بٍیم َیىْال»ثِتـ  یّ ػؿ صبلت «هي تىـّع ث»  لنیك یؿت اٍلهؼ. مبفػ قیهي هتوب ثت

رؾاة  ،یعْة، هْ یتٌِب اًنبً یویهؼ یُب هي ثـعالف ثت ؼیهي رؼ ثت. عطـًبک ّ هزِْل امت/هِـهبى رؾاة کی

. اًؼ يتَک قیپؼؿ ّ هبػؿه ؿا ً کَ ؿّػ یه ییّ گبًگنتـُب بىیّ هبًْى ثَ رٌگ ربً یػكبع اف ػهْکـام یکَ ثـا نتیً

ّاؿ  کبثْك بیهؼؿت پٌِبى،عطـًبک ّ  کی یػاؿا ویاّ ػؿ عْ لنیّ ك «لیث بىینتیکـ» یػبل یگـیهي ًْ ثَ ثبف ثت يیا

 کی یهي ػاؿا ثت يیهجبكَ ا. امت ویهٌتظـ فهبى ظِْؿ عْ یػاؿػ ّ چْى علبى بًَیػؿ اّ آى یامت کَ اف اثتؼا ثَ ًْػ

هؼؿت عطـًبک  يیاّ اف ا یاًؼام ّؿفى ٌگًَْیُو.امت یبى ّ تٌو اصنبمیّ ثب صؼااهل ث نیّ ػو یصبلت عيًْت ػؿًّ

صبلت  يیُو. امت وی، ٌٓق ّ رؾاثت عبً عْ یهِـثبً یاّ ػاؿا گـیّ اف ٓـف ػ ػُؼ یّاؿ عجـ ه ّ هزِْل

 کیؿا ثب  لنیُـ ػّ ك یوبهػّم ّرْػ ػاؿػ کَ ت لنیك يیّ ا« هي ثت»اّل  لنیّ کل ك کیّاؿ ّ ًبهلِْم ػؿ هْف کبثْك

 لنیثَ ُـ ػّ ك لنیمبف ك ّ ػلِـٍ یػبل کیهْف ژٍیثَ ّ. مبفػ یکبثْك ًْ ُوـاٍ ه کیّ ػلِـٍ  یّ اّطـاة ػؿًّ زبىیُ

ّ ّ  ىْػ یآؿبف ه یّ عطـ یاف اثتؼا ثب کبثْم لنیك ییگْ. ثغيؼ یّاؿ ه صبل کبثْك يیّ ػؿ ػ چبىیّ پـُ نیػو یهؼؿت

امت ّ اػاهَ آى ؿا  یربؿ یـّفیي کبثْك هزِْل ّ ػلِـٍ ػؿ ّاهغ ػؿ پیثبف ُن ا یثـ ثؼ یعْث ییًِب یـّفیپ يیػؿ ػ

.ػُؼ یًيبى ه   

 

 

. ًؼاؿػ ّ هزِْل امت یًبه چیُ صبل يیثب ا ـػیگ یؿا ػؿ ثـه لنیامت کَ کل ك یکَ چٌبى ؿئبل ّ ّاهؼ یّ عطـ کبثْك

ّ  ؼیكو يَیػؿعيبى ٌُـپ یثب ثبف« صْکـ» لنیِـهبى كّؼ ه ژٍیکبثْك ّ عيًْت هضِ ػؿ صـکبت هِـهبى ّ ثَ ّ يیا

 گـیعيًْت ّ لؾت اف عيًْت ّ هتل ػ يیػلت ا. امت اهب ػلتو ػؿ ّاهغ هزِْل امت یربؿ« لؼگـ تیُ»رْاى 

ثبؿ ػؿ ثطي  توتغ عيًْت يیّاؿ ّ هزِْل، ا صبلت کبثْك يیثلکَ ا نتیً یعبًْاػگ بیّ  یهؼْالت هبثل ػؿک کْػک

.امت یربؿ یػؿ ثطي فًؼگ لن،یػؿ ثطي ك گـه،یػ گـاىیبفهي ّ ث ثت یفًؼگ  

 

ّار کببْص بیرئبل » طبحت » 

 

ؿئبل »ػـٍَ  بیًبم مبصت  یفًؼگ« ّاؿ کبثْك یّ پْچ یچیُ» يیثَ ا ،یّاؿ ّ هزِْل فًؼگ صبلت کبثْك يیثَ ا لکبى

، اف مَ مبصت ّ مَ ثغو «ىآ/كـاهي/هي» ؼیًقػ كـّ یمَ ثغي یمبعتبؿ ؿّاً یلکبى ثَ رب. ؿا ػاػٍ امت« ّاهغ بی

مَ  يیا یػاؿا یاًنبً ؼٍیُـ پؼ ،یُـ اًنبً. ؼیگْ یمغي ه یثيـ یمبعتبؿ ؿّاً «کیؿئبل ّ موجْل ،یبلیع» یؿّاً

 بیػؿ ُـ ثْمَ ّ . ثبىٌؼ تْاًٌؼ یًو گـیکؼیّ ثؼّى  اًؼ غتَیآه گـیکؼیػؿ  یا ثـّهَ ـیمَ ثغو چْى ػّا يیثغو امت ّ ا

ُن . امت «ـیؿ»ّ  یگـیثب ػ ینتیًلـت ًبؿم/ػين یّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ پ یبلیع بی ینتیًبؿم یُن ػٌَـ یمغي ثيـ



106 

 

 یگـیثب ػ یکیبلکتیپبؿاػّکل ّ ػ بلْگیؿاثطَ ّ ػ کیّ ثبلـبًَ ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ  کیموجْل ییکالم ّ ثْمَ توٌب يیػؿ ا

ثب صل کبثْك ّ  غتَیاؿػ کَ آهّرْػ ػ «یچیُ» کیهزِْل ّ  یکالم ّ ثْمَ ػٌَـ يیهـاؿ ػاؿػ ّ ُن ػؿ ا «ـیؿ»ّ 

ّ  يیـیهغتلق، صبالت ّ اصنبمبت هغتلق تلظ ّ ى یُبَ یهبالهبل اف ال یّ کالم ثيـ یثْمَ ثيـ ؿّ يیاف. ّصيت امت

ّ مغي صبکن  تیثـ ؿاثطَ ّ ؿّا کیػٌَـ موجْل يتـیامت کَ ُـ چَ ث يیػؿ ا یثب اًکَ ثلْؽ ثيـ. هبًٌؼ امت گل بی

»  لثَ ىک تْاًؼ یه بی یپؼؿ ػؿًّ بیهبػؿ ّ  ـیتَْ ٌـّیاف. کٌٌؼ یؿا صلٔ ه ویصْْؿ عْ قیً گـیگـػػ اهب ػّ ثغو ػ

هبػؿ » کیثَ ىکل  بیّ  «ینتیّ ًبؿم یبلیپؼؿ ع بیهبػؿ » کیثَ ىکل  بیّاؿ ثبىؼ،  ّ کبثْك« هبػؿ ؿئبل کی

هّْْع . ثـ ٍضٌَ صبکن ثبىٌؼ ؿئبل/ کیموجْل بی کیموجْل/ؿئبل یجیثَ ىکل تـک تْاًٌؼ یصبالت ه يیا یصت. «کیموجْل

 بیّ  ینتیًبؿم یُب یوبؿیػچبؿ ث يتـیؿّاثطو ث بی ّگبٍ ىغٌ  آى ػـٍَ آى بی يیامت کَ ثنتَ ثَ صکْهت ا يیا

.ُنتٌؼ کیهبػؿ ثَ ؿّاثٔ ثبلـبًَ ّ پبؿاػّکل موجْل يتـیث بیعيًْت ؿئبل ّ   

 
 

 

ّ  نیػؿ صبل مبعتي هلبُ «یهضْؿ یزیُ» کیامت کَ ثؼّؿ  کیموجْل تیّاهؼ کی یثيـ تیرِبى ّ ّاهؼ اگـ

ػ ؿ ّاهغ  کیرِبى موجْل يیامت، آًگبٍ هـف ا ویعْ یٌُـ بی یّ اهتَبػ یكـٌُگ ،یبمیهبثل تضْل م ینتوِبیم

ّ ثَ  نیىْ یؿّثـّ ه ویعْ کیموجْل ٌـهب ُـ ثبؿ کَ ثب هـف تلکـ ّ رِبى ّ ُ. ّاؿ امت کبثْك یچیُ بیمبصت ؿئبل 

کَ ػؿ عْاة  یهخل کبثْك ثغتک. نیىْ یؿّثـّ ه یآًگبٍ ثب اصنبك کبثْم ن،یىْ یآى ًبئل ه یّؿا یکیّ تبؿ یچیلول ُ

.امت بىیىکل ّ ث ـهبثلیّ ؿ کیصبل کبهال هزِْل ّ تبؿ يیّ ػؿ ػ آّؿػ یّ ًلل ؿا ثٌؼ ه اكتؼ یه یثَ ربى آػه  

 

 ٌکَیثب ا ـایف ًبهؼ، یه« ؿئبل» ـعبٓ يیثؼ ؼیامت، ىب یؿا کَ هـف رِبى ّ فثبى ثيـ یکیّ تبؿ یچیػـٍَ ُ يیا لکبى

امت، اهب ثب  کیّ ػـٍَ موجْل کیموجْل تیًؼاؿػ کَ هـثْٓ ثَ ّاهؼ تَیثب ؿئبل یؿثط چیّ ؿئبل ُ یچیرِبى ُ يیا

هب ثب چِـٍ . نیکٌ یاصنبك ه هبى یصْْؿ اّ ؿا هـتت ػؿ ؿًؼگ باه ن،یًؼاؿ یّ ؿئبل ًبه یچیمبصت ُ يیا یهب ثـا ٌکَیا

ّ فثبى  کیامت ّ هـف رِبى موجْل «یچیُ»اّ  ـایف ن،یىْ یؿّثـّ ًو ویعْ یّ ُنت ویعْمبصت ؿئبل  یّاهؼ

 یاًنبً یُب ؼٍی، ثب هـگ، هتل، ثب کبثْك، ثب ػٌَـ هزِْل ػؿ ؿكتبؿ ّ پؼ(2)ىْم یهبمت اهب ثب ػالئوو ؿّثـّ ه

.ُنتٌؼ شیتّْ ـهبثلیکَ ؿ نیىْ یه ّؿّثـ  

 

 ؿّ يیاف. ـػیىکل گ یّ هبثل تضْل ثيـ کیّ موجْل یرِبى كبً تْاًؼ یًو ّاؿ ّ هزِْل ّ کبثْك یچیمبصت ُ يیا ثؼّى

ىْک ػؿ  کیهبمت ّ ُـ ثبؿ کَ هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل هتل ّ کبثْك، ثَ ىکل  کیمبصت ؿئبل هـف رِبى موجْل يیا

 ویعْ کیرِبى موجْل تیمبصت ؿئبل ّ هضؼّػ يیثب ا نیآًگبٍ هزجْؿ ن،یکٌ یاصنبك ه ویعْ کیّ موجْل یّاهؼ یفًؼگ

 ویعْ کیرِبى موجْل ن،یػُ ییرب ویعْ یاصنبمبت ُـاك ّ ػلِـٍ، کبثْك ؿا ػؿ فًؼگ يیا نیّ هزجْؿ نیؿّثـّ ىْ

 یُنت ییّ ؽات ًِب ییًِب یآًکَ ثَ هؼٌب یث ن،یبثیًْ ػمت  یثَ ثلْؿ گًَْ يیّ ا نیٌیبكـیًْ ث ییّ هـفُب نیؿا گنتـه ػُ

 ؼگـیثَ هْل ُب «یچیُ» يیا. هبمت کیرِبى موجْل ىـٓ ویئبل هـف ّ پمبصت ؿ ـایف. نیبثیػمت  یچیاف ُ ییؿُب ّ

 یاًنبً تیکْفٍ ّ عاله چگبٍیُ یچیُ يیّ ثؼّى ا ـػیگ یکْفٍ امت کَ ثؼّؿ آى کْفٍ اٍْال ىکل ه یػؿًّ یزیچْى ُ

اف  یثيـ بتیهبالهبل ثْػى ص ،یثْػى ثيـ یّ كبً تام یُوبًطْؿ کَ هـگ هبػؿ فًؼگ( 3.)نتیهوکي ً یّ رِبى ثيـ

الفم ّ هلقّم  یّصيت ّ ىکٍْ ثيـ. امت یثيـ تیّ عاله یػين ّ هؼؿت ثيـ یثبف ىـٓ ویپ یّ پْچ یچیىْؿ ُ

.گـًؼیکؼی  

 

 یعْى کی، «توتغ هضِ» کیثلکَ اّ ػؿ ّاهغ  نتیهب ً کیّاؿ اهب تٌِب هـف رِبى موجْل ؿئبل ّ کبثْك مبصت

 يیّاؿ ّ تـمٌبک ػؿ ص کبثْك لنیك کیْٓؿ کَ هب اف  وبىُ( 4.)ؿاًو هـگ امت یگـكتَ ثَ مْ ػؿػآّؿ هضِ ًيبًَ

توتغ ّ  یچْى ىْک، هتل ّ عيًْت ػاؿا اّمبصت ؿئبل ّ ػالئن  يیا قیْٓؿ ً ُوبى ن،یثـ یلؼت كـاّاى ه ؼىیتـم

کَ ػؿ  یعيًْت ّ هتل. ػاؿًؼ یّ ثَ عيًْت ّ هتل ّاه کٌٌؼ یه ویّ توتغ عْ یعْى يیا ـیّ اكـاػ ؿا ام يٌؼیعْ یعْى

. بثؼیّاؿ ّ هزِْل ػمت  توتغ ّ لؾت ؿئبل ّ کبثْك يیاثژٍ امت تب ثَ ا کیٍضٌَ ّ  کیاهغ هـتت هضکْم ثَ تکـاؿ ّ

ػمت ثَ هتل ّ تزبّف فًبى ّ کْػکبى  نبًلیژّئ بیتوتغ  يیثَ ا یبثی ػمت یامت کَ ثـا یبلیمـ بّفگـًوًَْ آى تز

ثَ مبى  یثيـ بتیفهبى ؿاف ّ امبك ص ّ هزِْل ُن ـیتلن ـهبثلیّ ؿ« هضِ نبًلیتوتغ ّ ژّئ» يیػؿ ػؿّى ا. فًؼ یه

ؿا ًيبى  ویعْ قیگويؼٍ ّ هؼيْم گويؼٍ ً تربّػاًَ ثِي یػؿ رنتزْ یثَ مبى هْرْػ ،یتوٌبکٌٌؼٍ ّ عـاثبت یهْرْػ

ق هغتل یاًؼافُب اف چين ـیهبثل تضْل ّ هبثل تلن يَیُو کویّ ُن رِبى موجْل تویکَ ُن اّ، ُن عاله یهْرْػ. ػُؼ یه

اف  یاف آى، ثغي یثغي يیچٌ ُنت ّ ُن تیؿّا کیپـكْؿهبًل،  کیّ  نتیً «يیؽات هؼ» کی یاّ ػاؿا ـایُنتٌؼ، ف

.هبًؼ یه یػؿک ثبه ـهبثلیهزِْل ّ ؿ يَیاًنبى ُو يیا  

 

پـًؼگبى » لنیك یُب ّاؿه ؿا ػؿ پـًؼٍ کبثْك یمبصت هزِْل ّ ؿئبل ّ عْى يیًوبػ ا تْاى یه کیکالم یُب لنیك ػؿ

ثَ  لیتجؼ یعبٍ لیػل چیثؼّى ُ ؿمبًؼ، یثَ اًنبى ًو یآفاؿ یکَ ػؿ صبلت ػبػ ییُب اکٌْى پـًؼٍ. ؼیػ. «چکبکیُ

ػؿ « اثژٍ ّ صبلت ؿئبل» يیا گـیًوًَْ ػ. کٌٌؼ یصولَ ه مؿكغ ؿاًو عْػ ثَ هـػ یکَ ثـا ىًْؼ یآىبم ه عْى یپـًؼگبً

صلع ّ  یّ كؤ ثـا یعبٍ لیػل چیثؼّى ُ یٌیـفهیهْرْػ ؿ يیا يییال. امت «يییال»چِبؿگبًَ  یُب لنیػؿ ك «يییال»ّاهغ 
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ّ  هامت کَ ّرْػ تیپبؿاف کیاّ ػؿ ّاهغ . کٌؼیه لیتجؼ ویعْ «یُب هبػؿاى صول ثچَ» ؿا ثَ  گـاىیػ ویؿىؼ عْ

 اًطجبم یثيـ کیاّ ؿا ػؿ رِبى موجْل تْاىیّرَ ًو چیّاؿ امت ّ ثَ ُ ّ رِبًو کبهال هزِْل ّ کبثْك اه يیمـفه

.ؼیكِو بیػاػ، اّ ؿا ؿام کـػ ّ   

 

ؿا ثَ  بىییکبیآهـ ژٍیامت کَ رِبى ؿا ّ ثَ ّ« مپتبهجـ بفػٍی»ّاؿ ػؿ ّاهغ صبػحَ  صبلت ؿئبل ّ کبثْك کیفًؼٍ  ًوًَْ

صبػحَ  ژکیژ ؿّ يیاف. ػاؿػ یثبّؿ ّاه ـهبثلیهزِْل ّ ؿ قیچ کیّ كلذ ىؼى ػؿ ثـاثـ  یثَ ًبتْاً ن،یىْک ػظ کی

کبثْك ُوَ رب ؿا  کیّ  یؼهیاپ کیىْک ثقؿگ چْى  يیاکٌْى ا ـایف( 5.)ًبهؼ یه« ؿئبل یٍضـا» ؿا مپتبهجـ  بفػٍی

عطـ هزِْل ّ عظـًبک ثـ ٍضٌَ  کیاکٌْى کبثْك . کٌؼ یاًتوبم هتوبثل ؿىؼ ه لیّ ُـاك ّ ػلِـٍ ّ ه ـػیگ یػؿ ثـه

ُنتٌؼ ّ  ویعْ کیّاؿ ػؿ رِبى موجْل کبثْك ؼٍیاصنبك ّ پؼ يیًبتْاى اف ُْن ّ رؾة ا گـاىیّ ػ ىًْؼ یصبکن ه

 یىًْؼ ّ ػؿ ػول ٍضـا ـٍیُـاك هزِْل ّ کبثْك چ يیالػى ثـ ا هخبل ثب صولَ ثَ ػـام ّ کيتي ثي یثـا عْاٌُؼ یه

 تیثَ هضؼّػ يتـیُـ چَ ث ٌکَیا یثَ رب. ىًْؼ یتوتغ ؿئبل ّ اًتوبم ؿئبل ه ـیّ ام ثغيٌؼ یّاؿ ؿا ّمؼت ه ؿئبل ّ کبثْك

 بفیّ ً یفًؼگ ییًِب تیهزِْل ـهیّ پؾ ـیّ ؿ یگـیبف گلتگْ ثب ػیّ ً ویتلکـ ّ ًگبٍ عْ تیّ هضؼّػ کیرِبى موجْل

 یًْ ثـا یُب ّ ؿاٍ بثٌؼیػمت  یهبثل تضْل ّ كبً تیؿّا کیثَ ػىوي ثَ مبى  ویًگبٍ عْ ؼىیثَ ػ ،«ـیؿ»ثَ  ویعْ

.ّاؿ اػاهَ رٌگ ّ تـّؿ امت ّ کبثْك توتغ ؿئبل يیؿئبل ّ ا یٍضـا يیصبٍل ؿىؼ ا. بثٌؼیث یگلتگْ ّ ُوکبؿ  

 

ّ  یّاؿ، هزِْل اًنبً مبصت ؿئبل ّ کبثْك يیا ییٌوبیّ لول م یٌُـ بىیمپتبهجـ اهب ّـّؿت ث بفػٍیفهبى صبػحَ  اف

تضْل ػؿ رٌگ ربّػاًَ  یػؿ ّاهغ ًْػ تْاى یمپتبهجـ ه بفػٍیپل اف . ىؼٍ امت يتـیثؼًجبل هتل ّ عيًْت ث یتوتغ اًنبً

.ؿا ىبُؼ ثْػ یّْػیُبل یٌوبیم ثؼ ػؿ/عْة  

 

 
  

 

هذرى هذرى ّ پظت یٌوبیبذ در ط/کیجبّداًَ ً جذل  
 

 کیثؼ /ْةثب آًکَ رٌگ ع مبفػ، یتکبهلو کبهل ؿُب ه ـیػؿ هن یىـ/ـیؿا اؿ تلکـ هطلن ع ویهؼؿى عْ یٌوبیم

هِـهبى ّ  بىیعْة ّ ثؼ هطلن، ه یاکٌْى ثَ رب. هبًؼ یه یػؿ کل ثيـ ثبه بیاّ ّ توبىبگـاًو  یاَ یّ پب یهّْْع امبم

 يیػؿ ا یتلبّت امبم. ُنتٌؼ یؼیّ مل بٍیًکبت م یؿاّ ًکبت هيبثَ ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ ػّ ػا یيبًّؼیّؼ هِـهبى عْ

عْاُبى « ّؼهِـهبى» کَیامت ػؿ صبل «ـیؿ»ثب  بلْگیّ ػ یػهْکـامٓـكؼاؿ هبًْى،  تیػؿ ًِب« هِـهبى»امت کَ 

 يیا. امت ویّ عْاُبى ثؼمت آّؿػى صکْهت هطلوَ عْ ویعْ یثَ اثقاؿ توتغ ّ ثبف گـاىیکـػى ػ لیّ تجؼ یهـف یث

ّ  ًْبلیمْژٍ هؼؿى ؿام» ػّگبًَ  یػؿ گلتوبى هؼؿى ّ ًگبُو ثَ اًنبى ثَ مبى هْرْػ يَیثؼ ؿ/ةتَْؿ اف عْ

 بفهٌؼیّ هبًْى ّ ً بلْگیهِـهبى ٓـكؼاؿ ػ يیُن ا ویػؿ عْ یُـ اًنبى هؼؿً. ػاؿػ «ویـػوالًیعطـًبک ّ ؿ یبآگبًُ

کَ  کٌؼ یؿا صل ه هـف یث یًگنتـگب بی« ُبهلت» ،«جبلیُبً» ویػؿ عْ گـیػ یؿا ػاؿػ ّ ُن اف مْ «ـیؿ»ثَ 

.مبفػ لیتجؼ ویعْ یؿا ثَ اثژٍ توتغ ّ ثبف یثبىؼ ّ ُوَ ُنت هـف یث عْاُؼ یه  
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ثَ هْل . نیىـ ُنت/ـیػؿ ًگبٍ ثَ ع قیًْ ً یهؼؿى اکٌْى هب ىبُؼ تضْل پنت یٌوبیهؼؿى ثَ م یٌوبیؿًّؼ ؿىؼ م ػؿ

هؼؿى  یٌوبیامت کَ ػؿ م يیهؼؿى ػؿ ا ٌُـ هؼؿى ّ ٌُـ پنت بىیهؼؿى، ه پنت لنیهؼؿى ّ ك لنیك بىیتلبّت هِن ه ژکیژ

 بیحـّت ّ  بیّ  یکَ گبٍ ػين ثَ فً ـػیگ یٍْؿت ه «یؿهضْ چیُ» کیثؼّؿ  گْؿُبیّ ك گـاى یثبف کیموجْل یثبف

گلتگْ  بیثَ رؼل ّ  گـیکؼیثَ اّ ثب  یبثی ػمت یّ ُوَ ػؿ پ کٌؼ یؿا پـ ه« اثژٍ توٌب»  یعبل یرب یگـیهّْْع ػ

 یفثب بىیثَ اّ ّ پب ییًِب یبثی ػمت ٌـّیػاؿػ، اف «یهـکق یچیُ» کی ویػؿ عْ يَیاثژٍ توٌب اهب ُو يیا. پـػافًؼ یه

 ؼَیىب کیهخل  «یچیُ»گبٍ ُوبى  یصت ٌزبیا. هوکي امت گـیػ ییاًؼافُب ّ چين گـیػ یبتیؿّا يَیامت ّ ُو ـهوکيیؿ

.کٌؼ زبػیؿا ا لنیك یکل ثبؿ تْاًؼ یه  

 

 لنیـهبى كػين، هِ کی ؼٍ،یپؼ کی یؼٌی. ىْػ یه «یچیُ»ثَ تجلْؿ  لیعْػ تجؼ« اثژٍ توٌب»هؼؿى اهب اکٌْى  پنت لنیك ػؿ

 تیؿّا بیّ  لنیك کیػؿ مبعتبؿ موجْل ویرب ـییًبگِبى ثب تـ ؼ،یآ یثَ ًظـ ه یػاىتٌ ّ ػّمت جبیثقؿگ، ف یاگـ اف رٌجَ ا

 يیػؿ ا ویّ تلبّت ػؿ رب ّ هکبى عْ یتلبّت مبعتبؿ کیتلبّت تٌِب . ىْػ یه لیفىت تجؼ بیّ  یػٌَـ هٌل کیثَ 

هبًْى ػؿ  ٌؼٍیًوب «یتیم يیم» لنیگًَْ ػؿ ك اثي. ىًْؼ یثؼ ىکنتَ ه/کیؼؿى ًه یاکٌْى هـفُب( 6. )امت کیرِبى موجْل

 کی»  لنیػؿ ك. پـػافػ یّ ػٌَـ ّؼهبًْى امت ّ تجِکبؿ ػامتبى ثؼكبع اف ػين ّ هبًْى ه جبلیکبً کیصبل عْػ  يیػ

.ىْػ یاًؼاف اّ ًول ه ّ اف چين گْؿیك کیتْمٔ  لنیاکٌْى ُـ ثغو اف ك« عْة یآلوبً  

 

ّ ػؿ  یّاؿ ػؿ کل ثبف هخجت ّ لول ػٌَـ هزِْل ّ کبثْك/یًْ ثَ ػٌَـ هٌل یمپتبهجـ هب ىبُؼ ًگبُ بفػٍی بىیـر ثب

 بفػٍیکَ آًگبٍ ثب  ؼیًگبٍ ًْ ؿا ػ کیاف ؿىؼ  یًوبػ تْاى یمپتبهجق ه بفػٍیاف  لیه یٌوبیػؿ م. نیثؼ ُنت/عْة یگْؿُبیك

ّؼهِـهبى هتزبّؿ ثَ  گـیاکٌْى ػ «هتـ یلیُيت ه» لنیبل ػؿ كهخ یثـا. بثؼی یه ینیتضْل ًْ ػگـػ کیمپتبهجـ ثَ 

تزبّف ّ هتل  يیػؿػًبکو ػمت ثَ ا یثَ عبٓـ کْػک ،یپْؿًْگـاك لنیك کی َیتِ يیکْػک ػؿ ص کیکْػک ّ هبتل 

کَ ُـ  امت یاًنبى کبهال هؼوْل کی گـیّ ػؿ صبالت ػ ثـػ یکبؿ لؾت ه يیاّ اف ا لن،یك يیثلکَ ثَ هْل اّ ػؿ ا. فًؼ یًو

.نیکٌ یّ ػؿ هضل کبؿ ثب اّ ثـعْؿػ ه بثبىیؿّف ػؿ ع  

 

ثب اػوبل هيبثَ  ُب نتیاًتوبم اف تـّؿ يیػؿ ص لنیکَ چگًَْ هِـهبى ك ػُؼ یه ًيبى  ثـگ لیکَ امپ ٌنیث یه «ظیهًْ» لنیك ػؿ

 ییکبیآهـ یـُّبیچگًَْ ُن ًکَ  نیٌیث یه لنیػؿ اعـ ك «ػام ٌگیک» لنیػؿ ك. ىْػ یه لیُب تجؼ ػؿ ّاهغ ثَ آى ُب نتیتـّؿ

امت کَ صنبة  يیّ آى ا فًٌؼ یه یصـف هيبثِ ویعْ بؿاىیُوـاُبى ّ  ثَ «نتیاثْصوقٍ تـّؿ»ّؼ تـّؿ ّ ُن 

.نیؿم یػىوي ؿا ه  

 

 لنیػؿ ك. آّؿًؼ یثـعْؿػ ًْ ؿّ ه يیکن کن ثَ ا قیً ؼؿهيیهي ّ امپب چْى مْپـهي، ثت یبلیهِـهبًبى ع ؼیرؼ یُب لنیك

 کیػؿ ّاهغ  کٌؼ، یه لیّؼهِـهبى عطـًبک تجؼ کیثَ  یهؼت یؿا ثـا ؼؿهيیکَ آًچَ امپب نیٌیث یه« 3 ؼؿهيیامپب»

رْ  ّ اًتوبم يیّ اّ ؿا عيوگ کٌؼ یثَ ػؿّى ثؼى ًلْؽ ه تیفچْى پبؿا گـیامت کَ ثبؿ ػ «یٌیفه ـیهزِْل ؿ ؼٍیپؼ»

.مبفػ یه  

 

امت کَ ُـ ػّ ػؿ  یىـ/ـیع بىیرؼل ه يیاف ا یًْ ّ هْ یاهب ػؿ ّاهغ ىـّع ًنل« هي ىـّع ثت» هي ًْ  اّل ثت لنیك

« 2هي  ثت» تـیُوبًطْؿ کَ ت« هي ثت» يیا ؿّ يیػاؿًؼ ّ اف قیّاؿ ّ عطـًبک ؿا ً هزِْل ّ کبثْك یـّیً يیا ویعْ

 بىیثَ مبى هـف ه یثؼ/عْة بىیهؼؿى امت ّ هـف ه لنیك کی هي ثت لنیك ٌکَیثب ا. امت «بٍیم َیىْال» کی ػُؼ یًيبى ه

امت، اهب اکٌْى ُن هؼؿت  یػؿ آى ربؿ هـف یّ ث بلْگیّ ّؼهِـهبى ّؼ هبًْى ّ ػ یهِـهبى ٓـكؼاؿ هبًْى ّ فًؼگ

ّاؿ ّ  ػٌَـ هزِْل ّ عطـًبک کبثْك کی یّ ُن ُـ ػّ ػاؿا ىًْؼ یه َیىج گـیکؼیثَ  بؿیثن یعْة ّ ثؼ اف رِبت

هؼْل هِـهبى  لنیّ ك بثؼی یًْ ه یا ػـٍَ ٌزبیثؼ ا/ْةّؼ هِـهبى ّ رٌگ ع/ هِـهبى گْؿیك. يٌؼیػؿ عْ قیآه يًْتع

فهبى ثَ  ثب آًکَ ُن ػُؼ، یػؿ هلِْم هِـهبى ؿا ًيبى ه یاّ ؿا ّ اٍْال تٌبهْبت ًِلتَ ػؿًّ یهؼؿى ّ تٌبهْبت ػؿًّ

.هبًؼ یه اؿّكبػ یثـ ثؼ یعْث یـّفیّ رؼل ربّػاًَ ّ پ یثبف يیا  

 

ُـ  لیّ عطـ تجؼ یهلِْم ػهْکـام یًبعْامتَ هؼْالت ػؿًّ بیْامتَ ثَ ىکل ع «بٍیم َیىْال» لنیك گـیٓـف ػ اف

 لیعطـ تجؼ ٌزبیا. هّْْع ىْػ يیتـ ّاؿػ ا نیآًکَ ػو یث کٌؼ، یه بىیًْ ؿا ث کتبتْؿیّؼهِـهبى ّ ػ کیهِـهبى ثَ 

،  ْػى یهطـس ه یثَ امن ػكبع اف ػهْکـام یكـػ یصکْهت ًگِجبى ُوَ ّ مـکْة گـ هـفُب کیثَ  یػهْکـام کی

ؿا ػؿ صْْؿ  ویکَ عْ یمبعتبؿ یهؼْل. هؼؿى ؿا ًيبى ػُؼ یًِلتَ ػؿ هلِْم ػهْکـام یاًکَ هؼْل مبعتبؿ یث

ثَ امن  یكـػ یػؿ فًؼگ« ثـاػؿ ثقؿگ»ًگبٍ  يتـیّ صکْهت ُـ چَ ث یكـػ یِبیهضؼّػ ىؼى آفاػ بیفًؼاى گْاًتبهْ ّ 

.پـػافم یآى ه هوبلَ ثَ يیّ ػؿ ثغو ػّم ا ػُؼ یًيبى ه ؿهجبؿفٍ ثب تـّ  

 

ّؼ  «بٍیم َیىْال» لنیػؿ ك. ٌٌؼیاًؼاف ًْ ّ چين ؼیػون رؼ کی یاکٌْى ػاؿا قیّؼهِـهبى ً یگْؿُبیك ْٓؿ يیُو

 بؿیصبل ثن يیّ ػؿ ػ ؼییّ پبؿاًْ قّكـىیاًنبى امک کی« ّؼهِـهبى» يیا. امت« رْکـ»ػؿ ّاهغ  یهِـهبى اٍل

اّ . ؿا لول کـػٍ امت« ّاؿ مبصت ؿئبل ّ کبثْك»امت،  ؼٍیػ ؿا یفًؼگ «یّ پْچ یچیُ»ثبُْه امت کَ ػؿ ّاهغ 
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 کیکبثْك ًْ ثَ  کیًْ، اکٌْى اّ ثَ  یثلْؿ یؿا لول کـػٍ امت ّ اهب ثَ رب یفًؼگ یُوَ هؼٌبُب ییًِب ییهؼٌب یث

 ـػ،یه یه قیامـاؿآه یثَ هـگ قیً لنیثؼؼ اف ك یکَ چٌؼ« رْکـ»ًوو  گـیلؼگـ ثبف تیُ. ىؼٍ امت لیتجؼ« اثژٍ ؿئبل»

 یرْکـ امت ّ اّ ؿا ثبف وَیػه 152اّ ػؿ ّاهغ  یا کَ ثَ هْل ؿّؿًبهَ کٌؼ یه یثبف یّ هْ یؿا ػبل رْکـچٌبى ًوو 

ًْ ػؿ  یّ هجضخ ػُؼ یهـاؿ ه َیهي ػاؿػ ّ اّ ؿا ػؿ صبى اف ثت تـ یهْ یًوي لنیك يیثَ ثبّؿ هي اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ا. کٌؼ یًو

.پـػافم یکَ ػؿ ثغو ػّم ثَ آى ه کٌؼ یه زبػیا لنیثبة ػٌَـ ىـ ػؿ ك  

 

ّ فعن ثَ  ویکْػک یاف ػؿػُب قیً لنیػؿ ك ٌکَیثب ا. ًيؼٍ امت تکبؿیّ صوبهت رٌب یُْى یث بیثؼ ّ  یثَ ػلت کْػک رْکـ

ػبىن لول توتغ  قیفػى ؿم ثْػ، اّ ً ثلکَ اّ ػؿ ّاهغ چْى ًـّ کَ ػبىن آتو. ؼیگْ یثـ ٍْؿتو مغي ه بػهبًؼٍی

آػهِب  یکَ ثـع ؼیگْ یهي ػؿ ثبة رْکـ ه لن هنتغؼم ّ ُوکبؿ ثتیاف ك یػؿ ثغي. امت کبؿاًَ تیرٌب ّاؿ ّ توتغ کبثْك

.ؿا ػّمت ػاؿًؼ بیفػى ػً آتو  

 

 

„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) 

 

 

 بكیهي ّ رْکـ ػؿ ّاهغ هو ّ ثت ؿمؼ یاکيي ه لنیك کیاف  یؼیثَ ػؿرَ رؼ «بٍیم َیىْال»هي  ثت ؼیرؼ لنیك ؿّ يیاف

ّ ًوبٓ هؼؿت ّ ّؼلو ثَ آًِب  لنیػؿک ثِتـ ك یاکٌْى ثـا ینتیکَ ثب کٌٌؼ یه زبػیثؼ ا/ عْة یگْؿُبیك یثـا یٌیًْ

رٌبیتکبؿ یک هّْْع ػؿعيبى ّ رؾاة « ػٍّْؿتي»ثَ  ًْىهب« ىْالیَ ملیؼ»ُویٌطْؿ تضْل ػاػمتبى اف . پـػاعت

.كیلن ّ هّْْع عْثي ثـاي ػؿک ؿّاًکبّاًَ ػویوتـ كیلن امت  

 

 یػؿ ػهْکـام یّ ًگبٍ هؼؿى ّ صت ػؿ تلکـ هؼؿى یهبى هؼْالت هِو ًبعْامتَ ُوق بیعْامتَ  لنیك يیا گـیٓـف ػ اف

» صکْهت  کیّ  یکتبتْؿیػ کیثَ  تْاًؼ یهؼؿى ه یکَ چگًَْ ػهْکـام ػُؼ یّ ًيبى ه مبفػ یهؼؿى ؿا ثـ هال ه

 یػؿ کيْؿُب یكـػ یآفاػ تیگْاًتبهْ ّ هضؼّػ. ـػػگ لیتجؼ ـٍیّ ؿ ٌتـًتیکٌتـل تللي ّ ا نیاف ٓـ« ًگِجبى ُوَ

 یتیؿّا ّ تک یاف هٌطن ػهْکـام یًبى یثلکَ اف رِبت نتیً یـهٌطلیؿ یعطب کیهجـ مپتب بفػٍیهؼؿى پل اف تـّؿ 

.هؼؿى امت   

 

 

 کیعْػ ثَ  بیّ  ـػیثو ینتیثب بی لنیك یگْؿُبیاف ك یکیثَ هْل  یکَ ُـ هِـهبً ؼُؼیًيبى ه یثَ عْث لنیك ْٓؿ يیُو

ّ  مبفػ یه لیتجؼ ؼیرؼ یضج ربلت ّ پـهؼٌبث کیؿا ثَ « ىـ ّ هؼؿت ىـّؿاًَ»ثضج  لنیك يیا. ىْػ لیّؼهِـهبى تجؼ

ثلکَ اف  گؾاؿػ یؿا پيت مـ ه کلنْىیچْى رک ً یهجل «یُبرْکـ»کَ ًَ تٌِب  مبفػ یىـّؿاًَ ّ ؿّصوٌؼ ه یگْؿیك

.ٌؼیآكـ یًْ ه یّ تلبّت کٌؼ یػجْؿ ه یاف رِبت قیً «جبلیُبً»چْى  یموجل ىـاؿت  

 

 

کَ ثـ امبك ًگبٍ ػلْف  ػُؼ یاهکبى ه لنیك يیثؼ ػؿ ا/عْة بىیّ رؼل ه« رْکـ»صبلت ّ ؿكتبؿ ؿئبل  وبیػه گـیٓـف ػ اؿ

. مْال ثـػ ـیٍ لکبى ؿا ف«ؿئبل»ًْ اًؼاعت ّ هلِْم  یًگبُ لنیك يیّ ثَ ا گْؿیك يیًقػ ػلْف ثَ ا« ؿئبل»ّ هلِْم 

 یّ هتْى هجل یهجل یُب هي ثتاه ثب  هي ّ ًْع ؿاثطَ ثت لنیك یپـتکنتیصبلت ُب ینتیکْتبٍ ثب یٌبهتٌیًوؼ ث کیػؿ  يیٌیُوچ

.ىْػ یثـؿم   

 

 

ّؼهِـهبى ػؿ ایي كیلن ّ ثب لول ایي هّْْع کَ چگًَْ هِـهبى ػؿ ّاهغ ًیوَ هٌلي عْیو /ًوؼ ؿاثطَ هیبى هِـهبى ثب

یؼٌي ّؼهِـهبى ؿا تْلیؼ هیکٌؼ، هیتْاى ًگبُي ًْ ًیق ثَ هّْْع رٌگ ّ تـّؿ اًؼاعت ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي ًوطَ 

.ّ چـا ثي الػى یک ػٌَـ هؼؿى امت ٌؼیبكت کَ چگًَْ هؼؿًیت ثي الػى ؿا تْلیؼ هیکًظـ ػمت   

 

ػاؿػ اػاهَ  

 

بتیاػث : 

 

1/ http://de.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight 

6-4--2- Zizek- Liebe Dein Symptom wie Dich selbst. S.129-131-97 

http://de.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight
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271.ً. لکبى/ؼیكـّ یکبّ ؿّاى یهجبً. یػکتـ هْلل /3  

5/ http://www.egs.edu/faculty/zizek/zizek-willkommen-in-der-wuste-des-realen.html 
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  (2) (بٍیط َیػْال)« هي بت» ذیجذ لنیف یکبّ رّاى
 

 

کوبل هطلْة »ثَ ػٌْاى  بیّ « هي هطلْة» ػّ ًوو ثَ مبى  یػؿ ّاهغ ػاؿا یا هبًٌؼ پِلْاى امطْؿٍ یاهـّف هِـهبى

ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ کؼام  قیً ییُب تتلبّ یهي اهـّف چْى ؿمتن ّ ثت یا ًوو پِلْاى امطْؿٍ بىیُوقهبى ه( 1.)امت« هي

 ویعْ یُب پـهي اهـّف ػؿ ػامتبى هي ّ مْ ثت ؿّ يیاف. ُنتٌؼ قیً ویفهبى عْ نکْؿكیگلتوبى ّ ػ کٌٌؼٍ بىیث

ُب ّ  ُـاك يیثَ ا ییگْ پبمظ یثـا یّ تالى ػٌُؼ یه ویاًنبى هؼؿى ؿا ًوب یهؼْالت رِبى هؼؿى ّ ُـاك ّ آؿفُّب

.ُنتٌؼ «یًبآگبٍ گـُّ یُب یًتقكب»ثَ  ییگْ آؿفُّب ّ پبمظ  

 

 بیاًنبى هؼؿى  یبلیّ ع ینتیػؿ ّاهغ تجلْؿ صبالت ًبؿم «آل ؼٍیهي ا بیهي هطلْة ّ »ثَ مبى  یّ هِـهبى اهـّف هي ثت

ّ کْچک  کلیث یكيبؿ هؼاّم ّ تضْل هؼاّم رِبى هؼؿى چْى هْرْػ ـیؿا ػؿ ف ویاًنبى کَ عْ يیا. امت یاهـّف

 گـیتب ثبؿ ػ. ٓلجؼ یّ ه ٌؼیث یؿا ه ویعْ ینتیًبؿم یبلیىؼٍ ّ ع ثقؿگ ـیي ّ مْپـهي تَْه ػؿ ثت کٌؼ، یاصنبك ه

هولؼ ّ ُْاػاؿ »ثبىؼ ّ  ویبلیهخل هِـهبى ع عْاُؼ یآى گبٍ ه یكـػ يیچٌ. کٌؼ یبلیع یىکُْوٌؼ ،یاصنبك ثقؿگ

 یّ ػؿ پ «یننتیًبؿم نبًلیّ ژّئ توتغ» کیثَ  یبثی ػمت یًبآگبُبًَ ػؿ پ ٍْیى يیاّ ثب ا. اّ ثبىؼ «یّ چـا چْى یث

 تیػؿ ًِب ینتیّ ًبؿم یبلیتاله ع يیا یثِب. امت ویثب هِـهبى عْ ویعْ یعْاً ُن نیاف ٓـ ویعْ «یٌیث ثقؿگ»

 بٍیم َیىْال» لنیهي ػؿ ك ثب ثت یبلیؿاثطَ ع يیًوًَْ ا. امت گـیػ یاف مْ ینتیىکنت ّ عين ّ رـاصت ًبؿم يَیُو

 يیلجبك اّ ثَ رٌگ گبًگنتـُب ؿًّؼ ّ ثـ مـ ا ؼىیپْى ثب عْاٌُؼ یُنتٌؼ کَ ه «یهولؼاً»غ ػؿ ّاه «کیتبؿ َیىْال بی

.ػٌُؼ یؿا اف ػمت ه ویربى عْ یبلیػول ع  

 

. امت« کوبل هطلْة هي»هِـهبى ثَ مبى  ؼىیػ ٍْیى و،یعْ یكـػ ال ؼٍیثـعْؿػ ثَ هِـهبى ّ ا کیّ موجْل گـیػ ًوًَْ

 تْاًؼ یکَ ه ػاًؼ یاّ ه. ُنت  قیامت، اهب هبػؿ ثَ ًوؼ اّ ً ویعْ ال ؼٍیٍ ػؿ ّاهغ ُْاػاؿ اعْاًٌؼ بیّ  ٌٌؼٍیصبلت ث يیػؿ ا

ّ  یتْاى ّاهؼ بىیصبل تلبّت ه يیّ ػؿ ػ بثؼیػمت  ویهِـهبى عْ یُب ییًبتْا يیاف ا یثَ ثؼْ یثَ کوک تاله كـػ

 ینتیًبؿم یىْػ ّ اصنبك ثقؿگ یکیثب اّ  ُؼعْا یلجبك هِـهبًو ه ؼىیثب پْى ینتیًبؿم ٌٌؼٍیاگـ ث. ػاًؼ یؿا ه یبلیع

 يیّ ػؿ ا ىْػ یه ـایپؾ ویًکبت هخجت هِـهبًو ؿا ػؿ عْ يتـیّ پبؿاػّکل ُـچَ ث کیکٌؼ، كـػ هبػؿ ثَ ؿاثطَ موجْل

.کٌؼ یتاله ه یؿىؼ كـػ یثـا ـیهن  

 

چْى هنتغؼم اّمت کَ ػؿ ّاهغ هي  ُوکبؿاى ثت مْ کیهي اف  ّ هؼؿتوٌؼ ثت کیُْاػاؿ موجْل يیًوبػ ا« هي ثت» لنیك ػؿ

كـػ . کٌؼ یاّ ػول ه «ؼاؿیّرؼاى ث» ىـکت اّمت کَ ثَ مبى  لیؿئ گـیػ یامت ّ اف مْ« پؼؿ يیربًي» گْؿیك کی

.ىْػ یه ؼٍیهبًْى ػ «ؼیمل َیىْال»ثَ ػٌْاى  َػًت امت ک یُبؿّ یػؿ ّاهغ ػاػمتبى ىِـ گْتِن آهب گـیػ  

 

 نیامت ّ اف ٓـ «کیًظن موجْل» کیػؿ ّاهغ  یُـ هتٌ بیّ  لنیام ُـ ك ػاػٍ شیتّْ نیهجل یکَ ػؿ ًوؼُب ْٓؿ ُوبى

 «بٍیم َیىْال» لنیك. ػُؼ یه ویعْ تیػؿ ؿّا کیموجْل بیؿئبل  ،ینتیًبؿم یًوي بًویثَ توبىبچ «ٌٌؼٍیث/لنیك»ؿاثطَ 

هِـهبى ّ ّؼ  کی بػزیاّ ثب ا. امت لنیّ ك یتوبىبچ بىیه ینتیًبؿم/کیؿاثطَ موجْل کی زبػگـیا قیاف ُـ چ ویث

ؿا ّاػاؿ  جٌٌؼٍیّ ث کٌؼ یؿئبل ػجْؿ ه بیّ  ینتیًبؿم یؼیمل/بٍیّ هزِْل، ػؿ ّاهغ اف ًگبٍ م کیثَ ُن ّ تبؿ َیهِـهبى ىج

ت ثبف ُن یچْى ػؿ ًِب گـیاف ٓـف ػ. کٌؼ یّؼ هِـهبى ػؿ رِبى هؼبٍـ ه/چْى هِـهبى یػؿ ثبة هجبصخ ؼىیيیثَ اًؼ

 کیثَ  یبثی ًگبٍ هؼؿى ّ ًبتْاى اف ػمت یًبتْاى اف گؾاؿ اف عطب ؿّ يیاف ا هبًؼ، یه یهًگبٍ هِـهبًبًَ ثب کی ـیام

ّ « 3 کلیهبتـ» لنیػّ ك بىیکْتبٍ پب نَیًوؼ ّ ػؿ هوب يیا یکَ ػؿ اًتِب گـػػ یهّْْع ه يیهؼؿى ثَ ا ًگـه پنت

 ینتیىکُْوٌؼ ّ ًبؿم ؾیتجل کیثَ صبلت  «بٍیم َیىْال» لنیك بىیّ پب ٌبلیك ؿّ يیاف. پـػافم یثَ آى ه «بٍیم َیىْال»

.ػُؼ یؿط ه ییگـا هِـهبى  

 

ّاؿ ؿا ػؿ  صبلت ؿئبل ّ کبثْك ،ییتْاًب یکیّ اف لضبظ تکٌ کیّرَ موجْل يیثَ ثِتـ ىْػ یهبػؿ ه لنیك گـیاف ٓـف ػ .

مبفػ،  کیيًْت ًقػّ ثَ لول توتغ ؿئبل ّ توتغ ّ لؾت ع لنیمبفػ ّ هب ؿا ثَ لول ػلِـٍ ّ اّطـاة ػؿّى ك یربؿ لنیك

 لن،یك يیثـ ا گـیػ ی، ثَ هْل ًوؼ لنیهيکل ك. ُـد ّ هـد ػمت فًؼ ّعيًْت  یجبمبفیّ ف ؾیتجل کیثَ  لنیثؼّى اًکَ ك

کٌگ امت کَ  ُوکبؿ گـٍّ گبًگنتـُب ػؿ ٌُک یـیهخل ػمتگ ییُب ثْػى ٍضٌَ یٓـف اّبك  کیاف  یکیاف لضبظ تکٌ

 ییًِبهيکلو ػؿ ٍضٌَ آعـ ّ هبمک  گـیّ اف ٓـف ػ کبمت یًو لنیاف ك قیچ چیُ ىؼ، یثـػاىتَ ه قیً لنیاگـ اف ك

(2) .امت یّاهؼ ـیاف اًؼافٍ ؿ ویّ ث یاكـآ یامت کَ اف رِبت« ثـام »یهي ثب چيوبً ثت  
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بٍیط َیػْال» لنیّ ضذ قِزهبى در ف قِزهبى » 

 

فاػ  ػؿ ّاهغ ُن یگـیػ ؼٍیاًؼ ّ هخل ُـ پؼ تَّاثن گـیکؼیثَ  یبهیّؼ هِـهبى ػؿ ّاهغ چْى کْػکبى م/ هِـهبى گْؿیك

 گـیامت کَ ُوؼ یگـاً یُوـاٍ ثب ثبف یثبف کیّ  ْیمٌبؿ کیػؿ ُـ لضظَ  یفًؼگ ـایف. آّؿًؼ یؿا ثَ ّرْػ ه ویعْ

هطلن ثبىؼ تب  یثؼ ینتیهضِ امت، پل ّؼ هِـهبى ثب یعْث ِـهبىه یاگـ ػؿ ًگبٍ مٌت يیثٌبثـا. کٌٌؼ یه ؼیؿا ثبفتْل

 تیهطلو يیهؼؿى ا پنت یٌوبیهؼؿى ّ مپل م یٌوبیم یّهت ؿّ يیاف. ـػیپِلْاى ٍْؿت گ/ْیىـ، ػ/ـیرؼل ع یْیمٌبؿ

ًکبت هخجت  یػاؿا قیّؼ هِـهبًو ً گـیپل اف ٓـف ػ ٌؼ،یث یه قیً یبُیّ ػؿ هِـهبًو ًکبت ّؼق ّ م ىکٌؼ یؿا ه

ّؼ هِـهبى ثَ ًْع ًگبُيبى ثَ /ّ هِـهبى یثؼ/ یعْث بىیّ ًکتَ تلبّت ه ىْػ یه لیاف هِـهبى تجؼ یيبًّؼیّ ثَ عْ

.ام ػاػٍ شیًوؼ تّْ يیْٓؿ کَ ػؿ ثغو اّل ا ُوبى عْؿػ، یه ًْؼیپ «ـیؿ»هبًْى ّ ثَ   

 

 

اّ ػؿ ّاهغ . امت یّ عبٍ ؼیًکتَ رؼ یػاؿا «لیث بىینتیکـ» هٌؼ  هؼؿت یثب ثبف« هي ثت» لنیهِـهبى ػؿ ك ؼیرؼ گْؿیك

 یْاًیص یـّیً کیّاؿ ّ هزِْل،  ػٌَـ عطـًبک ّ کبثْك کیاّ ػؿ ّاهغ . متا یبُیّ م یکیهِـهبى تبؿ کی

اّ اف  ؿّ يیاف. هـاؿ ػاػٍ امت یثيـ یآفاػّ هبًْى ّ  «یؼیمل»ؿا ػؿ عؼهت  ویپـهؼؿت ّ عطـًبک امت کَ عْ

 وَیً و،یعْػىوي  ویثب عْ ینتیثب يیتـ امت ّ ثٌبثـا ّ عطـًبک تـ کیىِـ گْتِن ػؿ ّاهغ تبؿ یهؼوْل یگبًگنتـُب

امت کَ ػؿ « رْکـ»اّ  یهٌل وَیفاػ ّ ً ُن يیا. ّ ثَ ٍضٌَ آّؿػ ٌؼیبكـیؿا ث ویعْ یفاػ ّ هٌل ثـاػؿ ُن و،یعْ گـیػ

.امت «هـف یهضِ ّ ث یتوتغ عيًْت ّ عْى» کیّ  نتْیهل کیتوبم ّ کوبل،  نتیک آًبؿىیّاهغ   

 

 ، نیثٌگـ یّ رْکـ هجل یهجل یُب هي رْکـ ًْ ًنجت ثَ ثت هي ّ ثت یگْؿُبیثَ تلبّت ك «یٌبهتٌیًوؼ ث »کیثَ کوک  اگـ

 ؼیرؼ یگْؿُبیك یٌبهتٌی، ؿاثطَ ث«ًْالى نتْكـیکـ» یثَ کبؿگـػاً« هي ثت» ؼیرؼ لنیکَ ػؿ ّاهغ ػؿ ك نیٌیثج نیتْاً یه

صبلت  ٍْیى ثَ« هتي پل بی ـهتيیف» ثَ مبى  یویهي ّ رْکـ هؼ ثب ثت «يفثـهت بی ییهتي ثبال»هي ّ رْکـ ثَ مبى  ثت

ؿا  ویعْ يیـیهتْى ف یهضتْا قیّ ً لیهي ّ رْکـ ػؿ ّاهغ مجک ّ امت ثت ؼیهتْى رؼ یؼٌی. امت «ْىیتـاًنلْؿهبم»

.ؿمبًٌؼ یه یّ اف لضبظ مجک کبؿ ییاف تضْل هؼٌب یٌیمجک ّ هضتْا ؿا ثَ ػؿرَ ًْ يیفهبى ا اهب ُن ـًؼیگ یه  

 

 يیاهب ا. ّ گبًگنتـُبمت بىیاف ربً ـًؼٍیگ ّؼلب ّ هبًْى ّ اًتوبم یبههِـهبى ص کی یهجل یُب هي هبًٌؼ ثت ؼیرؼ هي ثت

 کیاّ  ٌـّیاف. ّاؿ امت هبالهبل اف ػٌَـ هزِْل ّ کبثْك یّ گبًگنتـ یاف ُـ ربً ویػؿ ّاهغ عْػه ث« هي ثت»

 یگـیثب ثبف «ؼیثل» .ػاؿػ« (3)ؼیثل»مَ گبًَ  یُب لنیػؿ ك «ؼیثل »ثَ  یىجبُت یهي اف رِبت ثت يیا. امت یکیتبؿ َیىْال

ثـ  تْاًؼ یُبمت ّ ه آى یُب ؿا ػاؿػ اهب اّ ثؼّى ّلؼِب امت ّ هؼؿت ّ تْاى آى «ـیّاهپ» کیػؿ ّاهغ  «پیامٌب یّمل»

ػون ّ  یػاؿا «ؼیثل»اهب ًنجت ثَ « هي ثت». امت« ّاکـ یػ» کیاّ . ىْػ ـٍیثَ کوک ػاؿّ چ ویعْ یعْاؿ عْى لیه

امت کَ  یّاؿ هزِْل ّ کبثْك یکیعيًْت ّ تبؿ کیاّ . امت یيتـیث ینتیًبؿم/ ؿئبل/کیموجْل یػؿًّ یُبَ یال

ُـ ػّ هزِْل، . نتیً یًبم ّ ٍْؿت عبٍ یػاؿا قیْٓؿ کَ ّؼ هِـهبًو رْکـ ً ُوبى. امت بىیهبثل ًبم ّ ث ـیؿ

ثَ  ،«ـُبیّاهپ» «ؼیثل» لنیػؿ ك. ُنتٌؼ قیً ویّ رؾاة عْ کیموجْل یُبَ یال یّ ُـ کؼام ػاؿا قًؼیاًگ عطـًبک ّ ػلِـٍ

ثـ ٍضٌَ صبّـ  «ـیّاهپ کیهَبصجَ » لنیك یُبـ یّاهپ تیثب هؼؿت ّ رؾاث گبٍ چیعطـًبک هؼؿى، ُ یمبى تجلْؿ ًبآگبُ

كـاّاى  یُبَ یال یػاؿا «یػٍّْؿت»ّ « رْکـ»، ُن «هي ثت»  ُن  «بٍیم َیىْال» لنیػؿ ك کَ یػؿ صبل. ىًْؼ یًو

ُن هِـهبى ّ ُن ّؼ هِـهبى  ژٍیثَ ّ. گـًؼیکؼیكـاّاى ثب  یػؿًّ یُب بُتىج یّ ػاؿا ینتیًبؿم/ؿئبل/کیموجْل

ّ عيًْت  یعطـًبک يیا يیهي ػؿ ػ تلبّت کَ ثت يیثب ا.. ُنتٌؼ یّاؿ ّ ؿئبل ّ هزِْل فًؼگ هبالهبل اف ػٌَـ کبثْك

 يیاف ا یامت، ػبؿ هي فاػ ثت امت، اهب رْکـ کَ ػؿ ّاهغ ُن «چلیؿ»ثَ اًنبى ّ ثَ ػين پٌِبًو  نیػو یػيو یػاؿا

.ثنتَ امت نتنیم کیتوتغ هضِ ّ  کیػين امت ّ   

 

 کلنْىیصک ً یگـیثب ثبف یرْکـ هجل ْىیػؿ ّاهغ ثَ تـاًنلْؿهبم« لؼگـ تیُ» یػبل یثب ثبف ؼیرْکـ رؼ ْٓؿ يیُو

ًْ  ییّ هضتْا هؼٌب ؼیاهب رْکـ رؼ هبًؼ، یه یکیهتي، ػّ رْکـ  ّ پل هتي ویهضتْا ّ مجک ػّ پ ٌکَیثب ا. فًؼ یػمت ه

کْػک ىـّؿ  کی کلنْىیرک ً یگـیثب ثبف یاگـ رْکـ هجل. کٌؼ یه زبػیًْ اف اّ ا یـیّ تَْ ؼیاكقا یه یثَ رْکـ هجل

 یطبًیى ییُب پـمت ثب عٌؼٍ توتغ طبىیى کیّاؿ ّ  رْکـ کبثْك کیػؿ ّاهغ  ؼیامت، صبل رْکـ رؼ یگـ رؾاث ّ آىْة

رْکـ . نیىْ یؿّثـّ ه« رْکـ ؿئبل» کیامت، اکٌْى ثب  «گْهیّ ثبؿ ینتیرْکـ ًبؿم» کی یاگـ رْکـ هجل. امت

.ّ هزِْل امت« ؿئبل یچیُ» کیگـ ّ تجلْؿ  آىْة کی لنْكقیك کیؿهبى  کَ ُن یئبلؿ  

 

ّ ًوطَ هوبثل  ویفاػ عْ ُن نکْؿكیّ ػ یثٌب ثَ هٌطن فًؼگ کیتبؿ َیًْ ّ ىْال« ؿئبل/کیموجْل»هي  ثت گًَْ يیا

.ىْػ یه ؼٍیکي یؼیثؼ ثَ ػـٍَ رؼ/کیّ رؼل ً ٌؼیآكـ یؿا ه «کیموجْل/ؿئبل»رْکـ  کی یؼٌی ویعْ  
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 بىیالػى، رؼل ه ثي/ تیهؼؿً بىیرؼل ه یؼٌیىـ ػؿ رِبى هؼبٍـ /ـیع بىیه ؼیّ ثؼ ًْ ػؿ ّاهغ تجلْؿ رؼل رؼ کیً يیا

ّ  ٌٌؼیآكـ یؿا ثبفه گـیُوؼ ـّیًػّ  يیچگًَْ ا ػُؼ، یامت کَ ًيبى ه يیاهب ػؿ ا لنیك یربلج. ُنتٌؼ قیتـّؿ ً/ یػهْکـام

ثؼ هؼؿى ّ /کیرٌگ ً ـیام تیثَ ػون هؼْل ّاؿػ ىْػ ّ ػؿ ًِب تْاًؼ یامت کَ ًو يیػؿ ا لنیّؼق ك. گـًؼیکؼیفاػ  ُن

.هبًؼ یه یًگبٍ هِـهبًبًَ ثبه  

 

اهـّفٍ رِبى هؼؿى  قیگًَْ ً  ُنتٌؼ، ُوبى گـیکؼی گـاى ؼیّ تْل گـیکؼیفاػاى  رْکـ ػؿ ّاهغ ُن/ هي ْٓؿ کَ ثت ُوبى

هؼؿى ّ اگبٍ  یآى اًنبً یمْ  کیکَ ػؿ  یرِبً. امت یتـّؿ ّ رٌگ کًٌْ یؼٌی ویػىوي عْ زبػگـیّ ًگبٍ هؼؿى ا

ػؿ  گـیػ یثقؿگ امت، اف مْ یُب ّ ىْؿُب ُوَ آؿهبى بىیپبّ  «ظیتبؿ بىیپب»هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ اًنبى ثؼؼ اف 

ٓـف ثب  کی. ّكبػاؿ امت یثـ عالف اّ ثب توبم ّرْػ ثَ آؿهبى ّ ًظـات وبیَ ػهک ٌؼیاكـ یه یجیّ ؿه یاًنبً ویهوبثل عْ

ّ هؼ  بًَفه غیّ مـ کیگؾاؿ تکٌْلْف يیػؿ ا یکَ اکٌْى ثَ صلع مؼبػت كـػ یّ اًنبً نییؿّثـّ «وتیهـگ عؼا ّ صو»

ثبّؿ « هطلن اّ تیصبکوّرْػ عؼا ّ » کَ ثـ عالف اّ ثَ  ؼیفا یه یاًنبى ًْ ػىوٌ يیا گـیثبّؿ ػاؿػ ّ اف ٓـف ػ

.ػاؿػ  

 

ُوـاٍ  یثقؿگ چيوک وبىیثقؿگ ّ ػين ّ ا یثَ ُوَ ىْؿُب چَیً« اًنبى يیّاپن»ّ هؼؿى ثَ مبى  یاًنبى کًٌْ اگـ

 بیفاػ  امت، آًگبٍ ُن« هؼ ؿّف» کیچْى  ویثـا یوتیّ صو يَیامت ّ ُـ اًؼ نتیپـاگوبت فًؼ، یه یوبًیا یثب عٌؼٍ ّ ث

 بیثبىؼ کَ ٌُْف ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ  یپنبهؼؿً یّ كـٌُگ یبمیم ننیّ پلْؿال چَیعٌؼاى ً« اًنبىاثـ » بی ینتیػىوٌو ثب

 آلو ؼٍیّ رِبى ا ویثَ آؿهبى ّ آؿفّ یبثی ػمت یثبىؼ کَ اکٌْى صبٍـ امت ثـا «یّ ىـه یهؾُج کیهْهي كبًبت»  ؼیثب

هبػؿ  کویکَ ثب هؼؿت تکٌْلْژ نیُنت ؿّثـّ یٓـف ثب رِبً کیاف  یّهت. ـػیثگ یؿا ثَ ثبف گـاىیّ ػ ویربى عْ

 یرِبى ػىوٌ يیآًگبٍ ا ـػ،یػىوٌو ؿا ُؼف ثگ یلْهتـیچٌؼُقاؿ ک یا ىؼى ثَ ػىوي، اف كبٍلَ کیامت، ثؼّى ًقػ

ّ اؿّپب ػـثنتبى  کبیآهـ یّهت. کٌؼ یه لیتجؼ یثوت عْػاًتغبؿ کی لَیکَ رنوو ؿا ثَ تٌِب مالس هوکي ّ ّم ٌؼیآكـ یه

 کیـػهکـاتیهبًؼٍ ّ ؿ فهبى اّ ؿا ػوت ّ ُن کٌٌؼ یه لیتجؼ ویعْ لیّ ّ هضل كـّه ّمب ویػّم عْؿا ثَ هتضؼ ػؿرَ 

ّ ُوقهبى  ىٌبمؼ یّ كـّه هؼؿى ؿا ه ؼیثبفاؿ ّ عـ یُب ٍْیى يیکَ ُوَ ا ىْػ یه یالػً ىبى ثي آًگبٍ ػىوي عْاٌُؼ، یه

ربلت  بتیهّْْع ثَ ًظـ يیػؿ ثبة ا. )متا کینتـیّ ُ یؿئبل مٌت/ ینتیّ تٌلـ ًبؿم یهبالهبل اف تلکـات مٌت

(ؼیثٌگـ بؿیّ ژاى ثْػؿ ژکیژ  

 

 یىـ کًٌْ/ـیع یّ ثبف یرٌگ کًٌْ يیػٌَـ هؼؿى امت ّ ػؿ ا کی یکًٌْ ننیتـّؿ. ػٌَـ هؼؿى امت کی الػى ثي

ثَ ؿـة،  ٌَیؿ کفػٍ ػچب ّ ىـم ثضـاى الػى يیّ  کٌؼ یه ؼیالػى ؿا تْل رِبى هؼؿى ثي. گـًؼیکؼیکٌٌؼٍ  ؼیُـ ػّ ٓـف تْل

« ُبثـ ًْ پـل» کی یکَ ػؿ علب ّ ًباگبُبًَ آؿفّ یبًییکبیآهـ. کٌٌؼ یه ؼیکيْؿىبى ؿا ثبفتْل یاىـبل کيْؿىبى ّ ػاؿبً

ىبى  ، ثَ ػىوي هْؿػ ػالهَ(4)هْرْػ امت گـاىیرـد ثْه ّ ػ یثب اهْب یبمیمٌؼ م کیؿا ػاىتٌؼ، ُوبًطْؿ کَ ػؿ 

 یهؼؿى ىـه بىثَ رِ یبثی ّ ًبتْاى اف ػمت تیگـكتبؿ ثضـاى هؼؿً یبى تجلْؿ رِبى ىـهثَ م ق،یالػى ً ثي. بثٌؼی یػمت ه

ٌُْف ػؿ ٍؼػ  کبیهخل آهـ یکی. کٌٌؼ یه ؼیؿا ثبفتْل گـیّ ُوؼ بثؼی یػمت ه ویثَ ػىوي ػلغْاٍ عْ و،یعْ یّ اماله

 یىـه يیا. ثجـػ يیآهب ؿا اؿ ث يیؿئبل ا یثب تٌلـ وبیػه عْاُؼ یه یگـیػ. امت «بیػً یآهب»ثَ مبى  ویصلع هؼؿت عْ

 ٍْیاّ ؿا ثَ ى یمٌتـ ػىوٌو، ػؿ ّاهغ اّ ؿا ّ هؼؿت كبلْم ؼیّّؿلؼ تـ یُب بىمبعتو غتيیثب كـّؿ عْاُؼ  یهتٌلـ ه

گـٍ  ـیکَ ػؿ ّاهغ ام نتیُب ًجبىؼ ّ هتْرَ ً آى بؿیػؿ اعت ویهبػؿ يیتب ًبهْك ّ مـفه. کٌؼ« اعتَ»ّاؿ ّ ؿئبل  کبثْك

.امت ینتیًبؿم/ؿئبل یفا ّ هؼْل وبؿگًَْیّ صبالت ث ویعْ یپبلیاػ  

 

 ییّ ّؿّػ ثَ رِبى ًْ ّ چٌؼٍؼا ْیمٌبؿ ـییّؼ هِـهبى ّ تـ/ُـ ػّ هِـهبى ـییتـ قیثضـاى ً يیاف ا ییؿاٍ ؿُب ؿّ يیاف

امبك کَ ثـ  یرِبً. امت یبمیّ م یكـٌُگ ننیّ پلْؿال یّ اهتَبػ یبمیم ،یهؼؿى كـٌُگ یهؼؿى ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿ

ّ  ویّ هبػؿ ثَ هجْل ًظـات هتلبّت ػؿ ػؿّى عْ یگـیثب ػ ویُْـ ػْْ آى هبػؿ ثَ هجْل تلبّت ع یكـٌُگ ننیپلْؿال

کخـت ػؿ ّصؼت » يیثـ ثنتـ ا ،ییچٌؼٍؼا یؿّاػاؿ يیهبػؿ ثَ گلتگْ، چبلو ّ هؼبهلَ ثـ ثنتـ ا. امت ییهجْل چٌؼٍؼا

 ّػّ ّؿ ْیمٌبؿ ـییتـ قیًْ اهب هجل اف ُـ چ یِبى ًْ ّ ثبفر يیثَ ا یبثی ػمت یثـا. امت «ییهؼؿى ّ چٌؼٍؼا

رِبى هؼؿى ّ  یهؼؿى ّ رنن گـا پنت یـُّبیًْ کَ ًوبػ آى ً یگـاً یّ ثبف ْیمٌبف. ًْ ثَ ٍضٌَ الفم امت یگـاًیثبف

 ییًوبػُب ّ یكـٌُگ ننیپلْؿال یّ ُْاػاؿاى ًْػ یعٌؼاى کًٌْ« ّؼهِـهبًبى»ّ هِبرـ ّ  یچٌؼكـٌُگ یُب هب اًنبى قیً

.نیُنت یویّاالتـ ّ تؼْ یػهْکـام کیاف  ؼیرؼ  

 

ثؼ هؼؿى، /کیرؼل ً نیثَ هؼْالت ػو يتـیاهب ُـ چَ ث ینتیثب ییرِبى عٌؼاى ّ چٌؼٍؼا يیثَ ا یبثی ػمت یثـا

 هجبصج يیّاؿػ ا تـ نیػو یکو ػُؼ یثَ هب اهکبى ه لنیك يیّ ا نیبثیهؼؿى ّ هلِْم ىـ ػؿ ًگبٍ هؼؿى ػمت  یػهْکـام

.نیهِن ىْ  
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« هي ّ در جِبى هذرى بت لنیدر ف« ػز ػٌـز  

 

 یاگـ ػؿ هؼٌب.  آّؿػ یؿا ثَ ُوـاٍ ه« ىـاؿت ّ ىـثْػى»ًْ اف هلِْم  ییفهبى هؼٌب ُن ویثب عْ« هي ثت» لنیك رْکـ

 پبک ّ یكـػ« ّ عْة ـیع»ػٌَـ ّ هِـهبى  ىْػ، یه ؼٍیػ قیهؼؿى ً کیکالم یُب لنیػؿ ك یّ ىـ کَ صت ـیکِي ع

 ییپـمت ثْػى ثَ ُـ ثِب ثْػى، کبم یّ ًلنبً یْاُتجلْؿ عْػع« ىـ»ّ ػگـػّمت امت ّ ػٌَـ  یاف عْػعْاُ یػبؿ

 یًلنبً یّ عْامت ُب یعْػعْاُ چیثؼّى ُ« اؿاػٍ ىـ ًبة ّ پبک»  کیاف  یتجلْؿ ؼی، اکٌْى رْکـ رؼ(5)امت 

ًْ  یثَ هْل اّ ىِـ گْتِن ثَ ًنل. فًؼ یهـد ًوّ ُـد ّ  تیرْکـ ثَ عبٓـ پْل، فى ّ هؼؿت ػمت ثَ رٌب يیا. اّمت

هزِْل  یچیُ» کیهطلن،  یآًبؿى کیّ  لنْفیك ْاًَ،یػ کیکَ ػؿ ّاهغ  یًنل. ػاؿػ بدیّ ىـاؿت اصت تکبؿاىیاف رٌب

.امت «یطبًیى یُب ّ ثب عٌؼٍ کیّ تبؿ  

 

 
 

 

 

ّ  ویعْ بتیص یکَ اّ ثـا ثـػ یه یپ یاثتؼا هَؼ هتل اّ ؿا ػاؿػ، اهب ثَ فّػ یهي امت ّ صت ػىوي ثت ٌکَیثب ا رْکـ

هي  ثت ویعْ یثبف ّ ُن ویفاػ عْ ثَ ُن بدیاصت ویّ توتغ ؿئبل عْ ویّاؿ عْ ثَ رِبى ؿئبل ّ کبثْك یبثی ػمت یثـا

ُوَ  ییًِب ییهؼٌب یّ ثَ ث اًؼ نتَیًگـ یفًؼگ «یچیُ»هي ػؿ ّاهغ ُـ ػّ ػؿ  کَ اّ ّ ثت ػاًؼ یرْکـ ه. ؿػػا

 ؿا«تیّ هزِْل یچیُ» يیامت کَ اّ ا يیاّ ػؿ ا یتٌِب تلبّت ثـا. اًؼٍ  ثـػ یپ یاعاله نیّ هلبُ یاعاله یهـاؿػاػُب

 یاؿاامت ّ ػ یقیثـًبهَ ؿ ـهبثلیکٌتـل ّ ؿ ـهبثلیؿ یامت ّ ثـ عالف اًنبى هؼؿى ثبّؿ ػاؿػ کَ فًؼگ ـكتَیپؾ

ؿا صلع کـػٍ امت ّ  ـٍیّ ؿ یهبػؼٍ هبًٌؼ اًنبى ػّمت يیػاًو، چٌؼ يیثبّرْػ ا و،یعْ یهي ثـا اهب ثت نت،یً یهْاػؼ
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 بىیتلبّت ه يیا «یػٍّْؿت»ثب  ؼاؿهیاّ ػؿ ػ. اًنبى هؼؿى امت يیُب ّ تُْوبت ا ّ ػؿّؽ« اًنبى يیّاپن» يیا یصبه

.کٌؼ یًويَ ُنتٌؼ اهب اّ ثؼّى ًويَ ػول ه یػاؿا گـاىیػ کَ کٌؼ یه بىیث ٍْیى يیؿا ثَ ا گـاىیّ ػ ویعْ  

 

„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) 

 

 

 بیّ ًبم ّ  تیثؼّى ُْ یػؿ ّاهغ اّ ؿا ثَ هْرْػ یفًؼگ« ؿئبل یکیّ تبؿ یچیُ»ّ عطـًبک ثب  نیػو ؼاؿیػ يیا

ّ  تیُْ چیؿا ٍبصت ُ ویعْ «یهٌضـف رٌن» کیاّ ثَ مبى  یًگبٍ لکبً یػؿ هؼٌب. کـػٍ امت لیجؼعبً ت یا چِـٍ

پؼؿ رجبؿ »ًگبٍ  ـیاّ ام. امت «ـتْالیّ یُنت»  کی، «امن ػاللت ًبة ّ پبک»  کیّ  ػاًؼ یًو یعبٍ تیرٌن

اف  یرْکـ ُـ ػامتبً ؿّ يیاف. امت« ّ ًبم پؼؿ کیهبًْى ّ كبلْك موجْل» گـیػ وَیامت کَ ً «یػؿًّ یگـا هطلن

 یرْکـ پ. ًؼاؿػ تیػؿ ًِب یعبٍ تییرٌن یاّ صت. ؼیگْ یاف آى ه گـیػ یتیؿّا گـیػ یا لضظَ کٌؼ، یه قیتــ ویعْ

.امت «یکیّ تبؿ یچیُ» کیػؿّاهغ اٍلو  یثيـ تیّ ّاهؼ نیوبثـػٍ امت کَ ُوَ ص  

 

 تیاهب ػؿ ًِب ن،یًبه یه« فى بیهـػ »ؿا  ویعْ هب. امت یکیّ تبؿ یچیُ کیهـفه  یثيـ نیّ صوب یػاًو ثيـ ُوَ

 یثيـ قیتؼبؿ يیا یثغو اٍل يَیُو. نیکٌ قیثْػى ؿا کبهل ّ توبم تؼـ هـػثْػى ّ فى بی جتیرٌن نیتْاً یًو گبٍ  چیُ

ل ثَ هْ ؿّ يیاف. ػين ّ ػؼالت ثبىؼ بیػلن ّ  ،یعؼا، ُنت هْؿػػؿ  تیّ ؿّا قیتؼـ يیعْاٍ ا. هبًؼ یه کیًبتوبم ّ تبؿ

(6) .نیاّ ًؼاؿ یثـا یا ّ چِـٍ یلیتؼـ گبٍ چیهب ُ ـایف. اف رِبى ؿئبل امت یلکبى امن عؼا عْػ ًوبػ  

 

پْل، ػين ّ  گـیػ. امت یثيـ یُب اف ُوَ هؼْالت، هْاػؼ ّ ُـاك یّ آفاػ ییؿُب یػاًو ثَ هؼٌب يیرْکـ ا یثـا

 یبُبیّ ؿّ کیػؿُن ىکنتي رِبى موجْل یػؿ پ یچیرِبى ُ يیّ اّ ػؿ ا ػٌُؼ یؿا اف ػمت ه ویعْ تیهـگ اُو

اّ . امت ویؿئبل ّ عيًْت ؿئبل عْ وتغت یاّ ػؿ پ. امت ویعْ یطبًیرِبى ىـّؿاًَ ّ ى زبػیاًنبى هؼؿى ّ ا

.ّ ثؼّى هبًْى امت یاثؼ یثبف کیعْاُبى   

 

 

 لیرولَ تجؼ يیثَ ا «بفػم یه تـ یتـا هْ کيؼ، یکَ تـا ًو یقیچ» :ؼیگْ یؿا کَ ه چَیرولَ هؼـّف ً يیرْکـ ا ؿّ يیاف

ّاؿ ّ ثؼّى هبًْى،  رِبى ؿئبل، کبثْك يیصبل ػؿ ا. «کٌؼ یٓجغ ه ّ ىْط کیتـا کو کيؼ، یکَ تـا ًو یقیچ» کَ  کٌؼ یه

هخل آًِب  ٌکَیهؼم رلْ امت ّ ثب ا کیهي  ثت ویعْ تیاف ؿه يَیُو نتیّاؿ ّ آًبؿى ىـاؿت ثبُْه، کبثْك يیرْکـ ا

 ـىؼىیػمتگ یّ صت ـػیگ یؿا ػؿ ًظـ ه قیصـ یاهب ػؿ ُـ صـکتو ُوَ صـکبت اصتوبل کٌؼ، یًو یقیؿ هْاػؼ ّ ثـًبهَ

.کٌؼ یه یقیؿ یهي اف هجل پ ؿا تْمٔ ثت ویعْ  

 

ّ ّاػاؿ ثَ  «یکیّ تبؿ یچیُ» يیا ؼىیؿا ّاػاؿ ثَ ػ «ـیؿ»ؿا،  یگـیامت کَ ػ يیعْامت اّ ػؿ ّاهغ ا يیتـ ثقؿگ

 چلیػين پٌِبًو ؿ بیهـگ ػاػمتبى ّ  يیؿا ػؿ ثـاثـ اًتغبة ث لیهي ّ اػاؿٍ پل اّ ُن ثت ؿّ يیاف. کٌؼ یـیگ نیتَو

ؿا ًزبت ػُؼ، ػؿ ػول  چلیؿ عْاُؼ یکَ ه یهٌ تب ثت ػُؼ یه یهي آػؿك ؿا اىتجبُ ثَ ثت گـیّ اف ٓـف ػ گؾاؿػ یه

ّ  کٌؼ یثَ كـاؿ اف ىِـ ه ؿا ّاػاؿ ٌبىیاّ ُوَ ىِـًي لنیك ییػؿ ٍضٌَ ًِب بی. ػاػمتبى ّ ػين هؼيْهو ؿا ًزبت ػُؼ

 یُـ ػّ کيت يیمبکٌّ ثَ  کٌؼ یؿا ثب هبػٍ هٌلزـٍ پـ ه یگبٍ ػّ کيت آى. كـاؿ کٌٌؼ  یُب ثب کيت کَ آى کٌؼ یه یفهبى کبؿ ُن

ّ ػؿ  بیهبك بىیفًؼاً یکيت کیػؿ . ـًؼیثگ نیؿا هٌلزـ کٌٌؼ ّ تَو گـیػ یکيت ویًزبت ربى عْ یکَ ثـا ػُؼ یاهکبى ه

ؿا  ویعْ یّاهؼ تیهبُ یـیگ نیتَو يیچٌ يیػؿ ص یاّ ثبّؿ ػاؿػ کَ ُـ اًنبً. هـاؿ ػاؿًؼ یىِـًّؼاى ػبػ گـیػ یکيت

.امت ویًزبت ربى عْ. ّ یگـیصبٍـ ثَ عْؿػى ػ یامت کَ مـاًزبم ُـ کن يیّ آى ا ػُؼ یًيبى ه  

 

ثب آًکَ اّ . کٌٌؼ یه یعْػػاؿ یـیگ نیتَو يیاف چٌ یُـ ػّ کيت يیمبکٌ. ؿمؼ یعْامت اّ کبهل ثَ حوـ ًو يیا لنیك ػؿ

 يیهّْْع اهب ا. هْكن ثبىؼ «کبؿ تیرٌب یػٍّْؿت»عْة هبًْى ثَ  ٌؼٍیػاػمتبى ىِـ ّ ًوب یػؿ تضْل هٌل ىْػ یهبػؿ ه

کَ ُوَ  یػؿ رِبً. رْاة ػلغْاُو ػمت ثـػاؿػ بكتيی یتاله ثـا يیاتاله ّ تکـاؿ  يیاف ا تْاًؼ یامت کَ چـا اّ ًو

هزِْل  یًبتوبم ّ ثب ثغي یتیتٌِب ؿّا قیً یامت، آًگبٍ ُـ رْاث ییؽات ُـ هؼٌب ییهؼٌب یامت ّ ث یکیّ تبؿ چیُ قیچ

 نیّ صوب یفًؼگ ییًِب یّ هزِْل یچیُ»ثب لول  تْاًؼ یچـا اّ ًو. عْاؿ ثْػى اًنبى چْى عْى یرْاث یامت، صت

 کیمتبؿٍ عٌؼاى ّ ىبػ،  کی ویـد عْاف ػؿّى ُـد ّ ه چَی، ثَ هْل ً یفًؼگ یثب لول ُـد ّ هـد ػؿًّ ،«یثيـ

ّ ثَ عٌؼٍ  ىْػ یه یطبًیچـا عٌؼٍ اّ ى. ٌؼیبكـیّ عـػ مجکجبل ّ عٌؼاى ث وبىیرِبى عٌؼاى ّ مجکجبل هبالهبل اف ػين ّ ا

 یچیچـا اّ ثَ ػٌْاى ػٌَـ ىـ، ثب ّرْػ لول ُ. بثؼ؟ی یػمت ًو« ػلْف ٍرنن ُقاؿگنتـ»ّ  چَیً« اثـاًنبى»مجکجبل 

کِي هؼؿى ّ رنن  تیآًکَ ثب ػجْؿ اف ؿّا یثَ رب ىْػ، یه لیتجؼ «بًَیگـا ثنتَ ّ هطلن نتنیم» کیثَ  ،یگفًؼ یّ پْچ
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ّ  بفیّ ً ویثَ رنن عٌؼاى عْ و،یعْ ؼیرؼ« رنن ثؼّى اؿگبى»ثَ  و،یّ عٌؼاى عْ کیکِي هؼؿى ثَ رِبى موجْل

ثَ  ىْػ،  یه لیتجؼ ؼییهبتل پبؿاًْ قّكـى،یکام یچـا اّ ثَ ربً. بثؼیػمت  تیػّمت، هؼيْم ّ ؿه یػؿ پ ویعْ یتوٌب

 کیکِي، ثَ  نکْؿكیّ ػ نتنیثب ىکنت م و،یعْ یثَ رِبى كـػ یبثی ّ ثب ػمت یىٌبعت ّ آگبُ يیاًکَ ثب ا یرب

ىْػ؟ لیجؼت« ّ ًْ  یامن ػاللت اٍل»  کیًْ، ثَ  نتنیم  

 

.نیؿّ« ػلْف»ًقػ  مبصت ؿئبل ّ هِـهبى یثَ مـاؽ هؼٌب ینتیرْاة ثب يیثَ ا یبثی ػمت یثـا  

 

یگْاتبر/ًشد دلْس «ْالیُ/ قِزهبى»ّ « رئبل» هفِْم  

 

ّ ُوقهبى ُـ هلِْم فًؼگي ّ ُـ رنن . امت «لیآفؿّ ّ ه ؼکٌٌؼٍیتْل يیهبى» کیّ اًنبى  یفًؼگ یگْاتبؿ/ػلْف یثـا

ػؿ  یثب ُـ کاله بیًْ ّ  یؼاؿیًْ، ثب ُـ ػ یثب ُـ اًنبً. عْػ یک ؿّایت ّ یک تْلیؼ تْمٔ هبىیي آؿفّمبفي امت

 بیّ  یكـٌُگ نکْؿكیػ بیّ  یاگـ رنن اًنبً. ؼیا یه ّرْػّ صبکن ثَ  یػوْه تیهتلبّت ّ ًْ ػؿ ؿّا یآؿفّ کیّاهغ 

کَ ػؿ  یًظو. امت ویّ ًظن عبً عْ یـاؿىیُ کی یػاؿا ننیاؿگبً يیاًگبٍ ا ن،یثٌگـ ننیاؿگبً کیؿا چْى  یبمیم

ّ  یهضْؿ ننیصبکن ّ اؿگبً تیؿا ثَ ًظن ّ ؿّا ویکَ تْاًنتَ امت عْ یلیهآؿفّ ّ . امت لیآؿفّ ّ ه کیّاهغ عْػ 

، «ػين»هلِْم  یًظن ّ ؿهق ثـا کیهخبل  یؿا هيغٌ کٌؼ ّ ثـا ویکٌؼ، هـفُب لیتجؼ یٌیػ تیثَ ّاهؼ ،یٍلا

امت ّ ُـ  ویعْ یهـفُب یصبکن ػاؿا تیرنن ّ ؿّا يیا. کٌؼ زبػیا ؼىیيیاًؼ بیٌُـ ّ  یثـا ـٍ،یػّلت ّ ؿ ،«بمتیم»

صبکن ّ  تیؿّا يیا یىکبًؼى هـفُب یثَ هؼٌب بمتیػؿ م بیػؿ ؿكتبؿ ّ  ؼى،یيیًْ، ُـ تلبّت ًْ ػؿ ػين، اًؼ تیؿّا

رنن ّ  کیػؿ  «یّ اصنبم یىؼت کو  » کی زبػیا یثَ هؼٌب. امت« رنن ثؼّى اًؼام ًْ» کیهـف ًْ ّ  کی زبػیا

تلبّت ًْ ؿا  يیصبکن، ًظن صبکن هبػؿ امت کَ ا تیاهب ؿّا. ًْمت تیرنن ًْ ّ ؿّا کی زبػیا یمبف ٌَیکِي ّ فه تیؿّا

کٌؼ کَ ُـ تلبّت ّ ُـ  یکبؿ تْاًؼ یاّ ه. ىْػ« هـفُب ییًِب ـییّ تـ ییؿهقفػا»ّ ُْن کٌؼ ّ هبًغ  لص ویػؿ عْ

ّ ّ رنن کِي  ىْػ یه« کِي ننیّ اؿگبً یویهؼ یؿهق ّ هـفُب»چـصَ مـاًزبم هضکْم ثَ تکـاؿ  کیهؼؿت ًْ ػؿ 

.ىْػ یکِي ػّثبؿٍ صبکن ه ننیاؿگبً  

 

 

رنن » کی ؼ،یرؼ«  ـتْئلیّ تیّاهؼ» کیػؿ ّاهغ ًوبػ صْْؿ « ّاؿ ؿئبل ّ کبثْك» ػؿ ًگبٍ ػلْف ُـ صبلت  ؿّ يیاف

ًْ  یتیّاهؼ.ّ  یّ اف صَْؿ هـف ىکٌؼ یًظن کِي ؿا ه یّ هـاؿػاػ یفثبً یامت کَ هـفُب ّ کؼُب ؼیرؼ« ثؼّى اًؼام

.  نتیً« آّؿ تـك یکیّ تبؿ یچیُ» یثَ هؼٌب« ؿئبل» لتصب( 7.)ىْػ یکَ ثبػج تـك ّ ُـاك ًظن کِي ه ػُؼ یعجـ ه

ّ هضل صْْؿ ُقاؿ كالت ّ رنن « رنن ُقاؿگنتـٍ»هب، ػؿ ّاهغ هضل صْْؿ  کیّ هـف رِبى موجْل یچیُ يیا ـایف

هؼؿت  کیػؿ ّاهغ  «یطبًیى بیىـ ّ ػٌَـ » ژٍیهِـهبى ّ ثَ ّ یگْاتبؿ/ػلْف یثـا قیهؼٌب ً يیػؿ ا. ّ ؿًگ ًْمت

 یُب ّ ؿاٍ یهـکق تیاف ؿّا« كـاؿ یُب ؿاٍ»ّ  ؼیف یًْ امت کَ ػؿ صؼ كبٍل هـفُب ّ ثـ مـ هـفُب ه بًٍگ کیًْ 

صبکن اف ػين، اف  تیامت کَ ثـ مـ هـف ؿّا ییْالیُ کی ،«بثبىیگـگ ث» کیاّ ( 8.)ػُؼ یًْ ؿا ًيبى ه یتضْل زبػیا

ػؿّى هـفُب، ثَ هب  بی ـّىیُب ثَ ث ّ ثؼى ُب يَیؼاً زبًبت،یاؿ ػاؿػ ّ ثب اًتوبل اصنبمبت، ُهـ بمتیصکْهت ّ اف م

عطـًبک  یچیهب ، ُ وبىیهب ّ ا کیموجْل تیؿّا یکَ رِبى ّؿا ػُؼ یثَ هب ًيبى ه. ؼُؼیًْ ًيبى ه یتضْل یثـا یؿاُ

.ًْمت تیّ ُقاؿ كالت ّ عاله ًْ، ػـٍَ رنن ُقاؿ گنتـٍ یًْ ّ تلبّت تیّ ؿّا لیه کیثلکَ ػـٍَ  نتیً  

 

 یبتیؿّا زبػیّ ا یػوْه تیاف ؿّا« ؿاٍ كـاؿ» يیّ ا ْالیُ يیهي ّ ُن رْکـ ػؿ ّاهغ ًوبػ ا هؼٌبمت کَ ُن ثت يیا ػؿ

هي کَ هـگ  ثت. هبًٌؼ یه یثبه یپبلیاػ تیؿّا ـیکِي ّ ػؿ ّاهغ ام تیؿّا ـیام یثَ ًْػ تیاهب ُـ ػّ ػؿ ًِب. ًْ ُنتٌؼ

پؼؿ ؿا  بػآّؿیرِبى  عْاُؼ یامت، اکٌْى ه ؼٍیثقؿگ ؿا ثب هـگ پؼؿ چي یُب ُوَ آؿهبى ییًِب ییهؼٌب یثرِبى کِي ّ 

ّ ثبىکٍْ  تیاف رٌب یىِـ ػبؿ کیاف ىِـ گْتِن  عْامتٌؼ یثـمبًؼ کَ ه بىیًزبت ػُؼ ّ کبؿ پؼؿ ّهبػؿه ؿا ثَ پب

ثب . ىْػ یه ـػهوّ صبكع ىِـ ّ ه ػُؼ یاًتوبل ه ػاىتَ امت ثَ ىِـ ویؿا کَ ثَ هبػؿ ّ پؼؿ عْ یاّ ػيو. ٌٌؼیبكـیث

 گـیػ یبالتیّ ع بتیؿّا يَیّ ُو نتیً ویث یبالتیّ ع یتیُب ثؼاى ثبّؿ ػاؿًؼ، تٌِب ؿّا تْػٍ يیکَ آًچَ ا ػاًؼ یه ٌکَیا

ّ توتغ  یهـف یپـمت ّ ًبآگبُبًَ عْاُبى ث عْاؿ، توتغ ؿىٍْ قیىِـًّؼاى عْػ ً يیکَ ا ػاًؼ یه ٌکَیثب ا. هوکي امت

پؼؿ ّ هبػؿ اّمت ّ اّ ثَ  بػآّؿیکَ  یؼیػين ّ اه. ٌؼیث یه قیً ؼیّ ػين ّ اه یىْؿ فًؼگ ُب آىُنتٌؼ ّ اهب ػؿ  هـف یث

.بثؼی یه ینیُب ّ هبًْى ػگـػٍ  هِـهبى صبكع تْػ  

 

ّ  یلول پْچ اکٌْى ثب ٌکَیا یاّ ثَ رب. امت« پؼؿ ییهتل ًِب»ىکبًؼى ُـ هـف ّ هبًْى ّ  یػؿ پ گـیاف ٓـف ػ رْکـ

« عٌؼاى ّ ىبػ یْالیُ»ثَ ٌکَیا یثجـػ ّ ثَ رب یپ قیً یتْف يیُـ اًتوبم ّ ک ییهؼٌب  یُوَ رِبى کِي، ثَ لول ث یچیُ

 «ـیؿ»ثَ  بفیّ ً بلْگیّ ًظن ًْ ّ مجکجبل ّ عٌؼاى اف ػين ّ هؼؿت ّ ػ تیؿّا کیرنن ثؼّى اًؼام ًْ، ثَ  کیّ ثَ 

ثَ مبى  ٌکَیا یاّ ثَ رب. هبًؼ یه یهتل پؼؿ ثبه لیه ـیثب پؼؿ ّ ام یپبلیرؼال اػ ـیىْػ، اکٌْى ثبف ُن ًگبُو ام لیتجؼ

ثَ  ٌکَیا یرب ثَثنبفػ،  ییًْ کیىْػ ّ رِبى موجْل ـٍیثـ امن ػاللت هؼؿى ّ کِي چ« ًْ یامن ػاللت هضْؿ»  کی

ُب ثَ  ّ ّؿّػ آى ویعْ کوک ثَ تضْل كـٌُگ ّ ربهؼَ« ًْ تیؿاٍ كـاؿ ّ عاله» زبػیثب ا« عٌؼاى یْالیُ»مبى 
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ًگبٍ  ـیاّ ام. ىْػ یثب هبًْى ّ ًبم پؼؿ ه ینتیًبؿم/رؼل ّ توتغ ؿئبل ـیػين ّ هؼؿت کٌؼ، ام یًْ اف ثبف یا گنتـٍ

ثَ مبى  ٌکَیا یاّ ثَ رب. پؼؿ هبًًْوٌؼ ّ كبلْك امت گـیػ یکَ ؿّ ىْػ یه «یپؼؿ رجبؿ ػؿًّ» هـف یٓلت ّ ث توتغ

 ْاىیثَ ص ٌکَیا یّمْمَ کٌؼ، ثَ رب ـّىیثبىؼ ّ ثَ ث ـّىیکِي ػمت فًؼ ّ ًگبُو ثَ ث تننیػٌَـ ًْ ّ عالم ثَ هتل م

فاػ ّ ثـاػؿه  ثب ُن لرؼ ـیىکنتي تُْن کٌتـل اًنبى هؼؿى ّ ام ـیهتل پؼؿ، ام لیه ـیىْػ، ًگبُو ام لیعٌؼاى تجؼ

.پؼؿ ّ هبػؿ ثْػٍ امت ؼٍیکَ كـفًؼ ثـگق ىْػ یه  

 

ثَ  تْاًٌؼ یّ ًو هبًٌؼ یه یکِي ثبه یکِي ّ ثبف تیؿّا کی ـیهغتلق ام یُبٍ ْ یي ثَ ىه ُن رْکـ ّ ُن ثت ٌگًَْیا

اف ُـ  ویّؼ هِـهبى، ث/ثب آًکَ ُـ ػّ هِـهبى. بثٌؼیثؼ ػمت /ّ عٌؼاى عْة ؼیرؼ یثبف کیًْ ّ ثَ  تیعاله یُب ؿاٍ

کِي  تیاف رنن کِي ّ ؿّا ییُبػجْؿ ّ ؿ يیثَ ا و،یعْ ْکـهي ّ ر ثت يیـیاف هتْى ف ویّ ث یگـیهِـهبى هؼؿى ػ

.صبل رؾاة آًِبمت يیّاؿ ّ عطـًبک ّ ػؿ ػ کبثْك یّ هزِْل یچیکَ ًوبػه ُوبى ُ بثٌؼی یػمت ه  

 

 

 ـییتـ» کی ٍْیهـف ثَ ى ـییتضْل ّ تـ يیا بی(. 9)ٌؼیگْ یمغي ه« هـف ّ هضؼّػٍ ـییتـ»  پیاف مَ ت یگْاتبؿ/ػلْف

. امت « صبکن تیامن ػاللت ّ ؿّا»تلبّت ّ ؿكـم ػؿ چِبؿچْة ُوبى  زبػیا یکَ ثَ هؼٌب ـػیگ یٍْؿت ه «یهـف ًنج

 گـیػ پیت. ؿاٍ ُنتٌؼ يیا ٌؼٍیهؼـّف امت، ًوب «ؼیمل َیىْال»ػاػمتبى ىِـ کَ ثَ  قیهي ّ ً هخبل ثت یثـا لنیك يیػؿ ا

 يیچٌ یبمیْکـ ّ ًوبػ مر لنیػؿ ك ویتبم امت کَ ًوبػ ییگـا ؽُي یّ ثَ هؼٌب «بًَیگـا هـف ّ هضؼّػٍ هطلن ـییتـ»

 زبػیا َامت کَ ث« هـف ّ هضؼّػٍ هخجت ّ عالم ـییتـ» تضْل  يیمْم ا پیت. هضِ امت ننیآًبؿى بیّ  ننیكبى یکبؿ

 یكـػ یػؿ فًؼگ بیّ آهْفه ّ  بمتیػؿ م بیّ ٌُـ،  لنیًْ ثَ ُـ ػـٍَ ّ ػجْؿ اف ًگبٍ کِي ػؿ ك یًْ ّ ًگبُ یتیؿّا

 فًؼ یّؼ هِـهبى ثَ آى ػمت ه/اف هِـهبى یتـ نیّ ػو ؼیىکل رؼ زبػیهي ػؿ ّاهغ ثب ا ثت لنیکَ ك یؿاُ. ىْػ یه یهٌتِ

. هبًؼ یّ تضْلو ًبتوبم ه هبًؼ یه یثبه یثـ ثؼ یعْث یـگیچ تیّ ؿّا ىهؼؿ لنیکِي ك تیؿّا ـیام تیػؿ ًِب یّل

ّؼ /هؼؿى هِـهبى یثبف« هخجت تیؿّا ـییهـف ّ تـ ـییتـ»ثَ  لنیك تیّ ًَ ؿّا ُب تیاف ىغَ چکؼامیًَ ُ ؿّ يیاف

ثؼ ؿا ػؿ /کیهؼؿى ً یثبف يیػؿ ا گـاىیّ ثبف لنیك یّ گـكتبؿ یثبف يیا ییثلکَ اّد ًِب بثؼ،ی یهِـهبى ػمت ًو

ًبعْامتَ،  بیعْامتَ  لن،یاهب ك کیؿًّؼ ّ تضْل تـاژ يیػؿ ا. ٌنیث یه «یػٍّْؿت»ّ تضْلو ثَ  لنیمـًْىت ػاػمتبى ك

هؼْل  يیا یآًکَ پب ثَ ػؿّى ژؿكٌب یث مبفػ، یؿّثـّ ه یهؼؿى ّ ػهْکـام ییگـا ـهبىهِ نیهب ؿا ثب هؼْالت ػو

.ثگؾاؿػ  

 

 
 

در جٌگ بب تزّر ّ ػز یّ هؼضل دهْکزاط «یدّؿْرت»بَ  «ذیطف َیػْال» یاجببر یظیدگزد  

 

 

امت  یػؿ ّاهغ ًوبػ اًنبى هؼؿً« آؿّى اکبؿت»  ییکبیآهـ يَیٌُـپ یهْ یگـیػًت ثب ثبف یىِـ گْتِن ُبؿّ ػاػمتبى

ىِـًّؼ  کیمبى امت ّ ثَ ػٌْاى ػؿ ًْ« رْکـ» یؼٌیعطـًبکو  یّ ًبآگبُ« هي ثت» یؼٌیهؼؿًو  ال ؼٍیا بىیکَ ه

 ػاًؼ یفهبى ه ّ ؿاُو ثبّؿ ػاؿػ ّ ُن« هي ثت» ثَ  ّا. صکْهت هبًْى ّ ػؼالت امت کی زبػیهؼؿى ّ ىزبع عْاُبى ا

ثَ  عْاُؼ یاّ ه ؿّ يیاف. هبًؼ یه یثبه« گْتِن کیرِبى موجْل َیػؿ صبى جَیػٌَـ هتلبّت، ؿـ» کی يَیهي ُو کَ ثت

بى یپب بیکٌؼ ّ ثَ صکْهت هبك زبػیؿّػ ّ صکْهت هبًْى ؿا ا ُب یػؿ چِبؿچْة هبًْى ثَ رٌگ ثؼ ّ «ؼیمل «َیىْال»مبى 

ثَ  ؼىیّ ؿم« هي ثت»ثَ مبى  ویعْ بتیػاػى ثَ ص بىیپب یثـا یػؿ ّاهغ اهکبً «ؼیمل َیىْال» يیهي ػؿ ّرْػ ا ثت. ػُؼ

ثَ مـاؽ  تیاف هؼْالت ّ رٌب ؼیرؼ یًنل ویکَ چگًَْ ثب عْ کٌؼ یاّ صل ه. ٌؼیث یه «چلیؿ»ثب  یهؼوْل یفًؼگ کی



118 

 

ثَ  کٌؼ، یاّ ؿا ثبفگْ ه ییجبیػًت ثَ ف یکَ ُبؿّ یهؼْل. ىْػ یهکن هتْرَ هؼْل هِـهبى  ىِـ گْتِن آهؼٍ امت ّ کن

.ىْػ لیاًنبى ىـ تجؼ کیثَ  یعْػ ؿّف بیّ  ـػیثو ؼیثب بی یُـ هِـهبً» :ؼیگْ یکَ ه لَیّم يیا  

 

 

اف هبػؿ ُنتٌؼ ّ  یثغي« هِـهبى»ػؿ کتبة  ًْگیُب ثَ هْل  آى ـایػاىتَ ّ ػاؿًؼ ف یکیـاژت یفًؼگ يَیُو هِـهبًبى

هي  ثت یثـا. نتٌؼیً ویعْ یثَ امتوالل ػؿًّ یبثی ثب هبػؿ ّ هبػؿ ثَ ػمت ینتیًبؿم ـیاف تَْ ویهبػؿ ثَ رؼامبعتي عْ

ثَ  یبثی هبػؿ ّ پؼؿه، ّ ػمت بػگبؿیل ّ موج يیىِـ گْتِن، ا بؿٍاف ُـاك ػؿث ییؿُب یثَ هؼٌب یامتوالل ػؿًّ يیا

.ػًت امت یاهب اکٌْى ػبىن ُبؿّ چلیؿ. امت چلیاه ؿ ػين  

 

هي ثـ رْکـ ّ ثبًؼ  ثت یثَ ُوـاُ عْاُؼ یّ ه ػُؼ یّ ثؼ هؼؿى ه کیمبػٍ ّ هؼؿى تي ثَ رؼل ً وبىیا يیکَ ثب ا یُبؿّ

 وَیثب ً ویهؼؿى عْ وبىیتاله هؼؿى ّ ا يیا ـیهن مـاًزبم ػؿ بثؼ،یىْػ ّ ثَ صکْهت هبًْى هؼؿى ػمت  ـّفیپ بیهبك

. ىْػ یؿّثـّ ه ویاف ٍْؿت عْ یویّ مْعتي ً چلیثب هتل هؼيْهو ؿ ت،یثب رِبى کبثْك ّ رٌب یؼٌی و،یعْ گـیػ

ػؿ هبلت  «هـفه یعطـًبک ّ ث یًبآگبُ» یؼٌیاّ  گـیػ وَیهؼؿًو، ً یرِبى ّ آؿفُّب یُب ـاًَیّ یاکٌْى ثـ ؿّ

 ـًبکعط «یػٍّْؿت»ثب تي ػاػى ثَ اًتوبم ثَ  یّ ُبؿّ کٌؼ یّ اّ ؿا ثَ گـكتي اًتوبم ّمْمَ ه ؼیا یاّ هرْکـ ثَ مـاؽ 

 یّ اهکبى کٌتـل ثـ عْىجغت تیهؼؿى ثَ صکْهت ػوالً ؼیمل َیػاػمتبى ّ ىْال یاگـ ُبؿّ. ىْػ یه لیتجؼ تکبؿیّ رٌب

.ّ ّـّؿت اًتوبم ثبّؿ ػاؿػ ثَ صکْهت تَبػف تکبؿیرٌب «یػٍّْؿت»ثبّؿ ػاىت ، اکٌْى  ویعْ  

 

اًنبى ّكبػاؿ ثَ هبًْى ّ اًنبى  بىیه ویػائو ـیهؼْل اًنبى هؼؿى ّ ػؿگ یّرِ يیثَ ثِتـ یُبؿّ «یػٍّْؿت» صبلت

 یـّیّ ً یوٌیاُـ یـّیً بىیرؼل ه ـیػؿگ یْٓؿ کَ اًنبى مٌت ُوبى. ػُؼ یٓلت هؼؿى ؿا ًيبى ه ّ توتغ هـف یث

ثَ  یبثی ّ ثب ػمت «یمٌت یهب»ّ « هي هؼؿى» ینتیؿمچـعَ ًب يیتٌِب ثب ػجْؿ اف ا هؼْل يیا.. امت ویعْ ییاُْؿا

لضظَ  يیػؿ ا ـایف. هبثل صل امت «یگْاتبؿ/رنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف»ثَ  ،«چَیرنن عٌؼاى ً»، ثَ «مْژٍ هٌونن لکبى»

رنن عٌؼاى ّ » کی ثَ مبى بیّ « هٌونن ّ توٌبهٌؼ یكبػل رنوبً» کیؿا ثَ مبى  ویهتلبعـ هؼؿى عْ« هي»کَ 

 کیؿا ثَ مبى  ویعْ یًبآگبُ یؼٌیفاػ ّ ًوطَ هوبثلو  ُوقهبى ُن و،یصبلت عْ ـییثب تـ تْاًؼ یآًگبٍ ه ٌؼ،یثج« توٌبهٌؼ

ػاػٍ  ـییؿا تـ ْیاّ کل مٌبؿ ـایف. بثؼی ییؿُب یوٌیعطـًبک ّ اُـ یّ اف ًبآگبُ ٌؼیّ تْاًب لول کٌؼ ّ ثج کیهؼؿت موجل

.امت  

 

 تیثَ ىکل پـىْؿ ّ ػؿ ًِب «ؼیمل َیىْال»ّ اگـ اهـّف ثَ ػٌْاى  نتیکبؿ ً يیف هبػؿ ثَ ااهب ٌُْ یُبؿّ

کبثْك  یّ پْچ یچیُ»ثب  ییبؿّیاکٌْى ثب ؿّ بثؼ،یکٌتـل  یثـ گْتِن ّ ًبآگبُ تْاًؼ یکَ ه کٌؼ یه بلیع یا لْصبًَ مبػٍ

 قیً ٌگًَْیا. بثؼی یه ینیػگـػ «هـف یپـمت ّ ث ّ رْکـ توتغ جبلیُبً»ثَ  یؼٌیاًنبى هؼؿى  گـیثَ صبلت ػ یفًؼگ« ّاؿ

ْٓؿ کَ ُـ  ُوبى ىْػ، یه لیػٌَـ ىـ تجؼ کیثَ  یؿّف یهؼؿى ُـ هِـهبً یْیکَ چگًَْ ػؿ مٌبؿ ؼیػ تْاى یه

.ثْػٍ امت یؿّف هِـهبً کی یػٌَـ ىـ  

 

 بتیاف رٌب یـیرلْگ یـاهي ث ثت. نیٌیث یه لنیهبًْى ّ ػٌَـ ىـ ػؿ ك بىیرؼل ه بىیػؿ ؿاثطَ ه قیهيکل ؿا ً يیُو

ُوَ ربًجَ ّ  یًگِجبً کیهبػؿ ثَ  ل،یهْثب یُب آى ثب ُوَ تللي ًْؼیّ پ «ییبیـػؿیمًْبؿ ف» نتنی، ثب امتلبػٍ اف م«رْکـ»

 یًلـ عطـ ثقؿگ  کی یُوَ هؼؿت ثـا يیکَ ا کٌؼ یُوکبؿ ّ ػّمتو ثَ اّ اعطبؿ ه. هـػم امت یىجٌؼى اعجبؿ عٍَْ

اّ  یؿا ثَ اّ ّاگؾاؿ کٌؼ ّ ّهت قیرْکـ ُوَ چ یـیکَ ثؼؼ اف ػمتگ ػُؼ یهي ثَ اّ هْل ه ثت. امت یّؼ اعاله یّ ػول

.ىْػ یُوَ ربًجَ پبک ه یپـّگـام ًگِجبً ػُؼ، یه نتنیثَ م بىیًبهو ؿا ػؿ پب  

 

ٌگ ثـ ر زَیػؿ ًت ،یػؿ صبل ؿىؼ هبًًْ یُب تیُـاك اًنبى هؼؿى اف ؿىؼ هضؼّػ گـ بىیُن ث لنیثغو ّ صبػحَ اف ك يیا

کَ ثَ امن رٌگ ثب تـّ ػؿ صبل ؿىؼ  کٌؼ یه« ُوَ ربًجَ یًگِجبً»ُـاك اف ؿىؼ ؿّفاكقّى  گـ بىیتـّؿ، ّ ُن ث َیػل

پـّگـام ػؿ  يیهيغٌ امت کَ ػؿ ّاهغ ا ـایف. کٌؼ یثـعْؿػ ه یبلیع ٍْیهّْْع ثَ ى يیػؿثبؿٍ ا لنیهتبملبًَ ك. امت

. عْاُؼ ىؼ ؼیهؼؿى ّ اػاهَ رٌگ ّ تـّؿ تيؼ یْیثلکَ ثب اػاهَ مٌبؿ ىْػ یًَ تٌِب پبک ًو یّاهؼ یّ ػؿ فًؼگ یثؼؼ لنیك

اف  یؼیرؼ رَعْاُبى ػؿ بىیؿىؼ عْاٌُؼ کـػ ّ توبىبچ یتـ عطـًبک یرْکـ اکٌْى رْکـُب یـیػمتگ بیثب هـگ  ـایف

 نیالػى کْچک ػؿ رٌگ ثلکَ اکٌْى ثب ٍؼُب ثي ؿمؼ یًو بىیالػى رٌگ ثَ پب ْٓؿ کَ ثب هتل ثي ُوبى. ىـ ُنتٌؼ/ـیرؼل ع

ّ  یُن ًگِجبً بثؼ،ی یُن رٌگ اػاهَ ه يیثٌبثـا. اف هنبّت ّ رٌگ ثب هلضؼ ثـمٌؼ یؼیثَ ػؿرَ رؼ عْاُؼ یکَ ُـ کؼام ه

چْى فًؼاى  یـهبًًْیؿ یُب ُب ّ ؿّه ّ ُن فًؼاى کٌؼ یُب ؿىؼ ه اًنبى یآفاػ یهبًًْ تیّ هضؼّػ یًظبؿت ػوْه

 بدیهي اصت هبًْى چْى ثت یّ ّؿا بٍیم َیىْال کیصلع هبًًْو ثَ  یىِـ گْتِن کَ ثـا هخل بی. بثٌؼی یگْاًتبهْ ؿىؼ ه

ُب ّ  ثَ مبفهبى بدیاصت ـف،ّ ثؼّى ه هبًْى یعظـ تـّؿ ث يیهوبثلَ ثب ا یهؼؿى، ثـا یُب ػّلت قیْٓؿ ً ػاؿػ، ُوبى

هبًْى ُنتٌؼ؛  یّؿا یهؼؿت یّ ػاؿا نتٌؼیً یا هْمنَ چیًظبؿت ُ ـیّ ف یهضؼّػٍ صوْه ـیػاؿًؼ کَ ف یؼیرؼ یُب هؼؿت

 یؿّ یُب ػؿ ُوَ هبؿٍ یاصتوبل یُب نتیتـّؿ ؼىیػؿ صبل ؿىؼ هجبؿفٍ ثب تـّؿ ّ هبػؿ ثَ ػفػ یهغل یُب ى هبًٌؼ مبفهب

.يیفه  
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اف هؼْالت  یًبى قیاف ُـ چ ویث ػُؼ، یّ آًچَ کَ ػؿ رِبى هؼبٍـ هب ؿط ه ػُؼ یهي ؿط ه ثت لنیکَ ػؿ ك آًچَ

 ،یكـٌُگ ،یبمیم ییچٌؼٍؼا ننیپلْؿال کیثَ  یبثیرِبى ثَ ػمت  ییهؼؿى ّ ػؼم تْاًب یْیؼؿى ّ مٌبؿرِبى ه یػؿًّ

كبًتنن ّ ُـاك اف  َیّ هبًْى ثـ پب یػهْکـام لِْمه يیامت کَ ا يیّ رِبى هؼؿى ا یهؼْل ػهْکـام. امت یاهتَبػ

اف ػؿک  یهؼؿى ّ ثَ ػلت ًبتْاً یالًرِبى ػو ی، ثـ امبك ُـاك اف ُـ ػٌَـ ّؿا«گـا صطـًبک ّ هطلن ـیؿ» کی

 یّ ػوالً نتیًگبٍ هؼؿى آى کل کَ هؼؿى ً يیػؿ ا. امتْاؿ امت یّ چٌؼًگبُ یتیچٌؼؿّا نتنیرِبى ّ م کیّ هجْل 

صن  یرِبى هؼؿى ّ ػهْکـام يیتوؼى امت ّ ثٌبثـا یّ ًبك کتبتْؿیاًنبى ّؼ هؼؿى، ػ کیکٌؼ، ػؿ ّاهغ  یثـعْؿػ ًو

عطـًبک  یهخل امالم عطـًبک، ىـه« عطـًبک ـیؿ» يیا. عطـ ػكبع کٌؼ يیػؿ ثـاثـ ا ویاف عْ یا لَیػاؿػ ثَ ُـ ّم

.امت ویعْ «هـف یعطـًبک ّ ث یًبآگبُ»ػؿ ّاهغ ُـاك اًنبى هؼؿى اف   

 

 بی تیؿّا کیپٌِبى ّ صکْهت هطلن  یکتبتْؿیتوتغ ّ ػالهَ ثَ ػ یًْػ يَیُو ویهؼؿى ػؿ عْ یػهْکـام قیً ؿّ يیاف

ىـکت ثقؿگ  يیُب هب ىبُؼ صکْهت چٌؼ ىـکت بىیؿهبثت ه یْٓؿ کَ اهـّفٍ ثَ رب ُوبى. ػاىتَ ّ ػاؿػ تیاهتبؿّ

صبکن  تیؿّا يیا. نیصبکن ُنت تیؿّا کیهؼاّم  ـاؿىبُؼ تک تیّ هؼؿً یهب ػؿ ػـٍَ ػهْکـام قیْٓؿ ً ُوبى ن،یُنت

 ؿّ يیاف. پٌِبى عْػ اّمت وَیػؿ ّاهغ ً کَ« عطـًبک یـیؿ». ػاؿػ « عطـًبک ـیؿ» يیاف ا نیػو یتـم ویثب عْ

 یـُّبیً یػؿ ػؿّى ػهْکـام يتـیتـّؿ ّ رٌگ ُـ چَ ث یبثی کَ ثب ىؼت نیٌیث یهخل اکٌْى ه یطیىـا يیػؿ چٌ

،  ؼیگْ یمغي ه «یّ رِبػ هؾُج کبیىـ آهـ یـّیً» الػى اف  اگـ ثي. کٌٌؼ یؿىؼ ه بًَیبػگـایثٌ یُب يَیّ اًؼ بًَیبػگـایثٌ

ّ  ییکبیالػى عْى ُـ اهـ ثي یاگـ ثـا. ؼیگْ یتوؼى مغي ه یّ رِبػ ثـا «ـاىیهضْؿ ىـ ا»د ثْه اف آًگبٍ رـ

 یگْاًتبًْهْ كبهؼ ُـ صوْم هبًًْ بىیفًؼاً قیً ییکبیاهـ ٍػاػگب یگبٍ ثـا گـًؼ، آى هلضؼ ّ اىـبل ـایهجبس امت، ف ییاؿّپب

.نتٌؼیُب تـّؿ آى ـایف. ُنتٌؼ یّ اًنبً  

 

عطـ ؿّ ثَ ؿىؼ رٌگ ّ تـّؿ  يی، ا«ثـاػؿ ثقؿگ»ّ ؿىؼ صکْهت  یكـػ یُب یآفاػ تیهضؼّػ ویاكقاعطـ ؿّثَ  يیا

گلتوبى  کیهب ثَ  یّ كـٌُگ یبمیم ننیکَ ثـ ثنتـ پلْؿال بثؼی یه ینیتضْل ًْ ػگـػ کیثَ  یتٌِب ّهت ـاى،یّ صولَ ثَ ا

 یػهْکـام»ىْػ ّ ثَ  ـٍیثؼ هؼؿى چ/کیؿى ثـ رؼل ًکَ ًگبٍ هؼ یتّه. نیبثیُب ػمت  ُب ّ توؼى هلت بىیه ؼیرؼ بلْگیّ ػ

. نیاف آى ُنت یکَ هب هِبرـاى ًوْػ بثؼیػمت  یتیچٌؼُْ یُب ّ ثَ اًنبى یّ پنبهؼؿً یچٌؼًگبُ نتنیم کیثَ  ،«یویتؼْ

رِت  يیاف ا. اًؼ ػًٍبثبکْف ثْ بیّ  لیرْ ؼا،یچْى ػؿ یّ ٌُـهٌؼاى پنبهؼؿى هِبرـاً لنْكبىیك يیثِتـ قیرِت ً يیاف ا

ّ عْاُبى تضْل ػؿ  بكتٌؼیػمت  ییّ چٌؼٍؼا ؼیرؼ یثَ ًگبُ یػهْکـام یثب لول عطب ؼایچْى لکبى ّ ػؿ یکنبً قیً

.اًؼ ثْػٍ نیهلبُ يیا  

 

«3 کضیهبتز»ّ « هي بت»  لنیف ٌبلیف ظَیکِي، هقب تیّ اطبرت در رّا« هي بت» لنیف ییًِب ًبزد  

 

هي ّ  ثت بىیّ مپل ػؿ رٌگ ه ـػیگ یهي ٍْؿت ه رْکـ ّ ثت بىیه یًػؿ مبعتوب «بٍیم َیىْال» لنیك ییًِب ًجـػ

 ـیّ ام یچیًگبٍ ُ ـیام« ّاؿ رْکـ ؿئبل ّ کبثْك» رْکـ کَ ثَ مبى . بثؼی یه بىیپب گـیػ یػؿ مبعتوبً یػٍّْؿت

. کيٌؼ یؿا ه ـگیکؼی یثبىؼ کَ چگًَْ هنبكـاى کيت يیا ُؼىب عْاُؼ یهتل ًظن ّ هبًْى امت، ه لیهتل پؼؿ ّ ه لیتوتغ ه

 يیهي ا ثت یثـا. کٌٌؼ یه یعْػػاؿ َیّ هتل ُونب ویاف اًتغبة ربى عْ یّ هنبكـاى کيت ـػیگ یاتلبم ٍْؿت ًو يیاهب ا

ػؿ  ٌزبیا. امت یهبًْى ّ ػّمت ت،یُوـاٍ ثب ػوالً یثيـ یفًؼگ کی یثـا ؼیرْکـ ّ ّرْػ اه ییاف ىکنت ًِب یًوبػ

 يیا ـایف. ؿمبًٌؼ یهؼؿى کوک ه نکْؿكیػ ؼیّ ثَ ثبفتْل هبًٌؼ یه  یؼؿى ثبهاًنبى ه یرؼل ػؿًّ ـیّاهغ ُـ ػّ ام

ثبّؿ ػاؿػ ّ اصنبمبت ّ  ًْبلیؿام يـكتیثَ پ ًگـػ، یه« مْژٍ صبکن ثـ توٌب ّ رِبى»ثَ اًنبى ثَ مبى  وبیػه نکْؿكیػ

 یًبآگبُ» يیمبى تجلْؿ ا رْکـ ثَ. ُب ُنتٌؼ ثـ آى تیکٌتـل ػوالً ّ بػتیم بفهٌؼیّ ً یـػوالًیؿ ویثـا یًبآگبُ

ؿا  یًگبٍ هؼؿى ّ ػؼم اهکبى کٌتـل ُنت يیًظن ػؿّؿ يیثب هتل پؼؿ، ىکنت ا عْاُؼ، یه وبیػه «هـف یعطـًبک ّ ث

ًگبٍ هؼؿى  ـیام ّهتل پؼؿ  لیه ـیاهب اف آًزب کَ ام. توٌبهٌؼ امت یًيبى ػُؼ کَ اًنبى هْرْػ عْاُؼ یاّ ه. ًيبى ػُؼ

 هـف یتوتغ ث لیّ ه «یگـیعْؿػى ػ لیثْػى اًنبى ّ ه یْاًیص»اًنبى ثَ ىکل  یلت توٌبهٌؼصب يیاّ ا یامت، پل ثـا

 ،«یمْژٍ هٌونن لکبً» کی، «رنن عٌؼاى» کی ویآًکَ ثب ػجْؿ اف ًگبٍ هؼؿى ػؿ عْ یثَ رب ػُؼ، یؿا ًيبى ه ویعْ

ّ  کیرِبى رنن موجْل تلکـ هؼؿى، ّاؿػ یّ ثب پب گؾاىتي ثَ رِبى ّؿا ٌؼیثج «یرنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف» کی

اّ . ٌؼیبكـیًْ ث یتیػؿ صبل تضْل گـػػ ّ ؿّا يَیًْ اف ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ُو یّاؿػ ثبف و،یعْ یتیچٌؼؿّا

.ثبىؼ« هضِ ّ ثؼّى هـف ـتْائلیّ ّ یؽٌُ تیّاهؼ کیمْژٍ هضِ ّ » کی عْاُؼ یه  

 

 

ّاؿ  کبثْك یکیتبؿ» ویاّ ػؿ عْ ـایى آىٌبمت، فهؼؿ ٌبىیًِلتَ ػؿ ًگبٍ هؼؿى ّ آو یُب ثَ ػؿّؽ ٌکَیثب ا قیً هي ثت

« عطـًبک یّ ًبآگبُ یچیُ» يیُـاك هؼؿى اف ا يیا ـیام قیّ لول کـػٍ امت، اهب اّ ً ؼٍیؿا چي «یچیُ»ّ « ّ ؿئبل

ثَ گؾاؿ اًنبى  «بثبىیگـگ ث»ثَ مبى هِـهبى ّ  ٌکَیا یثَ رب. ّمتپؼؿ ّ اػاهَ ؿاٍ ا َیصلع اؿح یپبلیاػ لیه ـیّ ام

ّ پـىْؿ ّ ثَ چبلو عٌؼاى ػين ّ هؼؿت  یثؼ ًنج/عٌؼاى عْة یثبف یّؼهِـهبى ثَ مْ/کِي هِـهبى تیؿى اف ؿّاهؼ
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 قیفهبى عْػه ً ّ ُن هبًؼ  یهؼؿى ه تیؿّا ـیام قیاّ ً. هؼؿى کوک کٌؼ کیرِبى موجْل یّؿا ییمجکجبل ّ چٌؼٍؼا

عْاُبى افػّاد ثب  چلیؿ ٌکَیکٌؼ، ثب ا یثب اّ فًؼگ عْامت یه چلیؿ ٌکَیهبًٌؼ تُْن ا. ػاؿػ ویثَ تُْوبت عْ بدیاصت

 ییجبیثَ ف لنیك ٌگًَْیا. ُنت قیً چلیػين اف ػمت ؿكتَ ؿ بػگبؿی یاکٌْى ىِـ گْتِن ّ اػاهَ اّ ثَ هؼٌب. ثْػ یُبؿّ

 يیا ًؼتْا یًو لنیك يیاهب ا کٌؼ، یؿىؼ ه یثـ امبك عطب ّ ػؿّؿ یثيـ نیصوبکَ چگًَْ ثَ هْل لکبى ُوَ  ػُؼ یًيبى ه

.مبفػ لیًْ تجؼ ییْیمٌبؿ زبػیثؼ ّ ا/کیً ییًِب یًْ ػؿ ثبف یىٌبعت ؿا ثَ تضْل  

 

هي امت، ػؿ ّاهغ ثَ هْل عْػه، ثب  تـ اف ثت ّ ثبُْه تـ یرِبت هْ یبؿیکَ اف ثن لنیپـىْؿ ك ینتْیّ هل صْکـ

 کی يَیاّ ُو ـایف. بعتَ امتؿا ًج یهي، ثبف تْمٔ ثت اه یـیّ ثب ػمتگ یکيت يیػ ؿ هْؿػ مبکٌ اهْ یىکنت مٌبؿ

 یپ بىیرـ يیهـػم ثَ ا یثَ هْل اّ ّهت. امت تکبؿیرٌب «یػٍّْؿت»آك تضْل ػاػمتبى ثَ  يیػاؿػ ّ ا يیآك ػؿ امت

ّاؿ  تُْن ّ ػؿّؽ کبثْك کیؿا ثَ  ؼىبىیاه ـایف. ؿا ثـػٍ امت« ؿّس هـػم ىِـ گْتِن»گبٍ اّ رٌگ ػؿثبؿٍ  ثجـًؼ، آى

.عْاُؼ کـػ ییكـهب ّ آىْة ثـ ىِـ صکن کـػٍ امت لیّ ؿئبل تجؼ  

 

اف ػمت  لیپل لیًزبت کْػک ؿئ يیػؿ ص ىْػ یکٌؼ، اهب هزجْؿ ه یـیرلْگ یـّفیًويَ ّ پ يیاف ا عْاُؼ یه هي  تی

 یهي اهب ثـا ثت. ىؼٍ امت ـّفیرْکـ پ گـیاکٌْى ػ. پـتبة کٌؼ يییاّ ؿا ثکيؼ ّ اف مبعتوبى ثَ پب ،«یػٍّْؿت»

 ـػیؿا ثَ ػِؼٍ گ یػٍّْؿت یُب کَ هتل ىْػ یصبّـ ه ْىّ اػتوبػ ثَ هبً ؼیصلع اه یرْکـ ّ ثـا یـّفیاف پ یـیرلْگ

 «بٍیم َیىْال»ـ يیکَ اّ ا ىْػ یتوبم ه بمیپ يیثب ا لنیك. ّ ًلـت هـػم هـاؿ ػُؼ لیپل تیعْػ ؿا هْؿػ تؼو لَیّم يیّ ثؼ

 کیاّ  ـایف. ػؿّؽ امت يیا یثـا ویعْ یكؼا ًزبت ربى ّ ًظن ىِـ گْتِن صبّـ ثَ صلع ػؿّؽ ّ صبّـ ثَ یثـا

.ىِـ گْتِن امت کیًگِجبى ّ صبكع تبؿ  

 

ثـ  «بٍیم َیىْال» هي  ثت ؼیرؼ لنیك بىیپب. ؿمؼ یه بىیثَ پب بًَیگـا هِـهبى تیّ ػؿ ًِب کیصبلت تـاژ کیثب  لنیك ٌگًَْیا

 لنیك ٌزبیا. نتیً یثـ ثؼ یکیً یيگیُو یـّفیّ پ یّْػیُبل یهؼوْل« اًؼ یُپ» یهي ثَ هؼٌب گؾىتَ ثت یُب لنیعالف ك

 يَیهؼؿى ُو یکَ رِبى هؼؿى ّ ثبف ػُؼ یّ ًيبى ه ؿمؼ یه بىیثَ پب يکِ ـیىکنت تَْ کیػؿّؽ ّ  کیػؿّاهغ ثب 

رِبى هؼؿى  بیّ  یػؿ امبك ّ هـکق رِبى اًنبً «یکیّ تبؿ یچیُ»هـاؿ ػاؿػ ّ اف صْْؿ  یثـ امبك ػؿّؽ ّ تُْو

 ،یاًنبً یؼگفً «یهضْؿ یچیُ»ىٌبعت اف  يیثـ امبك ا ـ،یف. هبًؼ یه یهؼؿى ثبه تیؿّا ـیبف ُن اماهب ث. ػُؼ یعجـ ه

هِـهبى ّ  ییثلکَ ثب ّرْػ هجْل ىکنت ًِب بثؼ،ی یثؼ ػمت ًو/کیهؼؿى ّ رؼل ً یاف ثبف یتیًْ ّ چٌؼؿّا ییْیثَ مٌبؿ

.ٌؼیث یه یؿا ّـّؿ یثبف يیرِبى اػاهَ ا يیصلع ا یرِبى هؼؿى ثـا  

 

ىٌبعت  يیثب ا ىًْؼ، یهبػؿ ه« رْکـ»ّ ًَ « هي ثت»ًَ . امت «بٍیم َیىْال» لنیك ییّ ّؼق ًِب ییًِب یعطب يیا

 بثٌؼیػمت  ییًْ ّ چٌؼٍؼا یْیمٌبؿ کیثؼ، ثَ /کیهؼؿى ً یثَ تُْوبت اًنبى هؼؿى ّ ثب ىٌبعت ثَ ىکنت ثبف نیػو

هـف  ـییتـ» کی یثَ مْ ؼ،یرؼ یّ ثبف ؼیک ًگبٍ رؼی یعالم ّ ؿاٍ كـاؿ عالم اف ًگبٍ هؼؿى ثَ مْ پیت کیّ ثَ 

.بثٌؼیػمت « ّ عالم ؼیرؼ  

 

 کیثَ « (10)ّْػیلکبى ّ ُبل»ػؿ کتبثو  ژکیژ. نیٌیث یه کلیهبتـ لنیؿا هب ػؿ ك« هـف عالم ـییتـ»تضْل ّ  يیا ًوًَْ

ثَ ثبّؿ . هبثل اًتوبػ امت ژکیوبلَ ژه يیا یکَ ثَ ثبّؿ هي اف رِبت كـاّاً پـػافػ یه کلیهبتـ لنیاف ك یًوؼ ثيؼت اًتوبػ

مغي ؿاًؼٍ  لنیثغو اّل ك ـیتضت تبح ژٍیامت ّ ثَ ّ نتَیؿا ػؿمت ًٌگـ لنیك يیا یکبّ امتبػ ثقؿگ ًوؼ ؿّاى يیهي ا

 یثب ًوؼ ػلْف یًوؼ لکبً نیّـّؿت تلل گـ بىیّ ث یاف ّؼق ًِلتَ ػؿ ًوؼ لکبً یّؼق ًوؼ اّ ًبى گـیاف ٓـف ػ. امت

.ػول ىؼٍ امت یویّ تلل ینتویًوؼ چٌؼم يیهي ثـ امبك ا یًوؼُب گـیًوؼ ّ ػ يیػؿ ا ؿّ يیاف. امت یبهتٌٌیّ ثب ًوؼ ث  

 

آى  یؿا هطـس کـػٍ ام کَ ثغو اّل ُب لنیك يیًْ ثـ ا یّ ًوؼ ژکیاًتوبػاتن ثـ هوبلَ ژ کلیػؿ ًوؼم ثـ مَ ثغو هبتـ هي

اف  ییُب ثغو. ؿ فهبى چبپ کبؿؾی ایي کتبة ثَ ػؿد هیـمؼػػّم ّ مْم آى  یُب ّ ثغو( 11)ػؿد ىؼٍ امت  یثَ كبؿم

 یكؤ ثَ ػّ هّْْع امبم ٌزبیا ؿّ يیاف( 12.)ّ ثغْاًٌؼ بثٌؼیث تنیػّمتبى ػؿ مب تْاًٌؼ یؿا ه گـمیکتبة ّ کتت ػ يیا

.اًتوبػ هي ثِتـ هيغٌ ىْػ یهي ّ هؼٌب ثت لنیکٌن تب هؼْل ك یاىبؿٍ ه  

 

 

ثَ ػٌْاى  ویثب هؼؿت عْ ییثب آىٌب لن،یػؿ ثغو اّل ك ،«ْثیؿ بًْیک»عْة  یگـیثب ثبف« ًئْ» ،«کلیهبتـ» لنیك ػؿ

امت کَ ػؿ  يیػؿ ا کلیهبتـ لنیك ییجبیف. ىْػ یه تیامو یّ ثـ آهب کلیثـ ًگِجبًبى هبتـ یـّفیهبػؿ ثَ پ «یًبر»

فهبى  اکيي امت ّ ُن لنیك کی کلیهبتـ لنیك. ٌؼیآكـ یًْ ه لبّتت کی کٌؼ، یه زبػیکَ ا یػؿ ُـ هجضخ یػلْف ًگبٍ یهؼٌب

 یكلنل/یٌُـ لنیك کی یًْ ثـا ییفهبى هؼٌب امت ّ ُن یكلنل/یٌُـ لنیك کیاّ . کٌؼ یه زبػیاکيي ا لنیك یًْ ثـا ییهؼٌب

فهبى  آًکَ ُن بی. کٌؼ یه زبػیا گـیػ یهتلبّت ّ ًگبُ یـیتلن یـاث «یٌیٌبثیث یكْبُب»  ویّ هـتت ػؿ عْ کٌؼ یه زبػیا

 یضبیهن»ىؼى ًئْ ثَ  لیاف آى تجؼ یا کَ ًوًَْ ىْػ یاف صؼ ه ویث یمبف ؼٍیچیّ پ ییگْ بػٍیّ گبٍ ف ییػچبؿ ؿلْگـا

.امت «یًبر»چْى  یپـتکنتیُب یكـاّاى ثـا يیـیّ امتلبػٍ اف هتْى ف«کْؿ  
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کَ اّ ثَ ػٌْاى  ثـػ یه  یپ ؼبیثؼ مـ/کیهؼؿى ً یکَ ًئْ ثـ عالف هِـهبى هؼؿى ّ ثبف نیٌیث یه« ػّ کلیهبتـ»  لنیك ػؿ

ْٓؿ  ُوبى. نتیً یّاهؼ یًبر کیامت ّ  کلیّ رقّ ػمتگبٍ کٌتـل هؼؿى ّ هبتـ نتنیاف م یػؿ ّاهغ عْػ ثغي یًبر

صلع ّ  یهؼؿى ّ ثـا نکْؿكیّ ػ نتنیاف م یثغي کی ػعْ قیرْکـ ً/هي ّؼ هِـهبى هؼؿى ثت/هِـهبى یکَ ثبف

. عطـًبک امت یّ ًظن ثـ اصنبك ّ توٌب ّ ثـ ًبآگبُ تیػوالً یـّفیًظن هؼؿى ّ ثبّؿ کـػى ّـّؿت پ ؼیثبفتْل  

 یث کٌؼ، یه ػؿّؽ هؼؿى ؿا اصنبك  يیفهبى ا هي ُن ثت یویهؼ یُب لنیامت کَ اّ ثـ عالف ك يیا ؼیهي رؼ ثت لنیك یعْث

.ىْػ ـٍیآًکَ کبهال ثـ آى چ  

 

 
 

ؿّاًکبّاًَ ثبینتؼ ّ اف /ّهتی ثَ عْثی ًوؼ هی ىًْؼ کَ كـػ ثـ هـف ًوؼ ػلْفػهیوب ثغو ػّم ّ مْم هبتـیکل ٌـّ افی 

ػؿ ثغو ػّ ّ یـا ف. صج ػوین ثغو ػّ ّ مَ ػمت یبثؼهؼؿت ُـ ػّ امتلبػٍ ثکٌؼ ّ ثَ ّیژٍ ثَ کوک ًوؼ ػلْفی ثَ هجب

یبّؿػ ّ ثبػج ىلْؿی ؼلِبی آى ّ ایٌکَ کبؿگـػاى هجبصج كـاّاى كلنلی ّ تکٌیکی ؿا یکزب هی عْاُؼ ثمَ، رؼا اف ّ

توبىبچی هی ىْػ، ػؿ ّاهغ هب اف یکنْ ثب یک تضْل ؿیقّم ّاؿ ّ ؿىؼ اکنل ّ هبفاػ هؼاّم كیگْؿُب ّ صبالت ػؿ ؽُي 

اًنبى ىکنتَ هی ىًْؼ ّ /هبتـیکل، هبىیي/ثؼ، ّاهؼیت/مْی ػیگـ هـتت هـف هیبى عْةاف . ػؿ ثغو ػّ ؿّثـّیین

یگْؿ ثغو ػّ یب مَ ػاؿای هبفاػ ّ تْلیؼات رؼیؼ امت ّ یب آًِب ثَ یکؼیگـ تجؼیل هی ىًْؼ ّ ػؿ ػیي صبل ُـ صبلت ّ ك

ػؿ ثغو مَ اهب هب آًگبٍ اف رِبى ػّالینتی هؼؿى ّ هتبكیقیک هؼؿى ػجْؿ . هی تْاًؼ ثبىؼ ّ ثغيِبیی ًْ ؿا ثبف هی کٌؼ

امیْى تضْل یبكتَ امت،هبػؿ هی ىْػ چِـٍ ّاهؼی هی کٌین ّ ًئْ کَ اف یکنْ کْؿ ىؼٍ امت ّ ثَ اػیپ کْؿ ّ هجْل کنتـ

هبىیٌِب « ىِـ  ًْؿ»صبلت ؿا ًئْ ثَ صبلت ایي . ُنتٌؼ« هبىیٌِبی اىتیبم»ًِب ًیق هبىیٌِب ّ ػىوٌبًو ؿا ثجیٌؼ ّ ایٌکَ آ

« هبىیي اىتیبم»یب ثَ « هبىیي موجْلیک»ثَ « هبىیي ّ پؼؿ ؿئبل»کَ هبىیٌِب صبل اف صبلت ُوبًطْؿ . هی ثیٌؼ

و ثَ ًئْ ّ اًنبًِب ػؿ رؼال ثـ ػلیَ اثژٍ ؿئبل یؼٌی هنتـ امویت ػگـػینی هی یبثٌؼ ّ هتْرَ کوجْػ عْیو ّ ًیبف عْی

. هی ىًْؼ  

 

كْکْ ّ  ْینکْؿمیتلکـ ػ یًْ ػؿ ؿامتب یهلِْه« ّ هِـهبى یًبر» یٌبهتٌیػؿ هتي ث ؼبیمـ ّ ًئْ کلیهبتـ لنیك

اف . امت ؼیکٌتـل ّ ثبفتْل یثـا یّ پـّگـاه یعْػ ثغي یکَ ًبر ػُؼ یّ ًيبى ه کٌؼ یّاؿػ ه یپنبهؼؿً یکبّ ؿّاى

ػؿ  کلیػؿ ثغو ػّم هبتـ تیًئْ ّ امو بىیرٌگ ه. اّمت ْػعاّ ّ  یهٌل وَیً «تیامو»کَ  ػاًؼ یه« ًئْ» گـیٓـف ػ

اکٌْى . امت ًْبلیگـا ّ ؿام هطلن تیتٌْع ّ ػؼم کٌتـل ثب امو بلْگ،یّ ٓـكؼاؿ ػ یهؼؿى ّ اًتوبػ یًئْ بىیّاهغ رؼل ه

کَ عْاُبى ثبفتْلیؼ هؼاّم توتغ « اثژٍ ؿئبلی»، ثَ مبى «هـف یعطـًبک ّ ث یّ ًبآگبُ یزیُ»ثَ مبى تجلْؿ  تیامو

 ًوبػه ّ هب امت  کلیثـ هبتـ ویعْ یّ صکْهت كـػ هـف یثَ توتغ ث یبثی عْاُبى ػمت عْیو ّ صبلت عْیو امت،

 یاّ ثَ مبى ًبآگبُ. یٌینث یًْ ه تیامو کیثَ  کلیهبتـ یُوَ ارقا لیّ تجؼ ویعْ« کـػى یکپ»اّ ثَ  ییػؿ تْاًبؿا 

 زبػگـیصکْهت کٌؼ ّ ثَ مبى مْژٍ هطلن ا ویثَ مبى اثقٍ عْ یثـ ُوَ ُنت هـف یث عْاُؼ یعطـًبک هؼؿى اکٌْى ه

.بىؼث ینتیّ كبى کؼمتیصکْهت  کی   

 

 کلیکَ هبتـ ٌزبمتیهؼؿى امت ّ ا یًبآگبُ/ تیثؼ، ػوالً/کیً بىیػؿ ّاهغ ًجـػ ه تیًئْ ّ امو ییًجـػ ًِب ؿّ يیاف

« هـف عالم ـییتـ» کیؿاٍ كـاؿ عالم ّ  کیّ ثَ  آّؿػ یهؼؿى ثَ ّرْػ ه یػؿ تلکـ هؼؿى ّ ثبف یهِن ّ امبم یتضْل
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اّ  ؿّ يیاف. امت یبّیهؼبػلَ ؿ کیاّ ػؿ  گـیاّ ّ ثغو ػ گـیػ وَیً تیامو کَ ػاًؼ یًئْ ه. بثؼی یػمت ه یّ پنبهؼؿً

 بىیثـ تـّؿ پب یػهْکـام یـّفیهِـهبى ثـ ّؼ هِـهبى ّ ثب تُْن پ یـّفیثب پ تیثـ عالف ًگبٍ هؼؿى کَ ػؿ ًِب

 يیاف ث بىثَ مبى هِـه قیکَ عْػ اّ ً ىْػ یه ـّفیپ ویعْ گـیػ وَیّ ً تیثـ امو یکَ تٌِب فهبً ػاًؼ یاّ ه بثؼ،ی یه

ػؿ  قیً یهِـهبى ّ ًبر گـیکَ ػ ؿمؼ یه بىیثَ پب تیتـّؿ امو قیاًگ ّصيت یْیمٌبؿ یکَ تٌِب فهبً ػاًؼ یاّ ه. ثـّػ

ثلکَ هب  نتیً بىیػؿ ه تیػّ ؿّا بىیّ رؼل ه یآًگبٍ ّؼ هِـهبً نت،یً بىیػؿ ه یهِـهبى ّ ًبر یّهت ـایف. ًجبىؼ بىیه

 يیاکٌْى ثَ هْل ػلْف اًنبى هبى. نیىْ یهغتلق ؿّثـّ ه یُب هغتلق ّ ًظن یُب نیتلل بىیه ىبًَ گْیثب رؼل عٌؼاى ّ ثبف

هضکْم ثَ هـگ امت،  قیاّ ً گـیػ وَیاکٌْى ثب هـگ هِـهبى، ّؼ هِـهبى ّ ً. ىْػ یه یاًنبً يیّ هبى ىْػ یه

 بىیه ي،یاًنبى ّ هبى بىیًْ ه یکبؿًْ ّ ُو یْیمٌبؿ کیتضْل ًْ ّ  کی یّ فهبًَ ثـا بثؼی یه بىیکِي پب یْیمٌبؿ

ًْ  یبلْگیتي ثَ ػ يیًبآگبُو ّ ثَ هبى یـُّبیثَ ً ویعْ بفیاکٌْى اًنبى ثب هجْل ً. ىْػ یاّ ىـّع ه یاًنبى ّ ًبآگبُ

ّ  ییصبل ػّؿاى چٌؼٍؼا. آّؿػ یؿّ ه بلْگیّ ثَ ػ کٌؼ یثَ اًنبى ؿا صل ه بفهیً قیً یّ ًبآگبُ پْتـیّ کبه ػُؼ یه

.ىْػ یْ آؿبف هً یبلْگیػ  

 

پبیبى كیلن ّ هـگ ًئْ ّ امویت ُوـاٍ ثب یک مْثْؿمیْى ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ ایزبػ یک عْاًو رؼیؼ ٍْؿت هبى ُوق 

 هجْل کنتـامیْى تْمٔ ًئْ ّ هبىیٌِب، هجْل ًیبف عْیو ثَ توٌبی ػیگـی مجت پبیبى رٌگ هیبى اًنبى ّفیـا . هی گیـػ

هبتـیکل ؿّثـّ هی « رنؼ هبػؿ یب اّؿاکل»هب ثب  ْ ّ امویت ّ هـگ ُـ ػٌّگ ًئرهبىیٌِب هی گـػػ، اهب ػؿ پبیبى 

ّ اىتیبهی کَ  رنوی .م امتىْین ّ ػؿ ّاهغ كیلن ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ایي تضْل ػؿ ّاهغ عْامت هبػؿ یب رنن ّ اىتیب

امت ّ یک هبىیي اىتیبم ًینت ثلکَ ثـعالف ًظـ ؿّاًکبّی ایي رنن اّلیَ ًیق ثنیبؿ عـػهٌؼ « رنن ژّئینبًل»یک 

کَ هبػؿ یب اّؿاکل ػؿ هنیـ ایي تضْل اف یک مینتن کٌتـل اًنبًِب ثَ یک وبًطْؿ ُ. لیؼ توٌبی ًْ امتیب یک هبىیي تْ

ػُؼ ّ ثَ تضْل ّ تالهی هبىیي ّ  بم هیاًز« پـه ایوبى»ک ػٌَـ عْاُبى تضْل ػمت هی یبثؼ ّ ثَ هْل عْیو ی

ػُؼ کَ آفاػی  اًنبى ّ پیًْؼ ًْیي آًِب تي هی ػُؼ، ثَ ّـّؿت تي هی ػُؼ، ُوبًطْؿ کَ كیلن هبتـیکل ثَ هب ًيبى هی

هؼؿى یک تُْن امت ّ اًنبى ُوبًطْؿ کَ ًگبٍ پنبهؼؿى یب ؿّاًکبّی لکبى هی گْیؼ، توٌبیو توٌبی ػیگـی امت ّ 

ٌبی هجْل مـًْىت، هجْل ّـّؿت ّ یب ثَ هْل ًیچَ ػين ثَ مـًْىت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی آفاػی اّ ثَ هؼ

.عْیو اف ایي ّـّؿت امت   

 

 

ثـ  یعْث یـّفیهٌؼ ثَ پ هؼؿى ّ ػالهَ ٌٌؼگبىیاف ث یبؿیثن یثـا تیًئْ ثـ امو یـّفیّ ػؼم پ کلیهبتـ لنیك ؼیرؼ بىیپب

 کَ یػؿ صبل. هـاؿ گـكت ٌؼگبىیهْؿػ اًتوبػ ّ ػؼم امتوجبل ثج بؿیثغو مْم ثن ؿّ يیهبثل هجْل ثْػ، اف ـیػؿػًبک ّ ؿ یثؼ

 ییّ چٌؼٍؼا بًَیگـا ًْ ّ ّؼ هِـهبى یّ ؿاُ ىکٌؼ یکِي هؼؿى ؿا ه یْیعالم ّ ًْ مٌبؿ یا ٍْیى ثغو ػؿ ّاهغ ثَ يیا

 یػؿًّ یفاػ ثـ ُن يتـیُب ُـچَ ث اگـ آى ثْػ، یه ینتیهي ثب ثت ؼیرؼ لنیك یکَ ػؿ ّاهغ اػاهَ هٌطو یؿاُ. کٌؼ یه زبػیا

رٌگ ّ صلع ػؿّؽ ّ تُْن  يیاثـ  گـیکؼیًْ ثب  یًْؼیّ ثب پ ثـػًؼ یه یػؿ رِبى هؼؿى پ ویّ تٌِب ثْػى عْ ویعْ

ثـ تـّؿ ّ رٌگ ّ  یـّفیًْ ّؼ هِـهبًبًَ اف تُْن ّ ػؿّؽ پ یْیمٌبؿ کیُب ػؿ  اگـ آى. ىؼًؼ یه ـٍیهؼؿى چ

 گـیػ یبًیّ ثب پب یٌُـ ٍْیثَ ى بیّ  گلتٌؼ یمغي ه یبمیّ م یكـٌُگ ننیّ ؿىؼ پلْؿال «ـیؿ»ثب  بلْگیػ زبػیّـّؿت ا

.آّؿػًؼ یػؿ ه ـیًْ ؿا ثَ تَْ یْیمٌبؿ يیا  

 

ًگبٍ هِـهبًبًَ ّ ّـّؿت صلع  ـیاهب ام ػُؼ یػؿّؽ ّ تُْن ؿا ًيبى ه يیا ـایف. ًؼاؿػ ـّفهٌؼاًَیپ یبًیپب« هي ثت» لنیك

ُـ  لنیثَ هْل ك ـایف. ىْػ یه کیتـاژ یّ ًظو کیتـاژ یکَ عْػ ػچبؿ ػؿّؿ ٌزبمتیّ ا هبًؼ یه یػؿّؽ هؼؿى ثبه

ثَ مبى هِـهبى  ویهگـ آًکَ ثب هـگ عْ بثؼ،ی ینیىـاؿت ًْ ػگـػ ّىـ  کیثَ  بیّ  ـػیثو ؼیثب بی تیًِب ػؿ یهِـهبً

.ثبىؼ« اثـ هِـهبى» کیکٌؼ ّ عبلن  زبػیّؼ هِـهبى ؿا ا/هِـهبى یْیفهبى هـگ ّؼ هِـهبى ّ هـگ مٌبؿ ُن  

 

مْژٍ توٌبهٌؼ ّ  کی یلکبً یؼاى ّ ػؿ هؼٌباًنبى پبؿاػّکل ّ عٌ کیػلوک،  کی چَیکَ ػؿ ّاهغ ثَ هْل ً یاثـهِـهبً

ػين ّ  یثبف. ػين ّ هؼؿت امت یثَ اّد ثبف یبثی ػمت یثـا تیؿه و،یهؼيْم، ػگـاًؼ بفهٌؼیً ،«ـیؿ» بفهٌؼیً

ًْ  یهِـهبًبً. هوکي امت ییًْ یُْبیًْ ّ مٌبؿ یُب اٍؿ يَیامت ّ ُو ییًبتوبم ّ چٌؼٍؼا يَیکَ ُو یکیهؼؿت موجْل

عٌؼاى  یّ ثبف کیرِبى موجْل زبػگـیکِي ّ ا یْیاف مٌبؿ یؿاٍ كـاؿ زبػیًْ کَ عبلن ّ ا یثؼ/کیعٌؼاى ً یّ ثبف

ّ رِبى هؼؿى « هي ثت» ییًْ ّ عٌؼاى هؼْل ًِب یْیمٌبؿ يیثَ ا یبثی ػؼم ػمت یثبؿ. ُنتٌؼ ؼیرؼ یػين ّ هؼؿت

. نیاف ؿىؼ آى ُنت یًوبػ یفثبًّ چٌؼ یتیکَ هب هِبرـاى چٌؼُْ ییًْ کیًْ ّ رِبى موجْل یْیمٌبؿ. هبمت یکًٌْ

اف آى امت ّ ػؿ ػـٍَ ٌُـ  یثغي یّ كـٌُگ یبمیم ننیرٌجو ُْاػاؿ پلْؿال ،یکًٌْ بلْگیکَ رٌجو ٍلش ّ ػ یرِبً

 لنیهبًٌؼ ك گـاىیّ ػ کلیچْى هبتـ ییُب لنیّ ك بًَیرنن گـا بیّ  یٌُـ پنبهؼؿً ،یپنبهؼؿً یُب ّ كلنلَ ًگبٍ ٌوبیّ م

.ًوبػ آى ُنتٌؼ ـٍیّ ؿ «ػام ٌگیک ْى،یاپـام»، «ىؼٍ ثؼّى ؿػ گن»  
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ییًِب طخي  

 

ّ  ويیاُـ/ْیػ کتبتْؿ،یػ/هِـهبى یکِي مٌت یثَ ػجْؿ اف ثبف بفهٌؼیّ ُن ػؿ رِبى هؼؿى ً ـاىیهب ُن ػؿ ا فرِبى اهـّ

ّ اًْاع ّ اىکبل  ییعٌؼاى ّؼهِـهبًبى عٌؼاى ّ چٌؼٍؼا نکْؿكیثَ رِبى ّ ػ ینتیثؼ ػاؿػ ّ ثب/کیهؼؿى ً یثبف بی

.ىْػ ـٍیچ ویعْ یکًٌْ یُب تب ثتْاًؼ ثـ ثضـاى بثؼیػمت  یپنبهؼؿً یّ ؿّاػاؿ نیتلل  

 

هـهق  یهب اف هـفُب. نیُنت ـاىیػؿّى ا« ّؼ هِـهبى عٌؼاى» یًنل ًْ ٌؼٍیتضْل ًْ، ُن ًوب يیاف ا یهب ثَ مبى ثغي .

 يیثَ ؿىؼ ا یبمیّ م یصوْه نتنیػؿ م تیًِبّ ػؿ  نکْؿكیّ ثب تضْل ػؿ ًگبٍ ّ ػ نیگؾؿ یه یـاًیا یهِـهبًبى کًٌْ

ّ پنبهؼؿى ػؿ تضْل رِبى  یفهبى ثَ مبى هِبرـ چٌؼهتٌ ُن. نیؿمبً یکوک ه یـاًیا ییرِبى عٌؼاى ّىبػ ّ چٌؼٍؼا

 ،«بثبىیگـگ ث»هب ثَ مبى  ـایف. نیکٌ یه لبیؿا ا ویُب ًوو هِن عْ كـٌُگ بىیه یکًٌْ کیهؼؿى ّ ػجْؿ اف رؼال تـاژ

 ـٌُگكـٌُگ ثَ ك کیّ هـتت اف  نییف یُب ه ّ اًنبى عٌؼاى پبؿاػّکل ثـ مـ هـف كـٌُگ« عٌؼاى یْالیُ»ثَ مبى 

.نیکٌ یه  زبػیًْ ا نیّ ؿاٍ كـاؿ عالم ّ تلل نیکٌ یًْ ّاؿػ ه یًْ ّ فثبً یػٌبٍـ گـیػ  

 

ّ  یمٌت یّ ثبف یمٌت کتبتْؿیهـگ ػ تیثَ مبى هِـهبى ػؿ ًِب ویًنل ًْمت کَ ثب هـگ عْ يیفهبًَ، فهبًَ ا یثبؿ

ّ  یـاًیؿًنبًل ا کی زبػیّ هؼؿى ّ ا یّ ثبػج تضْل ّ تلبّت ػؿ مبعتبؿ مٌت کٌٌؼ یه زبػیهؼؿى ؿا ا یهـگ ثبف قیً

تضْل ًْ ّ  يیثَ ا يتـیُـ چَ ث قیهب ً مبفاى لنیکَ ك ثبىؼ. نیرِبى هؼؿى ُنت ییّ چٌؼٍؼا بًَیگـا رنن ینیػگـػ کی

کَ ُن اکٌْى  یؿًّؼ. نیثبى ـاىیا یٌوبیعٌؼاى ّ هتلبّت ػؿ م ـٍیاکيي ّ ؿ یًْ یُب لنیّ هب ىبُؼ ك بثٌؼیػمت  نیػو

کَ  ػاًن یهفهبى  ّ ُن فًن یُب ػمت ه آى یىٌبم تیرِبى ّ تلکـ ًْ ثَ آم يیاف ا یهي ثَ ػٌْاى ػٌَـ. ىـّع ىؼٍ امت

 يَیُو یّ ًوؼ ثيـ یثيـ یًؼگف ـایف. امت ویًبتوبم ّ ثب ّؼق ّ هؼؿت عْ يَیُو یًگبُ قیهي ً ـیًگبٍ ّ تلن

ًبتوبم  لٌگؼ، یه ویرب  کیّ ًگبٍ هب عْىجغتبًَ  یُـ تئْؿ ؿّ يیُقاؿگنتـٍ رنن امت ّ اف بیّ  یکیهـفه رِبى تبؿ

.يـكت هؼاّم امتیچبلو ّ پ یثـا ـیّ ؿ یگـیثَ ػ بفهٌؼیامت ّ ً  

 

:بتیاػث  

 

169.ً. یػکتـ هْلل. لکبى/ؼیكـّ یکبّ ؿّاى /1  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmstarts.de/kritiken/41401-The-Dark-Knight.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Blade_(Film)
http://www.newamericancentury.org/
http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07010.htm
http://www.die-dschungel.de/ANH/txt/pdf/ribbentrop_rhizom.pdf
http://awayward.com/library/Philosophy/SalvojZizek/Zizek,%20Slavoj%20-%20Lacan%20in%20Hollywood.pdf
http://awayward.com/library/Philosophy/SalvojZizek/Zizek,%20Slavoj%20-%20Lacan%20in%20Hollywood.pdf
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=44651&nid=autor
http://www.sateer.de/


124 

 

 

 

«بذّى هزس»چٌذ ًکتَ رّاًؼٌبختی درببرٍ ی فیلن   
 

 

است که حال به کمک درباره ی یک انسان نویسنده ی شکست خورده و ناتوان  «مرز بدون» انگیز هیجان و جدید فیلم
یک قرص و ماده مخدر جدید به قدرت و هوش واالتری دست می یابد و قادر می شود به همه چیزهایی دست یابد که 

یا قادر می شود مرزهای معمولی هوشی انسان را پشت سر بگذارد و مرتب به . تا کنون برایش ناممکن بوده است
قادر بود در عرض چند دقیقه یک زبان « ماتریکس»در فضای مصنوعی  « نئو» اگر . قدرتها و توانهای نو دست یابد

به کمک این قرص جدید در عرض  در جهان واقعی قادر می شود« ادی موراس»نو و یا کونگ فو یاد بگیرد، حال 
ت چند روز زبان نو و یا علم نو را یاد بگیرد و قادر می شود برخالؾ آدمهای معمولی که فقط از ده درصد یا بیس

درصد مؽزشان استفاده می کنند، تا صد در صد از قدرت مؽزش استفاده بکند، اطالعات نو را جذب و سریع تحلیل 
تبدیل می « نابؽه جدید عرصه بورس و سهام»در مدت چند روز به یک « بی عرضه»اینگونه ادی  از یک . بکند
.شود  

 
یوودی ساخته شده است، اما موضوع فیلم تماشاچی را همزمان با آنکه فیلم به حالت یک فیلم هیجان انگیز و  تخیلی هال 

این . با سواالت و موضوعاتی درگیر می کنند که هم اکتوئل هستند و هم مهمترین بحثهای قرن جدید خواهند بود
موضوعات مثل جایگزینی  روان درمانی توسط دارودرمانی، یا دست یابی به قدرت نو  و هوش بهتر یا جسم کاملتر 

هم اکنون به مباحث مهم روز تبدیل شده اند و مرتب اهمیتشان بیشتر « کلون زنی»ط علوم پزشکی، بیوژنتیک  و توس
 در واقع به تمنا و اشتیاق« جسم زیباتر، سالمترجسم قویتر،هوش واالتر، »زیرا این روند و میل دستیابی به . خواهد شد

برای دستیابی به بهترین وسایل ارتباطی،بهترین « ه جمعیجنون و مسابق»اصلی انسان مدرن تبدیل شده است و یک 
این مباحث دارای چشم  .شد و نمو بیسابقه و جهانگیر استجراحی پالستیک، بهترین و کاملترین ماشین در حال ر

نشناختی، جامعه شناختی، اخالقی و ؼیره هستند و با هر اتفاق و تحول نوین تکنیکی یا اندازهای مختلؾ فلسفی، روا
و یا فیلمهای بیشمار درباره « مردان ایکس»فیلمهای دیگر هالیوود مثل . زشکی این بحثها دوباره شدت می یابندپ

حال چشم انداز نوینی از این جهانی ایجاد می کند « بدون مرز»ما را با این مسائل درگیر کرده است اما فیلم « کلونها»
به شیوه خویش « بدون مرز»ازینرو فیلم . دست یابی به آن استکه علم در پی ایجاد آن است و انسان مدرن خواهان 

این . تماشاچی را با چند سوال مهم و جذاب درگیر می سازد، بی آنکه قصد فیلم بحث عمیق درباره این مباحث باشد
:سواالت به شرح ذیلند  

 
 از قویتر و تر باهوش کند کمک شما به تواند می که دهند می را یا ماده مخدری قرصی شما به که کنید تصور اول    

 از حاضرید آیا. خوشبختی قرص  یا سوپرویاگرا یک مثل چیز یک. شوید چیره معمولی مرزهای بر  و باشید دیگران
اؼوای نو، وسوسه »این  به دیگران از زودتر دستیابی برای حتی و کنند می استفاده را آن  ما اکثر چرا و ؟بگذرید آن 

از مرزهای اخالقی روزمره خویش بگذرند؟حاضر می شوند « نو  
 

 باشیم، گذشته از متفاوت کامال و نو فرد یک فیلم بازیگر مثل حال و بکنیم استفاده قرصی چنین وقتی خوب اینکه دوم
 واقعیت حالت کدام حالتی چنین در ،هستیم توانا و مشرب خوش حال بودیم عرضه بی و خجالتی گذشته در اگر یعنی

اگر فردا  است؟ مصنوعی حالتیک  است، آمده بوجود قرص کمک به دوم حالت چون آیا است؟ انسان و سوژه اصیل
در مؽز خویش باشند و بهتر بتوانند از توانایی « چیپس هایی»علم مهندسی پزشکی بتواند کاری بکند که افراد دارای 

این شیوه های جایگزاری چیپس در مؽز )ند؟ مؽزشان استفاده بکنند، آیا این افراد دیگر خودشان نیستند و مصنوعی هست
 که گفت توان می اینکه یا (.البته هم اکنون شروع شده است و در درمان برخی بیمارهای مؽزی نیز استفاده می شود

 و حالت یک فاقد واقع در مدرن، نظر خالؾ بر «سوژه» و هستند سوژه و فرد آن های حالت واقع در حالت دو هر
 و  نو حاالت دارای امکانات و شرایط به بنا تواند می فرد هر و است  «مشخص ورمح» و مشخص وضعیت

 خواه. باشد آمده بوجود ماشینی یا پزشکی تحول توسط یا درونی تحول توسط دگردیسی این خواه .باشد نو شخصیتهای
 همانطور سوژه و یابد یم دست نو شخصیتی و حالت به فرد حالت دو  هر در باشد، محتوا در  یا و فرم در تحول این
.است «حاالت و انسانها از گروه و گله» یک سوژه دلوز قول به یا. 1 است «هیچی» یک گوید می روانکاوی که  

 

 مرگ معنای به پزشکی کمک به ، بدن نونو حالت و نو قدرت این به یابی دست توانایی آیا که است این اما سوم سوال
 سوژه بفرد منحصر حالت و اراده توهم مرگ با و مدرن سوژه مرگ با تازه هاینک یا است روانشناسی و روانکاوی

 این حتی اینکه و رسد می فرا «2.روانکاوانه گفتمان» زمان واقع در حال او، درونی انتخاب آزادی مرگ با ، مدرن
 انتخاب به وممحک  و شود درگیر جدیدش قدرت و خویش با مرتب که است محکوم مرز بدون یا قدرتمند و جدید فرد

 حد در و بگیرد ارتباط خویش جدید قدرت و تمنا با دیگری، با سوژه یا فرد عنوان به است مجبور او. است سمبولیک
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 را راهی چه و بکند چکار جدیدش قدرت با اینکه و بیاورد بوجود نو ساختاری نو، بدنی بلوؼش درجه به بنا و توانش
 به کهن مرزهای شکستن و نو قدرت این ببیند حال که است محکوم او که رهمانطو. شود پذیرا را هویتی چه و برود

 به بایستی و دارد نیز جانبی عوارض خویش نوبا بدن ، نو قرص و نو قدرت این بلکه نیست مرز بدون آزادی معنای
 با دیدار به تن بایستی ؛است بیماری یا مرگ و شکست به محکوم وگرنه کند توجه خویش جدید جهان و جسم قانون

 قانون و خویش جدید جهان به آنها با دیالوگ طریق از و بدهد دیگران با یا جسمش و جدیدش قدرت با چه دیگری،
. است انتخاب  و آزادی مرگ معنای به محدودیت  و مرز هر نهایی مرگ  زیرا. یابد دست خویش متفاوت  متن جدید

 میل یا  نو قدرت نو، آزادی به دستیابی میل اصوال اجتماعی ای انسانی جسمانی، محدودیت حس لمس بدون که همانطور
.یدآ نمی بوجود قانون بی و مرز بی جهان به یابی دست  

 

 هزار و هزارگستره جسم عرصه به ورود معنای به  سازی، بدن نوین امکانات عرصه به نوین، عرصه این به ورود
 محتوا/، فرمصنعت/ طبیعت جسم،/ماشین دوآلیسم از بورع با انسان که جایی. است زندگی  و جسم در تحول امکان
 جسم» یک واقع در صنعتی هر و ماشینی هر و است ماشین یک انسانی هر چگونه که بکند لمس و ببیند شود می قادر

، چگونه فرم و شکل  است خویش گمشده بهشت به دستیابی یا و خویش تمنای به یابی دست پی در و است «تمنامند
 تمنامند پزشکی علم یا داروسازی علم که همانطور .ا است و محتوا یک شکل و ساختار یا گفتمان استهمان محتو

 ناجی به خویش تبدیل و بشری خطاهای و بیماریها بر چیرگی خواهان یا نقص بی و کامل جسم به دستیابی خواهان
است و « دو بدن و یا دو میل»، «تمنا فرد و دیگری، دو یا چند»محل تالقی   که نو وعرصه  جهان این. است بشریت

 می تبدیل واقعیت به مجاز و مجاز به واقعیت انسانی، و تمنامند جسم یک به مرتب ماشین و ماشین به انسان آن در
 فیلسوؾ که  هزارگستره و تلفیقی  بینابینی، و نو جهانی. است نو هوبریدهای و موتانتها نو، بدنهای ایجاد محل شود،

اهب ایي رِبى ًْ ّ ُقاؿگنتـٍ ُوقهبى . استو نگاه آنتی ادیپ او و یارش گواتاری « دلوز» واقع در آن  بزرگ

. 3ػـٍَ صْْؿ ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ ثَ ّیژٍ ًگبٍ لکبى ّ گلتوبى ؿّاًکبّاًَ اّمت  

 

 
 این خواه هستند، روانکاوی معنای در آرزومند و تمنامند موجوداتی همه دیگر طرؾ از نو قدرتهای و بدنها این زیر

 سیلیکون  و پالستیک جراحی کمک به یا بیاید، بدست نو مخدر ماده و قرص یک کمک به توانا و نو بدن و  فیگور
  .باشند «ماتریکس» فیلم  در اسمیت مستر یا ماشینها نئو، مثل نو تلفیقی قدرتهای و نو بدنهای این خواه  بیایید، بدست

 همه نهایت در آنها.  باشد موتاتسیون یک از ناشی نوینشان بدن و قدرت «ایکس مردان» فیلمهای فیگورهای مثل یا
 تولید حال در مرتب آنها. هستند خویش گمشده جهان و گمشده معشوق به یابی دست پی در و تمنامند موجوداتی
 حاالتی در انسانی شکهای و ها دلهره لمس به محکوم و هستند زندگی قدرت و عشق بازی از نو حاالت و نو اشتیاقات

 شدت اب دیگری و خویش با آنها شدن درگیر و بیمارشدن امکان نیز ازینرو. هستند شدیدتر حتی و نو درجاتی با و نو
 طبیعت» باب در سوال سریعا خویش با فراانسانی هوش یا  مرز بی قدرت زیرا. رود می باال آنها هوش و قدرت یابی

ابر »اینکه حال آنها به عنوان یک . را بوجود می آورد دیگری با آنها رابطه نوع و «آنها متفاوت  قانون و آنها متفاوت
 مسئولیت قدرت نو با خویش  پی ببرند که  یا ر و بردگان خویش بنگرند، کابوس وار به دیگران به سان ابزا« انسان

همراه می آورد و اینکه او هر چقدر هم قدرتمند باشد باز هم نیازمند به دیگری و به تمنای دیگری است و بایستی  به نو
شود که قادر به خندیدن به  خندان نیچه تبدیل« ابر انسان»یا در حالت بهتر به . با آنها وارد دیالوگ پارادوکس شود

.خویش و به همه قدرتهای نوین خویش نیز هست  
 

 ای گمشده معشوق با وصال جستجوی در و  تمنامند موجوداتیاین فیگورهای انسانی از یک سو به زعم لکان  ی همه 
 «نو اشتیاقات ممداو تولید» ی آنها همه بنیادین خصلت گواتاری/دلوز زبان به از سوی دیگر  .جویند می که هستند
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 این کمک به خواهد می حال ،«مرز بی» فیلم فیگور ،«ادی» مثل یکی. هستند اشتیاق و میل ماشینهای آنها و است
 قدرت این منفی عوارض  با است مجبور و یابد دست خویش شده سرکوب یا گمشده آرزوهای همه به نو مخدر ماده
 مثل یا .شود درگیر و  روبرو عشقی و انسانی ی نو بحرانهای با  و ون قدرت این از ناشی امکانات و اشتیاقات با نو،
  یا .یابد دست مطلق قدرت به و بکند درست خویش از نو کپی یک مرتب می خواهد  ماتریکس در «اسمیت مستر»

 واهدخمی  و است عادی انسانهای به نسبت برتری و پارانویید احساس دچار «ایکس مردان» فیلم در «ماگنتو» مانند
.درآورد خویش شکل به را آنها    

 

 و کثرت در وحدت این علت ، متفاوت، حاالت و ها پدیده این میان در  «تمنامندی» مشترک حالت این علت
 می رخ بشری جهان بشری، جسم و بشری زبان چهارچوب در تحوالت  و حاالت این همه که است این چندگانگی،

 در کثرت  این علت  توان می یا. کند می تشریح و بیان روانکاوی که آنطور ت،اس تمنامند زبان  و جهان یک که دهد
 سان به را جهان و  دید اونیورسوم و هستی همه در «نو اشتیاقات تولید مشترک بودی درون حالت»  را وحدت

 چشم دو هر در و تحال دو هر در. کنند می بیان گواتاری/دلوز که آنطور دید، اشتیاق  و میل تولید متفاوت ماشینهای
 و تمناورزی  به (یا مجهز محکوم) نو قدرتهای و نو بدنهای این دیدگاه، دو این اختالفات و تفاوتها وجود با و انداز
 به آنها نیازمند. نو، روایات نو هستند بدنهای به شکستن روایات و بدنهای کهن و جستجو  و آفرینش  نو، اشتیاقات تولید
یا جستجوی مداوم وصالهای متفاوت، شدتهای احساسی نو و تالقیهای   وصال تجویجس و قدرت و عشق بازی

 تمنای و دیگری به  آنها ای پایه نیاز همین نو، قدرتهای و بدنها این یکایک آرزومند و ای پایه خصلت این .هستندنو
 باعث ،و تالقی با دیگری دیالوگ و ارتباط ایجاد  باعث همین حالت تولید مداوم اشتیاقات و بدنهای نو، دیگری،
 بی آزادی زیرا. هستند تحول قابل مرتب اما که شود می نویی مرزهای و قانون بدنهای نو، ساختارهای نو،  آفرینش

 واقع در حد و مرز بدون قدرت و ندارد وجود ساختار بدون ماشین و بدن زیرا. ندارد وجود قانون بی جهان و مرز
 محکوم آورد، بدست بخواهد را مرز بی آزادی و مطلق قدرت این آنکه و است ستشک به محکوم و بچگانه توهم یک
 هزار و بدن هزار و هزارگستره جسم عرصه یافت دست آن به بایستی اما که آنچه. یابد دست مرگ به که است آن به

ه شیوههای متفاوت دلوزی، انجام داد و یا ب« روانکاوانه و گفتمان روانکاوانه» خواه این کار را به شیوه  .است قانون
  .4دیفرانس دریدا یا دیسکورس فوکو و ؼیره

 

 در اما انگیز، هیچان و هالیوودی فیلم یک ایجاد برای تالش  وجود با که است این در «بدون مرز» فیلم خوب قدرت
 بیشتر بدبختی باعث قطف و است منفور و بد نو امکانات یا مخدر ماده از استفاده که بدهد نشان آخر در که نیست این پی
 بدست نو حاالت و نو بدنهای یا و باشد داشته مختلؾ حاالت تواند می فردی هر دهد می نشان که همانطور. شود می

 و حس نیز تداوم یک خود در تحوالت همه وجود با و نکندکامل  ؼریبگی احساس خویش در هم باز حال این با و آورد
 پایان یک به یابی دست برای و فانتاسماتیک بینانه، خوش شکل به نهایت در که است این اما فیلم مشکل. بکند لمس

 مرزهای ورای و  نو بدنی به است توانسته حال فرد گویی که دهد پایان طوری را فیلم کند می سعی هالیوودی، شیرین
 به تحول موضوع وارد ترعمیق اما .بگذرد نیز آن به اعتیاد و  قرص از کم کم همزمان  و  یابد دست بشری معمولی

 بیزنس» یک او نهایت در.  دهد نمی نشان را نو آفرینش بحران و آن مختلؾ جوانب و شود نمی نو حالت  و نو بدن
 جای به ،شود می هالیوودی و مدرن آهنین نظم همان چهارچوب در  و جدید «موفق سناتور» یا و جدید موفق «من

 تالش این درونی کسالت  و داری خنده و سازد درگیر و نظم کهن کهن واقعیت نای با را او همزمان نو بدن این اینکه
 فقط حال او. دهد نشان را قدیمی بازی یک در مداوم جازدن در همزمان و دیگری بر چیرگی برای مدرن عصبی

 همزمان رواالت هوش و نو بدن ایجاد توانایی دقیقا حالیکه در. است کهن نظم و کهن بازی این تر موفق ازیگرب
 جدید امکاناتی که همانطور دارد، همراه به نیز را آن بحرانهای و اطراؾ واقعیت با شدیدتر تنانه و احساسی درگیری

  .گشاید می دیسکورس در تحول برای نیز را
 

 اخالقی پیام آنکه با ماند می باقی هالیوود عمومی سناریوی  چهارچوب در نهایت در« بدون مرز»  فیلم ازینرو 
، اهب ًوی تْاًؼ چين دهد نمی هالیوودی دیگری فیلمهای برخی مثل اعتیاد دردناک پایان و مخدر  مواد بدبودن ربارهد

.ُبلیّْػی ّ اًنبى هؼؿى ثگيبیؼ« پبیبى عْه»اًؼافی ًْ ّ هبػؿ ثَ تضْل ػؿ گلتوبى   

 

كیلن هبتـیکل ثـ عالف عْامت . م ثجـینًب« هبتـیکل»ثـای هوبینَ ّ ثَ ػٌْاى یک ًوًَْ هتلبّت ثبینتی اف پبیبى كیلن  

فیـا اّ ّ . ػوْم ثب پیـّفی ًئْ ثـ هنتـ امویت پبیبى ًوی یبثؼ ثلکَ ًئْ هی ػاًؼ کَ ثبینتی ثویـػ تب امویت ًیق ثویـػ

ثٌبثـایي تضْل . امویت ػؿ ّاهغ ُوقاػاى ّ ًیوَ هتوبثل یکؼیگـ، ُوپیًْؼ ػؿ یک ػینکْؿك ّ ػّ ثغو یک هؼبػلَ ُنتٌؼ

ػینکْؿك ّ پبیبى رٌگ هیبى اًنبى ّ هبىیٌِب ّهتی ٍْؿت هی هی گیـػ کَ ُـ ػّ ٓـف پی ثجـًؼ کَ توٌبهٌؼ ػؿ 

ُنتٌؼ، ًیبفهٌؼ ثَ یکؼیگـًؼ ّ ایٌکَ هـف عيک هیبى اًنبى ّ هبىیي ىکنتَ ىْػ ّ هبىیي ثَ اًنبى ّ اًنبى ثَ هبىیي 

ًیق هی تْاًؼ ػبىن ىْػ ّ ثـای صلع كـفًؼه ثـ ػلیَ  ُوبًطْؿ کَ ًئْ پی هی ثـػ کَ یک پـّگـام هزبفی. تجؼیل ىْػ

ُوبًطْؿ کَ پبیبى یک ػين هزبفی هی تْاًؼ . مینتوو ثزٌگؼ، فیـا اّ ًیق ػؿ چِبؿچْة فثبى ّ کالم توٌبهٌؼ هی فیؼ

ْ پبیبى كیلن هبتـیکل ّهتی هی تْاًؼ ٍْؿت ثگیـػ کَ ًئ. ُوبًوؼؿ ػؿػآّؿ ثبىؼ کَ پبیبى یک ػين ّاهؼی ػؿػآّؿ امت
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ًیق كؤ یک مینتن کٌتـل هبتـیکل ّ ّمیلَ ای ثـای ثبفتْلیؼ گلتوبى هؼیوی امت ّ تٌِب « ًبری ثْػى»پی ثجـػ کَ صتی 

ثب هـگ اّ ُوقهبى ُوقاػه هی تْاًؼ ثویـػ ّ هبتـیکل ّ ػینکْؿك کِي هی تْاًؼ پبیبى یبثؼ ّ ػینکْؿك ًْ ّ ُوـاٍ 

ًَ ّاهؼی ایي هّْْع رٌگ هیبى رِبى هؼؿى ّ امالم اكـآی، ًوْ. ) 5ثب لول ًیبف هتوبثل ىـّع ثَ ؿىؼ ثکٌؼ

پبیبى ایي رٌگ فهبًی هی تْاًؼ ثَ ّرْػ آیؼ کَ ُـ ػّ ٓـف پی ثجـًؼ چگًَْ یکؼیگـ ؿا تْلیؼ . ثٌیبػگـای اكـآی امت

ـیجَ ػؿ ّ ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼ ّ چگًَْ اًنبى هؼؿى کًٌْی ّ ُـامبى اف ؿـیجَ ّ اًنبى ىـهی عيوگیي ّ کیي رْ ثَ ؿ

تب آًقهبى ُـ چوؼؿ ُن ثزٌگٌؼ ّ یکؼیگـ ؿا ثکيٌؼ، ثبف ًنل ًْ ّ . ّاهغ ػّ ؿّی یک مکَ ّ ُوپیًْؼ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ

هـصلَ ای ًْ اف رٌگ ؿا ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼ، فیـا هـگ یکی ثؼّى هـگ ػیگـی ّ ثؼّى هـگ گلتوبى کًٌْی ّ هیل 

(. ػى یک پؼیؼٍ هؼؿى ّ تْلیؼ هؼؿًیت امتفیـا ثي ال. چیـگی ثـ ػٌَـ ؿـیجَ ثْرْػ ًوی آیؼ  

 

 در گرفتاری و وابستگی هر علیه مرتب ما تمنامند جسم دقیقا چرا که است این پردازد نمی آن به فیلم اما که نهایی نکته
 لحاظ از اینکه برای نه هم آن .میرد می یا و شود می مریض کند، می طؽیان  افراطی هر علیه بر اعتیادی، یا بند هر

 خواهد می خویش افراط و اکسس هر با تمنامند جسم اینکه برای بلکه نیست خوب افسردگی یا است، بد اعتیاد اخالقی
. بردارد طلبیدن و تمناورزی از دست تواند نمی نیابد، دست آن به تا و یابد دست نو حالتی به نو، قدرتی به نو، بدنی به

 و سبکبال را جهانش سخنش و نگاهش با بتواند و یابد دست نو قدرتی و بدن به حال بتواند معتاد فرد وقتی ابتدا ازینرو
 را جهانش او کمک به  تا باشد نداشته مخدر ماده به نیازی و بگذرد اعتیاد از تواند می  واقعا او آنگاه سازد، خندان

.بکند سبکبال  
 

 دپرسیون آنتی قرص یا ویاگرا که همانطور. هست نیز چیزی دادن دست از  معنای به همزمان نو قدرت هر اینکه دوم 
از یک سو قدرت و توانایی عبور از افسردگی و هراسهای اروتیکی و ناتوانیهای جنسی را بوجود می آورند، اما  

 و انسانی هراسهای و دلهره یا و آن مختلؾ احساسات و اروتیسم عمیق لمس دادن دست از معنای بهآنها   همزمان
 که است این موضوع بلکه نیست بشری تمناهای و احساسات بر چیرگی موضوع. ندسته نیز انسانی حسی شدتهای
 موضوع. سازندن خویش اسیر و سازند چندالیه را او ،باشند انسان خدمت در تمناها و احساسی شدتهای این چگونه
 بر یا احساس یک بر چگونه اینکه نه و است بیماری و بلوغ تفاوت که است «و اشتیاق احساس یک چگونگی» همیشه
 تبدیل توانایی موضوع. است عمیقو  خرد  شادی مرگ انسان، مرگ ،افسردگی مرگ ترس، مرگ. بکنیم ؼلبه ترس
 و است خویش خردمند و سمبولیک قدرتهای و یاران به خویش بینانه خوش مانیای و افسردگی خویش، شادی و ترس

   .است قدرتمند دلهره و دانخن افسردگی به  آنها تلفیق به یابی دست توانایی
 

 جسم یک او. است نام و حالت هزار دارای او که  یابد دست بلوغ این به بایستی سوژه دقیقا دگردیسی چنین برای
 قدرت و عشق بازی از نو حاالت و نو بدنهای به مختلؾ، شیوههای به و  شرایط به بنا تواند می و است هزارگستره

به خویش و به حالت نوینش نام و نمادی بدهد و اینگونه « سوژه و فرد»بایستی به عنوان  ، اما در نهایت اویابد دست
دست یابد وگرنه هر چقدر هم ویاگرا یا قرض ضد افسردگی، قرص دانایی استفاده « جسم نو و ساختار نو»به یک 

از هم ناتوان از دست یابی به بکار ببرد، یا هزار رابطه جنسی و اروتیکی را تجربه بکند ب« چیپس مؽزی»بکند و یا 
یک بدن نو و تحول واالتر است و همان دنیای گذشته اش را به شیوه نو و  تا سرحد مرگ مثل برخی دیگر از 

. انجام می دهد« بدون مرز»فیگورهای فیلم   
 

ویش به عنوان راز خ به او کهاست «  فرد و دیگری یا امکانات نو»، «سوژه و بدن» دقیقا اینجا و در  نقطه تالقی 
فرد و دیگری،  پارادکس  و دیالکتیکی  پیوند و در چهارچوب زبان دست می یابد، به« سوژه و جسم سمبولیک»یک 

 یا و بدن در تحول هر و یکدیگرند ملزوم و الزم آنها اینکه و یابد می دست مرز و آزادی قانون، و تمنا سوژه و جسم، 
به معنای ضرورت دیدار  .هست نیز نو قانونی و جهان ایجاد و مرز و قانون در تحول ضرورت معنای به قدرت در

 بنا تواند می او که اینجاست. است« حالت و ساختار  نمادین نو»فرد با جهان جدید و قدرت جدید خویش و ایجاد یک 
 که بداند مزمانه و یابد دست نو حاالت و نو بدنهای به شیوه هزار  به راهش، ضرورت به بنا امکاناتش، و شرایط به
 خواه. یابد بدست نو بلوؼی  و نو بدنی و یابد پایان تحول تا ببخشد حالتی دهد، معنایی نو راه و نو بدن این به بایستی او
 در. بیاورد بدست مخدر ماده یا قرص کمک به پالستیک، جراحی کمک به  نورا قدرت ، نو حالت و نو بدن این او

 خویش نوی حالت خویش، نوی قدرت و جهان این با که یابد می دست نو جهانی و نو بدنی به او آنگاه ابتدا نهایت
این تمنا را در جهان خویش پذیرا   و بکند درک را حالتش و بدن این در نهفته حقیقت و تمنا و راز بگیرد،   ارتباط

یت و نامی نو و نمادین از خویش و شود، به یار و الهه جدید خویش تبدیل بکند و اینگونه به ساختار و بدنی نو، به روا
. زندگیش دست یابد  

 
 و است بوده قبال که است زشتی آدم  همان بکند احساس باز و بکند پالستیک جراحی بار صد تواند می او وگرنه
 چون و است پنهان پوستش زیر در کند می احساس که یابد دست دیگری آن به بتواند تا بکند جراحی آنقدر است محکوم

 بپذیرد، را آن و بکند آشتی خویش حقیقت و خویش تمنای با او که آید می بدست وقتی تنها دیگری این که داند ینم 
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 محکوم ازینرو باشد، بدن هزار در  و حالت هزار به تواند می که زیباست و متفاوت دیگری همان او که بپذیرد یعنی
 این به یابی دست مسیر در و بمیرد و شود تبدیل اژیکتر و مسخره فیگور یک به انتها در جکسون مایکل مثل است
.بمیرد خویش دیگری این به نهایی، و زیبا بدن  

 

 و مرگ حد سر تا اعتیاد به همان اندازه اسیر است، وسوسه/اخالق جنگ اسیر که زمانی  تا معتاد یک که همانطور 
، به آن حقیقت و پیامی  پی است نیافته دست خویش اعتیاد در نهفته حقیقت و تمنا به او زیرا. ماند می باقی نابودی

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 
 ببین چگونه تو با باال انداختن  یک» پیام و حقیقتی که می خواهد به او بگوید که . دگردیسی و تحول نشان می دهد

قرص، با کشیدن یا ماده مخدر می توانی جهانت را سبکبال بکنی و حالتت را تؽییر بدهی، پس یاد بگیر که این جهان و 
و حال با این شناخت نو و با پذیرش تمنایت در پی ایجاد جهان و « حالت و روایت قادر به تحول است»جسم فقط یک 

تبدیل شو که قادر است با نگاهش، با سخنش، با لبخندش « نیبازیگر نوین و خندا»جسمی خوشبخت و سبکبال، به آن 
 و مخدر ماده کمک به نو جهان این مدت کوتاه لمس به محکوم وگرنه .جهانش را به رقص آورد و آن را سبکبال سازد

 هستی زیرا نتوانسته ای به جهان نویت و به بدن نویت دست مرگ حد سر تا خراباتی حالت این در اسارت به محکوم
 جهان این به تواند می و با پذیرش تمنای نهفته در بحران خویش  خویش درون سوژه کمک به تنها معتاد زیرا «.یابی

.یابد دست نو دیسکورس و زبان این به نو، بدن و نو  

 

 چون  آن روشنفکران و مدرن نگاه خالؾ بر ،«6.جسم بدون اندام» کتاب در ژیژک قول به روانکاوانه گفتمان باری
 زیرا .ندارد نو قرصهای نو، بدنهای نو، امکانات این آفرینش و پزشکی علم پیشرفت از هراسی فوکویوما، یا ابرماسه

 پایه واقع در  آنگاه ؼیره، و معلولین ، بیماران برای آن مثبت ثمرات از جدا شود، بیشتر پیشرفت این هرچه واقع در
 توهم و مدرن خویشتن به قائم  سوژه یک وجود توهم  یعنی رن،مد گفتمان نارسیستی و  اصلی ضعؾ و  مدرن گفتمان
 و انسانها از گله یک پرفورمانس، و حالت یک او که برد می پی بیشتر چه هر انسان و شکند می هم در او قدرت
 تیح که برد می پی دیگر طرؾ از همزمان. یابد دست نو قدرتهای و نو بدنهای به تواند می و است امکانات  و حاالت

 بخشد رهایی خویش تمناهای با انسانی، مسائل این با درونی درگیری از را او تواند نمی بدن زیباترین و قدرتمندترین
 تمنای به دستیابی ضرورت و  درونی بحرانهای اندازه همان به شود بیشتر او  توانایی و قدرت چه هر عکس بر بلکه

.شود می بیشتر خویش فردی جهان و خویش فردی  

 

 گفتمان و زنی کلون گفتمان میان روانکاوانه، و دانشگاهی گفتمان دو میان درگیری واقع در آینده و حال جهان ازینرو 
 شرطی پیش عنوان به دانشگاهی گفتمان پیشرفت خواهان روانکاوی همزمان و است «سوژگی» اهمیت و روانکاوانه

 آنتی یا ویاگرا ایجاد و پزشکی علم جدیدی تواناییهای و تهاقدر که همانطور. است روانکاوانه گفتمان گیری قدرت برای
 مطبهای این حال بلکه است نبرده بین از را درمانی روان اهمیت تنها نه ؼیره، و پالستیک جراحی ،دپرسیون

 و دماغ یا سینه فراوان جراحیهای از پس مثال برای که هستند نیز دردمندانی از ماالمال درمانی روان و روانکاوی
 که همانطور. گردند می خویش جراحی وسواس از رهایی برای راهی بدنبال و هستند ناراضی خویش از باز ؼیره،
ّ ًگبُی ًْ ثَ  کند می و است کرده ایجاد بیماریها برخی برای درمانی بهتر راههای درمانی روان و دارودرمانی پیوند

.کٌؼ ؿّس ّ ؿّاى ؿا ایزبػ هی/ّ ؿُبیی اف ػّآلینن رنن« رنن»  

 

 تمناهای ناخودآگاه، ضمیر» که کند می اثبات را روانکاوی ای پایه قانون این نهایت در مثبت تحوالت این تمامی اما
 یا آفرودیت یک زیبایی با یا سیصد هوشی درجه با خواه ،«نیست ممکن فرار آنها از و گردند بازمی دوباره درونی

 این هم باز. یابی دست قرص یا موتاتسیون پزشکی، کمک به نو بدن و نو قدرت این به بتوانی یا .باشی نارسیست
 سمبولیک انتخاب یک و خویش با دیدار ضرورت  و جنون نزدیکی لمس و بحرانی حاالت درگیر مرتب نو تینانیش
 و شود خویش تصویر عاشق ،بنگرد خویش عکس به آب در و آینه در است مجبور زیبا نارسیست این هم باز. است
 بیشتر قرصهای دهد، انجام نو جراحیهای مرتب بیاندازد، آب به را خود ناممکن و زیبا تصویر این به دستیابی برای

 نهفته تمنای شناخت با آینه، در خویش دیگری شناخت با اینکه یا. بمیرد یا و شود داؼان  افراط از که آنگاه تا بخورد
 و مطلق قدرت به دیگران، مسحورانه تحسین به نهایی، ییزیبا به یابی دست تمتع پشت در  و جراحی میل پشت در

 دوریان تصویر» در نهفته خطرناک زشتی یا ، کمیک/تراژیک توهم و دروغ شناخت به قادر حال مطلق، سبکبالی
 نوین بدن ایجاد به قادر .شود خویش سمبولیک و سبکبال جهان و متفاوت زیبایی آفرینش به قادر و گردد «خویش گری

 خویش، تمناهای  و بدن را، قدرت و زیبایی که یابد دست بلوغ این به بیشتر چه هراو  اینکه و گردد خویش نخندا و
تا  . ، بیافریندبکند لمس و بچشد تفاوت حال در مرتب حالت هزار به و سرنوشت خویش را می تواند  زمینی سعادت

، ؼرور و «امش در عین تحول و دگردیسی مداومآر»اینگونه او و یا جامعه بشری به یک بلوغ و حالت پارادوکس 
.است این موضوع. اعتماد بنفس همراه با لمس نیاز خویش به دیگری و دیالوگ با دیگری دست یابد  

 

 



129 

 

انگلیسی زبان به فیلم اصلی پرده پیش  
http://www.youtube.com/watch?v=X3U9RsXeJ3w 

 

 

 
:ادبیات  

1/6  / Zizek: Körperlose Organe. S.  142  
امت کَ ػؿ آى لکبى چِبؿ ًْع اٍلی ثـعْؿػ كـػ ثب ػیگـی، هیبى اًنبى ّ « چِبؿ گلتوبى لکبى»هٌظْؿ تئْؿی / 3/ 2

ُگلی، گلتوبى  ًْکـ/ایي چِبؿ گلتوبى ّ چِبؿ ىیٍْ ثـعْؿػ ثَ پؼیؼٍ ُب، گلتوبى آهب. ُنتی ؿا ثـؿمی ّ تئْؿیقٍ هی کٌؼ

ػؿ ّاهغ گلتوبى ػاًيگبُی امت  « کلْى فًی»ثـای هخبل هیل . ػاًيگبُی، گلتوبى ُینتـیک ّ گلتوبى ؿّاًکبّاًَ ُنتٌؼ

گلتوبى ؿّاًکبّاًَ ثـ ػکل . ّ عیبل هی کٌؼ کَ هی تْاًؼ ثـ ٓجیؼت ّ رنن کٌتـل ػاىتَ ثبىؼ ّ رنن ثی ًوٌ ثیبكـیٌؼ

، چَ ثب ُْه اًؼک یب ثب ُْه ًبثـَ « ثیبكـیٌین»ُن امت ّ هب هـتت ثبینتی عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ کَ ایي کٌتـل یک تْ

ّاژگبى »ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ کتبة . امت ّ اّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ« تِی ّ ُیچی»فیـا مْژٍ یک . ّاؿ

ػؿ متبیو ُیچی ّ چِبؿ گلتوبى » تـروَ ػکتـ هْللی ّ ثغو چِبؿگلتبؿ هـارؼَ کٌیؼ ّ یب ثَ هوبلَ ؽیل هي ثَ ًبم« لکبى

.هـارؼَ کٌیؼ« لکبى  

http://zamaaneh.com/idea/2008/03/post_264.html 
 نوی ساختارهای نو، بدنهای ایجاد توانایی به دستیابی وحدت، در کثرت چندگانگی،، در وحدت به دستیابی موضوع/ 4

. است زندگی حاالت  و اجزا یکایک و ما مشترک «تمنامندی و آرزومندی» حالت پایه بر تحول قابل و جمعی یا فردی

صبلت »ُوبى «  هغـد هيتـک»ثـای هخبل ػؿ ًگبٍ ػلْف ّ گْاتبؿی ایي . ػؿ ُـ ثیٌيی ایي هغـد هيتـک ّرْػ ػاؿػ 

.امت« كبلْك ّ توٌبّؿفی»ّ ػؿ ًگبٍ لکبى  ػؿ ُوَ پؼیؼٍ ُب امت«  ػؿّى ثْػی تْلیؼ اىتیبهبت ًْ  
اف رولَ ثَ عبٓـ ایي پبیبى هتلبّت ثغو ػّم ّ مْم كیلن هبتـیکل ًتْاًنت ًقػ توبىبچی هؼؿى ثَ هْكویت ثغو اّل / 5

. برای اطالعات بیشتر به نقد ذیل من بر بخش اول فیلم ماتریکس مراجعه بکنید. ػمت یبثؼ  
http://www.mindmotor.net/Mind/?p=214 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X3U9RsXeJ3w
http://zamaaneh.com/idea/2008/03/post_264.html
http://www.mindmotor.net/Mind/?p=214


130 

 

 

 

کضیهزداى ا یُب لنیف تیجذاب یکبّ رّاى  

 

 

. هـػاى ایکل» ّ صبل كیلن  ٍضٌَ آهؼ یثَ ؿّ «يیّلْؿ: ًوطَ ىـّع کل،یهـػاى ا»  ؼیرؼ لنیكػؿ ػّ مبل اعیـ اثتؼا  

ٍضٌَ آهؼٍ امت کَ ًيبى هی ػُؼ چگًَْ كیگْؿُبی اٍلی هٌلی ّ هخجت هـػاى ایکل ّ  ثـ ؿّی« اّلیي تَوین

ػؿ ّاهغ  « ّلْؿیي» كیلن . هْتبًتِبی اٍلی كیلن ثَ آى چیقی تجؼیل ىؼًؼ کَ هب ػؿ كیلوِبی مَ گبًَ هـػاى ایکل هی ثیٌین

»  کیٓـف  کیکَ اف  کٌؼ یه« ىلْگب» یؼٌی ،«کلیهـػاى ا»هِن  یگْؿُبیاف ك یکیعلن  غچَیتبؿ شیػؿ تّْ یمؼ

اف ٓـف . ىْػ یه نیتـه غیامت ّ ُـ فعوو مـ یا الؼبػٍ هؼؿت عبؿم یػاؿا« اًنبى_گـگ» کیامت، هخل « هْتبًت

 کیاف  یجیلْگبى ػؿ ّاهغ تـک. مبفػ یه ـیًبپؾ كلق هغًَْ امت کَ اّ ؿا ّـثَ کی یپْمتو ػاؿا ـیاّ ػؿ ف گـیػ

.امت کیْژًتیػلن ث ؼیتْل کی قیً ّ ؼتیػگـگيت ٓج بیّ  ْىیهْتبتن  

 

 

 یِبیثْػٍ امت ّ ُوقهبى ثبف ـیػّ ػَُ اع یبلیع یُب لنیك يیاف پـّكـّىتـ «کلیهـػاى ا»  یگْؿُبیّ ك ُب لنیك

 «یهـػ ػٌکجْت»  یبلیمـ یُب لنیػؿ کٌبؿ ك لوِبیك يیا. اف آى مبعتَ ىؼٍ امت ّ ثَ كـّه ؿكتَ امت یكـاّاً یْتـیکبهپ

. اًؼ مبعتَ ىؼٍ« هبؿّل»  یـیتَْ یُب کَ ثـ امبك ػامتبى ُنتٌؼ یلیتغ یلوِبیك يیّ پـكـّىتـ يیِوتـ، ه«هي ثت» ّ 

هِـهبًبى ًْ ػؿ كـٌُگ ّ ؿّاى  يیکبّاًَ ًوو ّ هوبم ا ثَ ًوؼ ؿّاى« (1) بٍیم َیىْال/ هي ثت»  لنیك يیهي ػؿ ًوؼم ثـ آعـ

 یًگبُ ،«کلیهـػاى ا» یگْؿُبیّ ك لوِبیك تیػلل رؾاث یّاًَ ثـعکب ثب ًوؼ ؿّاى عْاُن یصبل ه. ام اًنبى هؼؿى پـػاعتَ

.ثبف کٌن یلیتغ یلوِبیّ ك لنیًْ ثَ هجضج ك یاًؼاف ّ چين گـیػ   

 

 
 

کضیهزداى ا «کیطوبْل/ رئبل/ یبلیخ» طبحت  طَ   

 

 

رِبى  يیُـ کؼام اف ا. امت« (2) کیموجْل/ ؿئبل/یبلیع» مَ مبصت  یػاؿا یّ ُـ اًنبً یاًنبً ؼٍیثبّؿ لکبى ُـ پؼ ثَ

اًنبى ّ  ینتیًوبػ ثغو ًبؿم ،یبلیمبصت ع. ُنتٌؼ« (3)ـیثب ؿ بی یگـیػ»ًْع ؿاثطَ ثب  کیًوبػ  ،یؿّاً یُب مبصت بی

 يیًوبػ بی کیثغو موجْل. امت ـیّ ؿ یگـیهتٌلـاًَ ثب ػ/لتگبًَیى ًَػّگبثـ امبك ؿاثطَ  يتـیامت کَ ث یرِبى اًنبً
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ّ  یاف فًؼگ ویعْ بتیّ ؿّا نیّ صوب يیامت کَ ػؿ آى اًنبى رِبى ًوبػ یّ فثبى اًنبً یاًنبً یبیػؿ ّاهغ ثغو ػً

ثب  یا ؿاثطَ ،«ـیؿ»ثب  کیؿاثطَ موجْل. امت یثغو هـتت هبػؿ ثَ تضْل ّ ػگـگًْ يیّ ا ٌؼیآكـ یؿا ه وبىیػين ّ ا

ثَ  و،یّ ثب رِبى عْ تیثب هؼيْم ّ ؿه و،یعْ یُب ثب هؼؿت ،«ـیّ ؿ یگـیػ»امت کَ ػؿ آى مْژٍ ثب  یخیكبٍلَ ّ تخل

 یػين ّ رِبى كـػ وبى،یًْ اف ػلن، ا کیّ موجْل يیًوبػ بتیؿّا زبػیّ هـتت هبػؿ ثَ ا ٌؼیًي یه بلْگیگلتگْ ّ ػ

ػؿ ّاهغ مبصت  يیرِبى ًوبػ يیامت ّ هـف ا يیّ ًوبػ کیموجْل تیّاهؼ کی یثبًّ ف یاًنبً تیّاهؼ. ثبىؼ یه ویعْ

مبصت ؿئبل ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ ُـاك، ثَ  يیامت ّ هب صْْؿ ا« ّ هـگ یچیُ»امت کَ تجلْؿ « ّاهغ بیؿئبل ّ »

آى  کبثْكنبك مبصت ؿئبل ّ اص يیا گـیاف ٓـف ػ. نیکٌ یهب اصنبك ه یّ ثبّؿُب ُب تیىکل کبثْك ىکنت ُوَ ّاهؼ

 یچیُ» يیثؼّؿ ا يَیهب اف ػين ّ هؼؿت ُو کیموجْل بتیهبمت ّ ؿّا کیتضْل هؼاّم رِبى موجْل مبف ٌَیفه

کَ هـتت اًنبى  ىْػ یُوقهبى ثبػج ه نت،یهبثل ػؿک ّ ًْىتي ً چگبٍیمبصت ؿئبل کَ ُ يیا. ىْػ یمبعتَ ه «یهضْؿ

مبصت  يیا گـیاف ٓـف ػ. تضْل ّ اف ًْ ًْىتَ ىؼى امت َثل ثکَ هـتت هب ٌؼیبكـیؿا ث ویعْ کیثؼّؿ اّ رِبى موجْل

.امت ویعبً عْ یّ عْى تیرؾاث یتـمٌبک ػاؿا لنیك کیُوبًطْؿ کَ . هضِ ّ توتغ هضِ امت قیؿئبل تجلْؿ ک   

 

 

ّ  ػؿ تضْل یثبىٌؼ، اهب ثلْؽ ثيـ تْاًٌؼ یُنتٌؼ ّ ثؼّى ُن ًو یربؿ یاًنبً ؼٍیُب ػؿ ُـ صـکت ّ پؼ ثغو يیمَ ا ُـ

 یکَ ثبػج ػگـگًْ یتضْل(. 4)ًِلتَ امت  کیموجْل یّ ؿئبل ثَ توٌب ینتیًبؿم نبًلیهؼاّم توتغ ّ ژّئ ینیػگـػ

اف  یٌیربّػاًَ ػين ّ هؼؿت، ثَ ػؿرَ ًْ یاف ثبف یٌیًْ ؿرَّ هب ؿا ثَ ػ ىْػ یهب ه کیّ رِبى موجْل بتیهؼاّم ؿّا

 یػؿ رنتزْ یُوَ تاله ثيـ یـثٌبیف ،یکبّ ؿّاى یػؿ هؼٌب ـایف. ؿمبًؼ یه( ؽ)ثَ اثژٍ کْچک  یبثی ػمت یتاله ثـا

رنتزْ  يیکوجْػ امت ّ ا کیاًنبى . ًِلتَ امت( اثژٍ کْچک ؽ)ربّػاًَ ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ 

ّ  ؼیآ یکبهل ثؼمت ًو گبٍ چیثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ ُ يیا ـایاّمت، ف کیتضْل هؼاّم رِبى موجْل مبف ٌَیفه

.گـػػ یه یتضْل رِبى ثيـ مبف ٌَیّ فه ٌؼیاكـ یاف ػين ّ هؼؿت ه یؼیرؼ تیت هطلْة ّ ؿّاهـت   

 

 

 ن،یثٌگـ «کلیهـػاى ا» لنیثَ چِبؿ ثغو ك بیّ  لنیك ؼٍیثَ پؼ« ؿئبل/ یبلیع/ کیموجْل» اف هٌظـ مبصت مَ گبًَ  یّهت

 یبلیّ ع ینتیمبصت ًبؿم. مَ ثغو امت يیا یػاؿا لنیّ ُـ ٍضٌَ ك لنیك گْؿیگلت کَ ػؿ ّاهغ ُـ ك تْاى یآًگبٍ ه

هبًٌؼ  ،یّ کْػکبًَ ثيـ ینتیًبؿم یُب یكبًتق ویامت کَ ػؿ عْ لنیك یگْؿُبیهنضْؿکٌٌؼٍ ك تیرؾاث زبػکٌٌؼٍیا لن،یك

ؿا هتجلْؿ  ـٍیػؿآهؼى ّ ؿ یثْػى، ثَ ُـ ىکل ّ صبلت جبیثْػى، ف ـیًبپؾ هؼؿتوٌؼ ثْػى، عؼا ثْػى، ّـثَ یكبًتق

.مبفًؼ یه  

 

 یـُبیًوؼ ّ تؼج زبػیامت کَ ثبػج ا لنیّ ك گْؿُبیك يیهّْْػبت ًِلتَ ػؿ ا لن،یك یگْؿُبیّ ك لنیك کیثغو موجْل 

 یًوبٓ ّؼق اًنبً یصبل ُـ کؼام ػاؿا يیػؿ ػ ـیًبپؾ هِـهبًبى ىکنت يیکَ چگًَْ ا ػُؼ یّ ًيبى ه ىْػ یهغتلق ه

 یهؼٌب»ُنتٌؼ ّ ثب  «ـیؿ»ثَ اؿتجبٓ ثب  بفیثَ ػين ّ ً بفیى ًچْ ،یثيـ بلینتبًنیُوبى هؼْالت اگق ـیُنتٌؼ ّ ػؿگ

 یّاؿ ثغو عطـًبک، ُـامٌبک ّ کبثْك بًگـیث لنیك یگْؿُبیّ ك لنیؿئبل ك تمبص. ـًؼیػؿگ ویعْ تیّ ُْ «یفًؼگ

 تیهؼىکنت ّا بًگـیػؿ ّاهغ ث گْؿُبیُـ کؼام اف ك ـایف. ػؿ ثـػاؿػ «کلیهـػاى ا»  لنیّ ك لنیك گْؿیامت کَ ُـ ك

ػؿ ثبة اًنبى،  یویآى امت کَ ًگبٍ هؼ بًگـیث. امت« اكـاػ هتلبّت»  يیػؿ ػؿک ا یثيـ کیّ رِبى موجْل کیموجْل

اکٌْى . تـمؼ یّ ه ثـػ یه یپ ویػؿّى عْ نیًْ، ثَ ىکنت ّ ّؼق ػو یگْؿُبیك يیا ؼىیثب ػ ـٍیرنن، اعالم ّ ؿ

 بفیّ ً ػٌُؼ یؿا ًيبى ه ویعْ یػؿًّ یپْچ ت،یّ ّاهؼ وتیکِي اف صو بتیّ ُوَ ؿّا کٌؼ یؿىؼ ه «ـیکْ» ثبؿ  گـیػ

 یگـیػ»ثب  لنیکَ ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَ اكـاػ ك نیٌیث یه قیً لنیػؿ ك ٌگًَْیا. ػٌُؼ یهًْ ؿا ًيبى  یتیّ ّاهؼ بتیتضْل ثَ ؿّا

ثب هّْْع هْؿػ  ّ یگـیثب ػ کیموجْل/هغتلٔ هبًٌؼ ؿئبل بی کیؿئبل، موجْل ،یبلیؿاثطَ ع یُـ کؼام ًْػ ،«ـیؿ بی

 يیا بیهْتبًتِب ّ » يیاف ا لّ ؿئب نیُـاك ػو کیُب ػچبؿ  اف اًنبى یثغي. مبفًؼ  یثـهـاؿ ه ویػين ّ ًلـت عْ

ُـاك ّ عين  يیتجلْؿ ا لنیػؿ ك یکلٌل اؿتي. ُنتٌؼ ّ عْاُبى هـگ آًِب ُنتٌؼ «جَیػٌَـ هتلبّت ّ ؿـ

هـػاى  بىیػؿ ه گًَْ يیُو. کٌؼ یؿا ػاؿبى ه ویكـفًؼ هْتبًت عْ ُب ّ ػٌبٍـ هتلبّت امت ّ ثَ هْتبًت ینتیًبؿم/ؿئبل

ُب  ّاؿ اف اًنبى ُـاك ؿئبل ّ کبثْك کیىکل ػچبؿ  يیّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ُو «ٌتْهبگ»  یثَ ؿُجـ یگـُّ قیً کلیا

 ،یگـیـت ثَ ػعين ّ ًل ـیام یـّیػّ ً يیػؿ کٌبؿ ا. ُنتٌؼ ویرِبى ثـتـ عْ زبػیُب ّ ا اًنبى یُنتٌؼ ّ عْاُبى ًبثْػ

 یّ ُْاػاؿاًو ّ ثـع «ـینبّاک»تْمٔ پـّكنْؿ هْتبًت ،«ـیؿ» ّ هتوبثل ثب  کیؿاثطَ موجْل زبػیا یُب ىبُؼ تاله

ػؿ  ژٍیّ ثَ ّ تیػؿ ًِب ـّیػّ ً يیا گًَْ يیا. نیُنت« ُب هْتبًت»عْاُبى اؿتجبٓ هتوبثل ّ ثـاثـ ثب  یصکْهت یُب گـٍّ

ُـامبى  بیّ  «کلیهـػاى ا» ُـامبى اف  گـیثَ هوبثلَ ثب ػّ ثغو ػ گـیکؼیؿ کٌبؿ ، ػ»هوبّهت يیآعـ»  لنیثغو مْم ك

هتوبثل  یهغبلق ثبػج ؿىؼ تْلـاًل ّ ُوکبؿ یـُّبیً يیثـ ا یـّفیّ ثب پ پـػافًؼ یه «ُب اًنبى» ثَ  يیّ عيگو

.ىًْؼ یُب ه ُب ّ اًنبى هْتبًت   
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 بیّ  تـمؼ یاًنبى هؼؿى اف آًِب ه بیربهؼَ هؼؿى ُنتٌؼ کَ  کی یُب تیًوبػ ُوَ اهل «کلیهـػاى ا»هؼٌب ػؿ ّاهغ  يیا ػؿ

تٌلـ اف  ،یقیمت یعبؿر ،یقیمت تْمٔ ربهؼَ هؼؿى ُـاك ػاؿًؼ ّ هب ىبُؼ ؿـة ِیاكـاػ اف ربهؼَ هؼؿى ّ تجؼ يیا

. نیىْ یه یهضبكل ؿـث یّ امالم ثبٍطالس عطـًبک تْمٔ ثـع مّ ًلـت اف ىـ نیُـاك ػو بیّاؿ،  الػى ثي تیهؼؿً

کَ اًنبى هؼؿى  یهّْْػ. نیعْؿ یثـه «جَیهتلبّت ّ ؿـ یگـیػ» ثَ هّْْع ًْع ؿاثطَ ثب  ُب لنیك يیهب ػؿ ا ٌگًَْیا

 ُوبًطْؿ. ثب آى ؿّثـّ ُنت ـٍیچْى امالم ّ ؿ جَیؿـ یُب ّ ثب كـٌُگ ییوبیػـة، آكـ ،یـاًیػؿ ثـعْؿػ ثب هِبرـ ا

اًنبى هؼؿى ُنتٌؼ،  کیؿئبل ّ موجْل ،ینتیًبؿم یروؼ یُب یكبًتق یكـااكکٌ تجلْؿ گْؿُبیك يیُـ کؼام اف ا لنیکَ ػؿ ك

 ییوبیامالم عطـًبک، آكـ یكبًتق. امت یروؼ یِبیُب ّ كبًتق ُـاك یػؿ ّاهغ ػـٍَ كـااكکٌ یتیُـ اهل قیً ٌگًَْیُو

ّ  یروؼ یُب یُب ّ كبًتقتوٌب ییًوب ثقؿگ يیاف ا یًوبػ ـٍیپْل ػّمت ّ ؿ یِْػیكـاّاى،  یعٌؼاى، ػـة ثب هؼؿت رٌن

.امت ـٍیّ ؿ یهؾُج یُب تیآى ثـ اهل یكـااكکٌ   

 

 
 

. ؿا هيبُؼٍ کـػ «کیؿئبل ّ موجْل/یبلیع» مَ ػـٍَ هغتلق  يیا یثَ عْث ىتْا یه قیً« لْگبى»ػکل ثبال اف  ػؿ

 ژٍیتوبىبگـاى ّ ثَ ّ ینتیًبؿم یُب یكبًتق قًؼٍیهزؾّة کٌٌؼٍ ّ ثـاًگ ویعْ یلْگبى ثب آى ثؼى رؾاة ّ ّؿفى

و ّ عيوو، ثب ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ّ رنو« ّاؿ ّ گـگ یْاًیص» اّ ّ صبلت  یآٌُ یُب فهبى چٌگبل ُن. فى امت بىیتوبىبچ

. امت هـف یّ عيًْت ث یرٌن قیتجلْؿ توتغ ّ ک گـیػ یّاؿ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ اف مْ ؿئبل ّ کبثْك یتـم ویعْ

 کٌؼ، یّ هب ؿا ّاػاؿ ه قػیاًگ یه ػکل ػؿ هب ثـ يیامت کَ ا یّ هّْْػبت یّ ًوؼ ـیػکل ثبال تلن کیصبلت موجْل

 یهـگ یث لیػؿ ثبة ه ویعْ یُب یّ ثب كبًتق کیْژًتیهّْْع ػلن ثػؿّى اًنبى، ثب  ْاىیؿا ثب هّْْع رنن، ص ویعْ

 ْاىیتجلْؿ پـمتو ص وتیػؿ صو یًْبًیكـٌُگ  چَیاگـ ثَ هْل ً. ُبمت کَ لْگبى تجلْؿ آى نیّ رْاى ثْػى هيـْل مبف

چْى ُـکْل ّ  یا هِـهبًبى امطْؿٍ بیُب  ّ الَِ بىیػؿ هبلت عؼا یاًنبً یْاًیص یػؿّى اًنبى ّ ؿّصوٌؼ کـػى ىْؿُب

ػّثبؿ ثب رنن ّ ثب عـػ  یّ آىت« رنن عٌؼاى بیعٌؼاى  ْاىیص»ؿا  ویتلکـ عْ چَیً قیً ٌـّیامت ّ اف ـٍیّ ؿ نَیاػ

 «ػؿّى ْاىیص» يیاًنبى هؼؿى ثَ تي ػاػى ثَ ا لیػؿ ّاهغ ُن ثب ه ییگْؿُبیّ ك ـیتَبّ يیآًگبٍ هب ػؿ چٌ ًبهؼ، یرنن ه

ػؿّى ؿّثـّ  ْاىیرنن ّ ص يیّ ُن ثب ُـاك اّ اف ا نیؿّثـّ ُنت ویعْ نیػو یّ ثَ اصنبمبت ّ ىْؿُب ویعْ

.نیىْ یه   

 

 

ثَ ػٌْاى  يتـیُـ چَ ث لن،یّ چِبؿم ك ـیلْگبى ػؿ ثغو اع یػؿًّ یُب یـیّ ػؿگ غچَیثب تبؿ ییثَ کوک آىٌب بی

ّ هتلبّت اف  جَیؿـ کی تیػؿ ًِب کٌؼ یاصنبك ه يَیکَ ُو نیىْ یاًنبى ؿّثـّ ه یػؿًّ نیثب صبلت ػو یتوبىبچ

ثَ ػين ّ  بفهٌؼیّ ً یگـیثَ ػ بفهٌؼیً ،یبفیً یهؼؿت ّ ث يیػاؿػ، ػؿ ػ ـیّ ؿ یگـیثَ ػ بفیُنت ّ ُوقهبى ً گـاىیػ

.هؼيْم ّ ػّمت امت   

 

«کضیهزداى ا» یُب لنیًِفتَ در ف کیطوبْل ًظن   

 

ؿا  یاًنبً تیّاهؼ کی ویامت ّ ػؿ عْ کیًظن موجْل کی یػاؿا ویػؿ عْ یُـ احـ ٌُـ ،یُـ هتي اػث بیّ  لنیك ُـ

ّ  یًوي لن،یّ هِـهبًبى ك لنیثب ك ویعْ «یعْاً ُن»ثب کوک  قیً بىیکَ توبىبچ ىْػ یّ ثبػج ه کٌؼ یه یثٌؼ ًظن ّ مبهبى

 ویعْ یُب یثب كبًتق ،«ـیؿ» ثب  یبلیع بیؿئبل  ک،یموجْل اؿتجبًْٓع  کیّ ّاؿػ  بثٌؼیث کیًظن موجْل يیػؿ ا ییرب
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چَ ًْع ًظن ّ  لنیك ٌکَیّ ا گؾاؿػ یه «یتوبىبچ/لنیك» ؿاثطَ  یؿا ثـ ؿّ ویتْرَ عْ لنیك یپنبهؼؿً یکبّ ؿّاى. ىًْؼ

 یثـا) ػُؼ  یه کیًظن موجْل يیػؿ ا یچَ ًوي ویعْ یّ ثَ توبىبچ کٌؼ یه زبػیا لنیؿا ػؿ ك «ـیؿ»ثب  یا ؿاثطَ

. ىکل اف ٌُق امت يیتـ ػؿ ّاهغ هٌضـف ٌوبیم ژک،یهْل ژ ثَ(. ؼیهوبلَ هـارؼَ کٌ يیثبة ثَ ا يیػؿ ا يتـیآالػبت ث

 يیا ٌوبیهّْْع م. نیکَ چگًَْ توٌب ثْؿف ؼیگْ یثلکَ ثَ هب ه ن،یتوٌب ثْؿف قیکَ ثَ چَ چ ؼ،یگْ یثَ هب ًو ٌوبیم ـایف

ثب  ویعْ یْاًع ّ اکٌْى ثب ُن نیُنت ٌگًَْیا یُب یكبًتق یکَ ػاؿا ؼیثَ هب ثگْ «کلیهـػاى ا» یگْؿُبیکَ ثب ك نتیً

 لنیك کیثلکَ  ن،یلؾت ثجـ ـٍیهِـهبى ًْ ّ ؿ کی جب،یاًنبى هؼؿتوٌؼ، ف کیثؼًجبل  ویعْ یُب یهِـهبًبى ػامتبى اف كبًتق

ّ چگًَْ اف آًِب لؾت  نیـیاؿتجبٓ ثگ ویعْ یُب توٌبُب ّ توتغ يیکَ چگًَْ ثب ا ؼیگْ یثَ هب ه ویعْ یْیثَ کوک مٌبؿ

ثب  یا ّ چَ ًوو ّ ؿاثطَ نیّ ػؿ آى ثبؿٍ ثضج ّ كکـ کٌ نیىْ ـیػؿگ ویّ هّْْػبت عْ ِبیكبًتق يیچگًَْ ثب ا. نیثجـ

.نیثـهـاؿ مبف ویهضجْة عْ یگْؿُبیًِلتَ ػؿ ك یّ ثب توٌبُب ُب یثب كبًتق ،«ـیؿ»هّْْع ّ اٍْال ثب    

 

 

رؾثَ  ـیام قیاف ُـ چ ویث یثبىؼ کَ ػؿ آى توبىبچ ییْیّ مٌبؿ کیًظن موجْل کی زبػیثَ ىکل ا تْاًؼ یاؿتجبٓ ه يیا

رؾاة ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ صبالت  یگْؿُبیك و،یعْ کیاّ ؿا هزؾّة ّ هنضْؿ تکٌ لنیّ ك هبًؼ یه لنیك ینتیًبؿم

ثـ امبك ًظن  يتـیُـ چَ ث یآًکَ توبىبچ بی. هبًؼ یه احـ یکوـًگ ّ ث لنیك کیّ ػامتبى موجْل کٌؼ یه ویعْ ینتیًبؿم

 جَیعين ثَ ػٌَـ ؿـ بی ،«ـیؿ» ػچبؿ ُـاك ؿئبل ّ تـمٌبک اف  لن،یك ینتیًبؿم/ؿئبل بیػوؼتب ؿئبل  یْیّ مٌبؿ

 کیثب ًظن موجْل لن،یك ٌکَیا بی. کٌؼ یّ لؾت اف عيًْت ه یعْى زبػیػٌَـ تـمٌبک ػؿ اّ ا يیفهبى ا ّ ُن ىْػ یه

 یّ هؼْالت ػؿًّ لنیّ ػامتبى ك ىْػ یّ ثب هّْْع ه «ـیؿ» ثب  کیؿاثطَ موجْل کی زبػگـیا يتـیُـ چَ ث و،یْع

 زبػیػؿ کٌبؿ ا مبفػ، یؿّثـّ ه ویّ ػّؿاى عْ ویعْ یّ روؼ یكـػ یُب ّ توٌبُب هب ؿا ثب ُـاك يتـیُـچَ ث گْؿُبیك

.لنیاف ك ویعْ ینتیـیب ّّیّ ؿئبل ّ  ینتیًبؿم یُب توتغ یاؿّب یثـا ییّ رب یهکبً   

 

 

هبػؿ  ُب لنیکَ ُـ کؼام اف ك نیٌیثج نیتْاً یه ن،یٌؼافیث یًگبُ «کلیهـػاى ا»  یُب لنیهٌظـ ثَ ُـ چِبؿ ثغو ك يیاف ا یّهت

آًِب هب ؿا ُن ثَ . ُنتٌؼ کیموجْل/ ؿئبل/یبلیع یُب هغتلق صبالت ّ ثغو تیّ رؾاة ّ ثب تـک کیموجْل یًظو زبػیثَ ا

ّ  ؼىیپـ ى،ؼیهبًٌؼ رِ و،یعْ یگْؿُبیالؼبػٍ ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ك عبؿم یُب ّ هؼؿت ویهزؾّة عْ ینتیًبؿم ٍْیى

 ؼىیهب ؿا ثَ لؾت ثـػى ّ ُْؿاکي لنیرؾاة ك گـاىیّ ثبف لنیك یُب  کیّ تکٌ مبفًؼ یه یّ رنو یکیقیك يیثـ هْاً یـگیچ

هب ؿا ثَ لول  ،یفًؼگ« ّ هزِْل کلیا» ثب ػٌَـ  یػائو یـیّ ػؿگ لنیُن صبالت تـمٌبک ّ ؿئبل ك. کٌٌؼ یّاػاؿ ه

هب ؿا ثب هّْْػبت  لن،یّ ػامتبى ك کیفهبى هؼؿت موجْل ُن. ؿمبًؼ یه یفًؼگ یچیّاؿ ّ ُ صبالت کبثْك يیاف ا یػؿربت

هب ؿا ثب  بی مبفػ، یؿّثـّ ه «ـیؿ»ّ  یکٌتـل فًؼگ یّ ًبهوکٌ «یگـیػ»ثَ  ویعْ بفیثب ً یـیچْى ػؿگ ،یثيـ یػاًو

ّ اًنبى هتلبّت ّ  ، ثب كـٌُگ هتلبّت«ّ ثبٍطالس عطـًبک جَیػٌَـ ؿـ» ًْع ؿاثطَ ثب  یؼٌیهّْْػبت اکتْئل، 

ثب  ،یچِبؿگبًَ رؾاث یُب لنیّ ػؿ هزوْع ك مبفػ یؿّثـّ ه کیْژًتیهخل ثضج رنن ّ ث یهِو یُب ثب ثضج قیّ ً جَیؿـ

.کٌؼ یه زبػیهغتلق ا یهؼؿت ّ ّؼلِب   

 

 

هب هؼؿت ا. امت یهْ لنیك کی لنیك ینتیّ صبالت ًبؿم یکیاف لضبظ تکٌ «کلیهـػاى ا» ّ چِبؿم  ؼیرؼ لنیهخبل ك یثـا

 یاٍل گْؿیك کی یثب ثبفگيت ثَ گؾىتَ ّ ىـس فًؼگ عْاُؼ، یه لنیثب آًکَ ك. امت قیّؼ لنیّ ػامتبى ك لنیك کیموجْل

ثجـػ ّ « ّ هتلبّت جَیاًنبى ؿـ»  کی یّ اًنبً یهؼْل كـػ ى، ػؿ ّاهغ هب ؿا ثؼؿّ«لْگبى» یؼٌی «کلیهـػاى ا» 

کوـًگ ّ تک  لنیؿّثـّ مبفػ، اهب ػامتبى ك لنیؿئبل ك/ ینتیمبصت ًبؿمّ  یکیاف لؾت تکٌ ؼیُوقهبى هب ؿا ثب ػؿرَ رؼ

ّ رؾاة لْگبى  یّ رنن هْ لنیکٌٌؼٍ ك ّ هزؾّة ینتیًبؿم یُب ٍضٌَ تیهزؾّث ـیام یّ توبىبچ هبًؼ یه یثبه یمبصت

.اًؼک امت بؿیثن لنیك یؼگیچیّ پ ىْػ یه   

 

 

ػٌَـ هزِْل  ؼت،یّ ٓج یفًؼگ یؼگیچیثب هّْْع پ يتـیچَ ثاهب هب ُـ  «کلیهـػاى ا» یُب لنیثغو اّل ّ مْم ك ػؿ

 یّ ػيو یهْتبًت، ثب هؼْالت اًنبً یگْؿُبیکٌٌؼٍ ك هنضْؿ یُب تیثب هزؾّث ،یّاؿ ًِلتَ ػؿ فًؼگ کبثْك بیّ ؿئبل 

َ ث بفیّ ً «جَیػٌَـ ؿـ»ّ ثـاثـ ثب  کیؿاثطَ موجْل ؿتثب ّـّ ژٍیػّ ثغو ثَ ّ يیهب ػؿ ا. نیىْ یآًِب ؿّثـّ ه

ًژاػ ّ ًنل  لتَیّ ى« ػٌَـ هتلبّت » ُـامبى اف  ینتیًبؿم/ثب ّـّؿت گؾاؿ اف ؿاثطَ ؿئبل گـ،یکؼیثب  بلْگیػ

 یهيبثَ چْى ػين، ػّمت یقُبیُب ثَ چ ُب ّ هْتبًت ُوَ اًنبى نیهيتـک ػو بدیثب ّـّؿت ػؿک ّ لول اصت و،یعْ

 ًْؼیػٌبٍـ هتلبّت ّ پ بىیه یّ ُوکبؿ بلْگیثَ ػ یثبی ّـّؿت ػمت لنیُـ ػّ ك.  نیىْ یهتوبثل ؿّثـّ ه بّٓ اؿتج

کَ ػؿ رِبى اهـّفٍ هب  یهّْْػ. ػٌُؼ یًيبى ه ،یبلیاکيي ّ ع لنیك کیآًِب ؿا ، ػؿ صؼ تْاًيبى ّ ػؿ صؼ تْاى  یػؿًّ

ّ ًلـت  یکًٌْ یُب ّ ثبػج رٌگ ىْػ یه يتـیُـ ؿّف ث ،«جَیػٌَـ ؿـ»ُب ّ ُـاك اف  توؼى بىیه یـیکَ ػؿ آى ػؿگ

 ُب لنیاف ك چکؼامیثب آًکَ ُ. کٌؼ یهطـس ه يتـیؿا ُـ چَ ث ویعْ تیًلـت اف امالم ّ ىـم ىؼٍ امت، اُو بیاف ؿـة ّ 

رِبى  کیػجْؿ ثَ  بفیّاؿػ ىْػ ّ ً یثَ عْث« ػٌَـ هتلبّت»هؼْل ُـاك ّ ًلـت اف  يیثَ ػون ا تْاًؼ یًو
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هِـهبى ّ  کی یثقؿگ ّ ػون ّؼق ّ هؼْل ػؿًّ هِـهبى کی یثتْاًؼ هؼْالت ػؿًّ بی. ؿا ًيبى ػُؼ ییاچٌؼٍؼ

هضبكظبى » صبل ّؼ هِـهبًبًَ  يیّ ػؿ ػ یلیتغ/اکيي ؼیرؼ لنیهخبل ك یکَ ثـا یکبؿ. ًگبٍ هِـهبًبًَ ؿا ًيبى ػُؼ

یؼ ّ ًيبى هی ػُؼ کَ مْپـهي ُب، هِـهبًبى ثقؿگ چگًَْ اف رْاًت ػیگـ هی آ یاف ػِؼٍ آى ثـ ه یثَ عْث« (هي  ّاچ)

ی  تْاًٌؼ تلکـات ًبفینتی ػاىتَ ثبىٌؼ، ػؿ عؼهت گلتوبى صبکن ّ مـکْة توٌبُبی تْػٍ ُب ىًْؼ ّ یب تزبّفگـ رٌن

.ثبىٌؼ  

 

 

«جظن»ّ ُزاص اًظبى هذرى اس  کیْژًتیجظن ّ ب هْضْع   

 

 

اًنبى هؼؿى ّ هؼْالت  یهؼْالت ػؿًّ یصبل تجلْؿ ثـع يیعْػآگبُبًَ، ػؿ ػ/ًبآگبُبًَ ،«کلیهـػاى ا» یُب لنیك

ّ  «یرنن ّ اصنبمبت ثيـ» هؼؿى، ُـاك اّ اف  نکْؿكیػ یاَ یهؼْل پب کی. ُنتٌؼ قیهؼبٍـ كـٌُگ هؼؿى ً

هؼؿى  نکْؿكیػؿ ػ ٌَگًْیا. هؼؿى امت ػػول ّ عـ بػتیرنن ّ اصنبمبت تضت م ؼىیثَ کٌتـل کي یتاله هؼاّم ثـا

عطـًبک ّ  یثَ ْٓؿ ػوؼٍ هضل صْْؿ اصنبمبت ّ ىْؿُب یّ ػؿ ؿّاى اًنبى هؼؿى، رنن ّ اصنبمبت ، ًبآگبُ

ّ  تیػوالً ـیّ صکْهت ؿ یهبًًْ یثبػج ث ـُّبیً يیىًْؼ، ّگـًَ ا ؼٍیکي تیثَ ثٌؼ ػوالً ینتیُنتٌؼ کَ ثب یهـف یث

اّ  یّ هؼْل ػؿًّ« لْگبى» ػؿ هبلت  ژٍیُـاك ثَ ّ يیا «کلیاى اهـػ» ؼیچِبؿم ّ رؼ لنیػؿ ك. ىًْؼ یعيًْت ه

 يیصبل اّ اف ا يیػؿ ػ. ّ پـىْؿ امت یْاًیهؼؿت ص کیگـگ تٌِب، تجلْؿ  کیلْگبى ػؿ ّاهغ . ػُؼ یؿا ًيبى ه ویعْ

 ثـاػؿ اّ. «نتیً ْاىیص کی» ًيبى ػُؼ کَ اّ عْاُؼ یه لنیّصيت ػاؿػ ّ هـتت ثَ هْل ك ویػؿّى عْ ْاىیص

ػمت ثَ  ویعْ یْاًیص ؾیلول لؾا یامت ّ ثـا هبًْى یػؿّى ّ ث ْاىیص يیا ـیتجلْؿ كـػ ام وبیػه لنیك يیػؿ ا «کتْؿیّ»

.امت« ىکبؿ»  کیلؾت ّ  لَیّم کیكؤ  ویثـا یگـیّ ػ فًؼ یه گـاىیعيًْت ّ کيتبؿ ػ   

 

 

مْال ؿكتَ امت ّ اکٌْى اف  ـیثَ ف یاهـّف بًَیگـا ّ رنن یثب کوک تلکـات پنبهؼؿً ،یًْع ًگبٍ ثَ رنن ّ ًبآگبُ يیا

ػّ صبلت ػوؼٍ امت،  یًگبٍ ػاؿا يیػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ا یثَ رنن ّ فًؼگ ؼیرؼ یهؼؿى ًْع ًگبُ نکْؿكیػؿّى ػ

 زبػیّ ا ـٍی، اؿاػٍ، صن اًتغبة ّ ؿ«هي»هؼؿى، چْى هلِْم  ٍهِن ًگب یهجبً یًل یثَ هؼٌب تیاهب ُـ ػّ صبلت ػؿ ًِب

 بمتیّ م بلْگیػؿ ػـٍَ ػ ینتیّ پلْؿال ییًگبٍ چٌؼٍؼا کیثَ  یبثی ػمت مبف ٌَیّ فه یهجبً يیثَ ا ؼیرؼًْ ّ  یًگبُ

.ّ اؿتجبٓ امت   

 

 

کَ اکٌْى  بثؼی یه ؼیرؼ کیْژًتیّ ث کیْلْژیـّثیٓـف تجلْؿه ؿا ػؿ تضْالت ػلْم ًْ کیًگبٍ ّ تضْل ًْ اف  يیا

ّ  یفًؼگ يیبػیهبػؿ ثَ تضْل ػؿ ؿّاى ّ مبعتبؿ ثٌ يتـیًؼ ّ ُـ چَ ثا مبعتَ لیتجؼ ویؿا ثَ اثژٍ عْ «ؼتیرنن ّ ٓج»

 ییُب ًوًَْ زبػگـیا وبیّ ػه ٌٌؼیبكـیًْ ث ییُب ًْ ّ هؼؿت ییُب ًنبىا تْاًٌؼ یتضْليبى ه ـیُنتٌؼ ّ ػؿ هن ؼتیاًنبى ّ ٓج

کَ  ػٌُؼ یاهب آًِب ًيبى ه تضْل يیثب ا. الؼبػٍ ثبىٌؼ عبؿم یّ ؿّص یرنو ،یكکـ یُب ثب هؼؿت« ُب هْتبًت» يیاف ا

امت ّ  ًٍجْػ ویث یتُْو ویعْ« هي»ّ اف هؼؿت کٌتـل  ویعْ یتَْؿات اًنبى هؼؿى اف هؼؿت اًتغبة ّ آفاػ

هؼؿى  لنْكبىیاف ك یبؿیثن قیعطـ ؿا ً يیا. امت ؼٍیكـاؿم تیهؼؿً يیبػیثٌ نیهلبُ يیػؿ ُوَ ا یاکٌْى فهبى ثبفًگـ

ػكبع اف  یػلْم ًْ ّ ثـا يیا یثـا ییُب تیهضؼّػ زبػیعْاُبى ا ؿّ يیاف کٌٌؼ، یك هاصنب بهبیكْکْ بیچْى ُبثـهبؿك ّ 

 کیْژًتیتضْالت ػلْم ث نتٌؼ،یامت کَ هتْرَ ً يیػؿ ا لنْكبىیك يیاىتجبٍ ا ژکیاهب ثَ هْل ژ(. 5)ُنتٌؼ تیهؼؿً یهجبً

اًؼ ّ اکٌْى ٍ  ًجْػ ویث یبتیّ ؿّا ییمبعتبؿُباًؼ،  ًجْػٍ ویث یتُْوبت تیػؿ ًِب تیهؼؿً یهجبً يیکَ ا ؼُؼیػؿ ّاهغ ًيبى ه

تضْالت ؿا گـكت ثلکَ  يیا یرلْ ؼیًجب يیـاثٌبث(. 6.)امت ؼٍیًْ ّ هٌبمت ثب تضْالت اهـّف كـاؿم یبتیؿّا بكتيیفهبى 

.کـػ ّ عْاُبى آًِب ىؼ یجبًیپيت ـٍیّ ؿ یفً تضْالت ّ کلْى يیاف ا ینتیثـ ػکل ثب   

 

 

چْى  یکنبً بًَیگـا رنن بیّ  یلکبى ّ ًگبٍ پنبهؼؿً یکبّ هبًٌؼ ؿّاى یکبّ تْمٔ ػلن ؿّاىتضْل ًْ  يیا گـیٓـف ػ اف

ّ ؿاثطَ  ٌُؼ ػ یهؼؿى ؿا ًيبى ه کیًگبٍ کالم ینتیًبؿم یٓـف عطب کیکَ اف  ـػیگ یٍْؿت گـكتَ ّ ه ـٍیػلْف ّ ؿ

 يیػؿ ػ گـیّ اف ٓـف ػ کٌٌؼ یؿبف هآ ـٍیّ ؿ یػؿ کل ثَ فًؼگ بیّ  «کیرنن موجْل»ثَ  تـ نیًْ ّ ثب اػتوبػ ػو یا

هضل ًلل  یثَ هْل لکبى، ًبآگبُ ٌـّیاف. ػٌُؼ یتضْالت ؿا ًيبى ه يیًِلتَ ػؿ ا یّ عطب کیْژًتیصبل ّؼق ػلْم ث

ّ  توٌبهؼاّم  ؼیتْل يیهبى کی یثَ هْل ػلْف رنن ّ فًؼگ بیاًنبى امت ّ  کیموجْل یُب ثلکَ هضل هؼؿت نتیاهبؿٍ ً

آالػبت  یثـا. ) ػُؼ یه لیًْ تيک کیموجْل بتیًْ ّ ؿّا بهبتیهؼاّم توٌب ّ اىت ؼیؿا تْل یفًؼگ امت ّ امبك بمیاىت

(7) ؼیهـارؼَ کٌ 30تب  25هي اف ً  یٌتـًتیکتبة ا يیثَ ا ٌَیفه يیػؿ ا يتـیث   
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 ،«چیُ» کیؿ ّاهغ لکبى، مْژٍ ػ یکبّ ؿّاى یهخبل، ػؿ ؿامتب یکَ چـا ثـا ػُؼ یًيبى ه یفهبى ثَ عْث ًگبٍ ًْ ُن يیا

 ًْؼیّ ػؿ پ یهؼاّهب ػؿ صبلت تضْل ّ ػگـگًْ یْیمٌبؿ کیػلْف اّ ػؿ ّاهغ  یػؿ هؼٌب بیّ « پـكْؿهبًل» کیػؿ ّاهغ 

 کی یاگـ ّهت یصت نتٌؼ،یامت کَ هتْرَ ً يیػؿ ا کیْژًتیث ْماىتجبٍ ػل( 8. )امت ویآـاف عْ ٔیهتوبثل ثب هض

 يیامت، ثبف ُن ا يیهبى کیرنن ّ  کیاف  یجیکَ تـک ٌٌؼیبكـیث یخل لْگبى هْرْػه وبیثنبفًؼ ّ ػه «یکیاثـاًنبى ژًت»

 یػؿ پ ىْػ، یه تیامت ّ ػچبؿ ثضـاى ُْ ـیػؿگ یاًنبى هؼوْل کی یػؿًّ نیالؼبػٍ ثب ُوبى هؼْالت ػو اًنبى عبؿم

تغبة ًْع ؿاثطَ ػاؿػ ّ هضکْم ثَ اً یّ اًنبً یػيو یـیّ ػؿگ ىْػ یامت، ػبىن ه ویّ گؾىتَ عْ ظیػؿک تبؿ

.امت ـیّ ؿ یگـیثب ػ ویعْ  

 

هب هی ثیٌین کَ اٍْال هْتبًتِبی اّلیَ چگًَْ تْمٔ ًْع اًتغبثيبى ّ  « ، تَوینهـػاى ایکل»افیٌـّ ًیق ػؿ كیلن رؼیؼ  

، چَ ثب گؾىتَ عْیو یب ثب اًنبًِب ّ ػؿػُبی عْیو، مـاًزبم ثَ «ًْع ؿاثطَ موجْلیک، ًبؿمینتی یب ؿئبل ثب ػیگـی» 

 هْتبًت یب اثـاًنبى ًیق. بالت موجْلیک پـّكنْؿ ایکل ّ یب ثَ صبلت ؿئبل ّ کبثْك ّاؿ هبگٌتْم ػگـػینی هی یبثٌؼص

ّاؿػ  یگـیّ ثب ػ کٌؼ یؿا هجْل ه ویاّ مـًْىت عْ بیامت کَ آ ویعْ ـیتلن زبػیّ ا یاًتغبة صؼااهل يیا َیهضکْم 

ػٌَـ عطـًبک ّ  کی گـاىیػؿ ػ بؿاًویّ « هبگٌتْ»چْى  ٌکَیا بیّ  ىْػ یه بلْگیثب ػ ُوـاٍّ  کیؿاثطَ موجْل کی

امت کَ ثب ّرْػ  يیػؿ ا یّ ًگبٍ پنبهؼؿً یکبّ هؼؿت ؿّاى. ىْػ یه ـٍیّ ؿ گـاىیّ عْاُبى کيتي ػ ٌؼیث یؿئبل ه

هؼٌب ّ  کی بكتيیاّ ثَ  بفیصبلت مْژٍ ّ ً يیا یُـ کؼام ثَ ًْػ ـٍ،یچْى ػلْف ّ لکبى ّ ؿ یکنبً بىیه یاعتالف ًظـ

 ػُؼ یًيبى ه یکبّ ؿّاى. کٌٌؼ یؿا هطـس ه بلْگیّ ػ «ـیؿ» اّ ثَ اؿتجبٓ ثب  بفیً و،یعْ یاف فًؼگ کیموجْل تیؿّا

 یُب چَ ثب هؼؿت ،«ـیؿ»ّ ػؿ اؿتجبٓ هؼاّم ثب  کٌؼ یه یفًؼگ کیرِبى موجْل کیگلتوبى، ػؿ  کیػؿ  يَیکَ اًنبى ُو

امت ّ هزجْؿ امت ػؿ  ـٍیثب كـٌُگ، هؾُت ّ ؿ یؼٌی« ثقؿگ ـیؿ»ب ث بیّ  ت،یؿه بیثب هؼيْم ّ  َچ و،یػؿّى عْ

ّ ثب اتلبهبت  کیرِبى موجْل يیؿاٍ ّ ًْع اؿتجبٓ ثب ا کی ویعْ یّ هنتٌؼ ثَ عْػ، هـتت ثـا یصـکت ثبفتبثي کی

مْژٍ  يیاٍ اعْ. ػُؼ کیرِبى موجْل يیػؿ ا یًوو ّ هکبً ویکٌؼ ّ ثَ عْ یًل بیّ  ـػیآًِب ؿا ثپؾ بثؼ،یث ویػؿّى فًؼگ

ثب ػؿک رب ّ  ینتیُـ کؼام ثب. ثبىؼ «ٌبتْؿیتـه» کی یصت بی ؼییآًؼؿّ کیهْتبًت،  کی ،یكـػ هؼوْل کیاًنبى،  بیّ 

اف  کویفهبًَ ّ رِبى موجْل یثب ػؿک عْامت ّ توبّب ،یّ اًنبً کیّ رِبى موجْل تیّاهؼ يیػؿ ا ویمـًْىت عْ

امت کَ هـتت  «کی یهٌِب» يیا ،«یچیُ» يیمْژٍ، ا. ٌؼیبكـیث یًوي ٌؼ،یبكـیث ویعْ یثـا ییّ هؼٌب تیاّ، اف آى ؿّا

اّ . ـػیگ یه ویثَ عْ کویّ ثب رِبى موجْل «ـیؿ»اه ثب  ّ مـًْىتو، ثٌب ثَ ًْع ؿاثطَ طویثٌب ثَ ىـا ،یًوو ّ صبلت

(9). امت ینیهـتت ػؿ صبل تضْل ّ ػگـػ  

 

 ینتیگًَْ ّ ًبؿم اؿاػٍ آفاػ ّ اًتغبة آفاػ، تُْن یامت ّ ًَ ػاؿاؿئبل  بی ینتیمـًْىت هضتْم ًبؿم کی ـیًَ ام اًنبى

اّ ؿا ػّمت ثؼاؿػ ّ ثَ آى  ؼ،یثگْ یآؿ ویّ لضظَ عْ ٔیثَ مـًْىت ّ ىـا تْاًؼ یاًنبى تٌِب ه. اًنبى هؼؿى امت

هؼؿت . ثنبفػ ویّ ثب امتٌبػ ثَ عْ یصـکت ثبفتبثي کیؿا ػؿ  ویْع یفًؼگ تیؿّا ٌگًَْیثجغيؼ ّ ا یتیّ ؿّا ییهؼٌب

هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب . امت ویّ فهبًَ عْ ویاف ّـّؿت عْ ویعْ تیؿّا زبػیّ ا ویاًنبى ػؿ هجْل ّـّؿت عْ

صبالت اًنبى  يیُو ـیام تیػؿ ًِب قیً یکیاثـاًنبى ژًت یصت ٌـّیاف. اؿتجبٓ ثب اّمت یّ چگًْگ ویمـًْىت عْ

ّ ًْع اؿتجبٓ ثبلـبًَ ّ  ویعْ تیامت تب ثَ ؿّا ـٍیّ ؿ ثضـاى ،یػؿًّ یـیػؿگ ،یيبًیامت ّ هضکْم ثَ پـ یًْکٌ

ّ  یگـیثَ ػ ویعْ بفیهضکْم ثَ ػؿک ً قیاّ ً. بثؼیػمت  ویآـاف عْ ٔیّ هض ویعْ کیثب رِبى موجْل کیموجْل

هـتت ػؿ صبل  کیموجْل یُْبیّ مٌبؿ بتیؿّا يیػين ّ هؼؿت امت ّ ا یاف ثبف ویعْ بتیؿّا زبػیّ ا «ـیؿ» 

 لنیػؿ ثغو مْم ك «کلیكًْ»هتل فى هْتبًت  ؼ،یرؼ یػاؿّ کیُب تْمٔ  هؼبلزَ هْتبًت یت تاله ثـاىکن. تضْلٌؼ

ًِلتَ ػؿ  گـیًزبت هؼيْم ّ چِـٍ ػ یّ ثـا کلیتْمٔ كًْ گٌبُبىیاف کيتبؿ ث یـیرلْگ یتْمٔ لْگبى کَ ثـا

 لیتجؼ ییىکنت ًِب قیّ ً «یکیاثـ اًنبى ژًت» کی زبػیاف ا یىکنت ُـ تَْؿ اهغػؿ ّ ـػ،یگ یٍْؿت ه کلیكًْ

 کی ،«کی یهٌِب» کیمْژٍ ػؿ ّاهغ  ـایف. ػُؼ یّ عطـًبک ؿا ًيبى ه وبؿیػٌَـ ث کیُـ ػٌَـ هتلبّت ثَ 

ّ  ـًْىتًْع اؿتجبٓو ثب م زبػیاف مـًْىتو ّ ثب ا ویعْ تیؿّا زبػیامت کَ ثب ا« رنن ُقاؿگنتـٍ» کی ،«چیُ»

 کی» اّ هـتت اف  یػلْف یػؿ هؼٌب. بثؼی یتضْل ه «تیلضظَ ّ ّاهؼ » کیثَ  «یچیُ»اه، ػؿ ّاهغ هـتت اف  لضظَ

ثِيت  ـایف. هـتت اػاهَ ػاؿػ یثبف يیّ ا بثؼی یتضْل ه« ّ اکتْل یکًٌْ تیّاهؼ» ثَ « اهکبى کیّ  ـتْالیّ تیّاهؼ

ّ  تیّى ؿّاثؼؿ تیؿّا کیّ هب هـتت اف  ؼیبی یثؼمت ًو چگبٍیُ ییّ ؽات ًِب ییًِب تیُْ ،ییًِب یّ هؼٌب ییًِب

.نیىْ یّاؿػ ه ویًْ اف عْ ییا یثبف   

 

ُنتٌؼ ّ  یهؼْالت اًنبً يیا یالؼبػٍ چگًَْ ػاؿا هِـهبًبى عبؿم يیکَ ا نیٌیث یه ٌگًَْیا قیً «کلیهـػاى ا»  لنیك ػؿ

ُب ّ  کبثْك زبػگـیآًِب ا یّ ػيو یاًنبً یُب ثضـاى يیا تْاًٌؼیىبى، ه الؼبػٍ عبؿم یُب هؼؿت يیثَ عبٓـ ا یاکٌْى، صت

« هبگٌتْ» یؼٌی یىْؿى کلیهـػاى ا لیًوًَْ آى ؿئ. ثبىٌؼ یهؼوْل نبىاً کیاف  یيتـیث یُب تیعاله بیعطـات ّ 

 ـیامت ّ ام لنیػؿ ثغو اّل ّ ػّم ّ مْم ك« ُب هْتبًت»ُب ثَ  ُوَ اًنبى لیتجؼ بیُب ّ  اًنبى یامت کَ عْاُبى ًبثْػ

.امت «ـیؿ»ثب  ینتیًبؿم/ؿاثطَ ؿئبل کی   
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ّ ثب  ویثب عْ ،«ـیؿ»ُـ ػّ تلبّتيبى ػؿ ًْع اؿتجبٓيبى ثب  تیالؼبػٍ، ػؿ ًِب اًنبى عبؿم بیّ  یاًنبى هؼوْل چَ

 بفیّ هجْل ً بگْگیّ پبؿاػکل ثبىؼ،آًزب اًْاع هغتلق ػ کیاؿتجبٓ موجْل کی ٍْیاؿتجبٓ ثَ ى يیآًزب کَ ا. امت یگـیػ

ّ ػين ّ  ینتیاف ُوق بتيبىیّ كـػ ّ ربهؼَ ّ ؿّا کٌؼ یؿىؼ ه ویْع یُب ّ کوجْػُب ّ هجْل ثضـاى یگـیثَ ػ ویعْ

ػمت  یػين ّ هؼؿت اًنبً یثبف «ینیّ ػگـػ ْىیهْتبتن»اف  یؼیّ هـتت ثَ ػؿربت رؼ بثؼی یهؼؿت هـتت تضْل ه

 هضکْمّ  هبًٌؼ یه یگـیّ ػ ویُـاك اف عْ ـیثبىٌؼ، ام ینتیؿئبل ّ ًبؿم یُب صبالت ّ كبًتنن ـیآًزب کَ ام. بثٌؼی یه

ػؿ  «جَیّ ػٌَـ ؿـ یگـیػ»کيتبؿ ّ مـکْة  لیػؿ ه یُنتٌؼ؛ هضکْم ثَ گـكتبؿ یّ اًنبً یكـػ یُب ثَ تکـاؿ كبرؼَ

.ُنتٌؼ یگـیثب ػ یهـاػ/ؼیهتٌلـاًَ هـ بیهضکْم ثَ امبؿت ػؿ ؿاثطَ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ  بیّ  یگـیّ ػ ویعْ   

 

 

امت کَ  یهبثل کٌتـل فًؼگ ـیمْ ثغو هزِْل، ؿ کیاف  ػُؼ،  یهثَ هب ًيبى  «کلیهـػاى ا»  یُب لنیك تیػؿ ًِب آًچَ

 بفیهب ّ ً کیّ رِبى موجْل یتضْل هؼاّم فًؼگ گـ،یػ یّاؿ امت ّ اف مْ ُن رؾاة ّ هتضْل ّ ُن ؿئبل ّ کبثْك

 لنیؼ كهبًٌ بیتب . امت یگـیّ ػ ویبلْگ ّ اؿتجبٓ هب ثب عْیهؼاّم هب ثَ تضْل ًْع ػ بفیً جَ،یّ ؿـ ـیهب ثَ ؿ نیػو

 تـ نیػو یـیػؿ هن بیّ  نیبثیهؼؿى ػمت  قیآه هنبلوت ینتیُوق کی زبػیّ ا جَیّ ؿـ یگـیثَ هجْل ػ «کلیهـػاى ا»

تب . نیبثیػمت  یگـیّ ػ ویًْع اؿتجبٓ ثب عْ يیرِبى ّ ا يیپنبهؼؿى ّ تضْل هؼاّم ا ییتـ ثَ رِبى چٌؼٍؼا ّ ػؿمت

 تیّ ّاهؼ کیرِبى موجْل کیػؿ ّاهغ هب ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ كـػ ػؿ کَ  نیثجـ یهّْْع مبػٍ پ يیثَ ا یصت نیثتْاً

 ؼاؿیثَ هؼيْم ّ عـ یتوبىبچ بیاف ًوو هؼلن ّ  گـ،یثَ ًوو ػ یاف ًوي «ینیػگـػ»ّ هـتت ػؿ صبل  نییف یه کیموجْل

 یفًؼگ يیٌبثـاث. ثَ ُوـاٍ ػاؿػ گـیػ یّ ؿًگ ْیمٌبؿ ویثب عْ ُب یُب ّ ثبف ًوو يیّ ُـ کؼام اف ا نیمْپـهبؿکت ُنت

ٌُـ ّ هتبهْؿهْكْفٍ هؼاّم  کی یّ فًؼگ «یپـكْؿهبًل ٌُـ» کیّ مْژٍ ّ اًنبى ػؿ ّاهغ  یػاًو «ْىیهْتبتن» کی

 ننّ فثبى ّ ر یفًؼگ نیثب تي ػاػى ثَ عـػ ػو و،یعْ کیّ رِبى موجْل یفًؼگ نیؿاف ػو يیتب ثب ػؿک ا. امت

ّ کْػک  تِْع یاًنبى ث کیثَ  چَیثَ هْل ً ،یقاؿ گنتـٍ فًؼگ؛ ثَ رنن ُ«رنن عٌؼاى» کیثَ  يتـیُـ چَ ث ،یثيـ

ثب ػؿک عـػ ّ هٌطن ًِلتَ ػؿ  و،یّ فهبًَ عْ ویّ ثب هجْل مـًْىت عْ نیبثی ینیػگـػ یفًؼگ گْهیعٌؼاى ّ ثبف

هـػاى » لنیاىکبل ك. نیىْ لیتجؼ ویمـًْىت عْ ىثقؿگ ّ عٌؼاى ّ عبلن عٌؼا گـیثَ ثبف و،یلضظَ ّ فهبًَ عْ

 لَیثَ ّم بیّ  یؼیرِو ٓج کیتَْؿ امت کَ تٌِب ثَ کوک  يیا ـیامت کَ ٌُْف ُن هخل اًنبى هؼؿى ام يیػؿ ا «کلیا

 یرِبى ّثبف يیا یػائو ْىیاّ ػؿ ثطي هْتبتن کَیػؿ صبل بثؼ،یػمت  ْىیهؼؿت ّ هْتبتن يیثَ ا تْاًؼ یه یکیژًت ـاتییتـ

.نتیً یآؿبف ّ اًزبه ؿا ْىیّ هْتبتن یثبف يیهـاؿ ػاؿػ ّ ا ویعْ کیموجْل   

 

 

ٌوبیدر ط« ابژٍ کْچک ؽ» بیّ  «ٌوبیچؼن ط »   

 

 

امت کَ ػؿ ّاهغ  «یًگبُ» بًگـیًوب قیاف ُـ چ ویث ٌوب،یم يیّ ػّؿث ٌوبیثَ هْل اّ م ـایثْػ، ف ٌوبیػبىن ٌُـ م ػلْف

ًگبٍ »  کیػؿ ّاهغ  ٌوبیم .ًْ امت یُب یًْ، ثبف بهبتیًْ اىت یتوٌبُب زبػگـیامت ّ هـتت ا« ًگبٍ ثؼّى مْژٍ»  کی

ىؼت ّ صؼت  کیّ تجلْؿ  یّ ثيـ یفًؼگ یػؿًّ نیػو یىْؿ ّ توٌب بًگـیًگبٍ ثؼّى مْژٍ ث يیامت کَ ا« ثؼّى مْژٍ

 کیاف  یثـاػؿ لنیك يیػؿ ّاهغ ًگبٍ ػّؿث ن،یثٌگـ «کلیهـػاى ا»  یُب لنیهٌظـ ثَ ك يیاگـ اف ا (10).ًبة امت یاصنبم

اف . مبفػ یه ـیّ هّْْػبت رؾاة آى ػؿگ لنیك کیبٍ آگبُبًَ کبؿگـػاى امت کَ هب ؿا ثب عْامت ّ ًگ بًگـیٓـف ث

 یپ ْیّ مٌبؿ گْؿُبیك یػؿًّ یُب یکَ ثَ رِبى ّ كبًتق ػُؼ یاهکبى ؿا ه يیا بىیثَ هب توبىبچ يیًگبٍ ػّؿث گـیٓـف ػ

هب  یتوٌب يیّ ػّؿث لنیکَ ك نیّ اربفٍ ثؼُ نیٌک یثبف لنیك کیؿا ػؿ ًظن موجْل ویّ ًوو عْ نیکٌ یّ ثب آًِب ُوغْاً نیثجـ

هخل لضظبت رٌگ  ییُب ّ ٍضٌَ، هب ػؿ ٍضٌَ يیػؿّث یاًؼافُب صبالت ّ چين يیاهب ػؿ کٌبؿ ا. ؿا مبهبى ّ ًظن ثغيؼ

ّ ًجـػ  کلیًگبٍ ػبىوبًَ لْگبى ثَ كًْ نتيیػؿ لضظَ ًگـ ،«کیهْمت» ىکل فى هْتبًت  ـییُب ّ لضظبت تـ هْتبًت

کَ  نیؿّثـّ ُنت قیً ٌوبیم گـیػلؾت  کیثب  ـٍ،یّ ؿ کلیپـ اف ؿن ػين لْگبى پل اف کيتي كًْ بػیػّ ّ كـ يیا ییًِب

لْگبى، ػؿ  یآٌُ یُب ػؿ چٌگبل یرؾاث قیچَ چ ن،یاف عْػ مْال کٌ ؼیثب. امت کیموجْل یتوٌب کیاف  تـ نیػو یلیع

ّ  ظی زبػیا بیآتو ّ ثبػ ّ ثبؿاى ّ  زبػیلضظبت ا ُب، ػؿ هْتبًت گـیػ یُب چيوبى ّ ػؿ صبالت عطـًبک ّ ػؿ هؼؿت

ؿلجَ  یکیقیك يیُب ثـ ُوَ هْاً کَ آى یػؿ لضظبت بی. کٌؼ یه ویػاؿػ کَ هب ؿا هزؾّة عْ رْػُب ّ تْمٔ هْتبًت ـٍیؿ

َ آى ک نیؿّثـّ ُنت ٌوبیم یلضظبت ػؿ ّاهغ هب ثَ هْل ػلْف ثب هؼؿت ّاهؼ يیػؿ ا. کٌٌؼ یپـّاف ه پـًؼ، یّ ه کٌٌؼ یه

فهبى  نتبػىیًبة لضظَ ّ ٍضٌَ ؿا هبًٌؼ لضظَ ا یىْؿ ّ توٌب کیاکٌْى . ًْ امت یُب تیًْ ّ ّاهؼ یهؼاّم توٌبُب زبػیا

ًْ،  یًْ ّ توٌب تیّاهؼ کیهب ثَ  یػؿ ثغو ػّم، ثـا «کلیا»ػؿ مْپـهبؿکت تْمٔ پـّكنْؿ  قیُوَ چ یصـکت یّ ث

.کٌؼ یه لیتجؼ یفهبً یصـکت ّ تضْل ػؿ ث کیثَ    

 

 

ؿّفهـٍ ؿا ثَ کٌبؿ  تیّ ّاهؼ ىْػ یه لیاکتْئل تجؼ تیّاهؼ کیػؿ ّاهغ ثَ  یكبًتق کی ـتْال،یّ تیّاهؼ کی اکٌْى

. نتٌؼیً ویث کیموجْل ییُب تیّ ّاهؼ یبتیؿّا تیػؿ ًِب یکیقیك يیهْاً یؿّفهـٍ ّ صت تیکَ ّاهؼ ؼُؼیّ ًيبى ه فًؼ یه
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 تیکَ اّ ػؿ ّاهؼ نیػاً یه ٌکَیّ ثب ا مبفػ یه یػبػ ـیکبهال ؿ تصبال يیلضظَ هزؾّة ا يیآًچَ هب ؿا ػؿ ا ٌگًَْیا

 «یاًؼؿثبى» وبًنلیػؿ ّاهغ صبلت ا ن،یثـ یّ اف آى لؾت ه نیآّؿ یثبّؿ ه لنیهوکي امت، اهب ثَ اّ ػؿ ك ـیؿّفهـٍ ؿ

ّ  یتوٌبُب. امت یًْ تْمٔ لضظَ ّ رنن ّ فًؼگ یُب تیًْ ّ ّاهؼ یهؼاّم توٌبُب ؼیصبلت تْل یؼٌیّ رنن،  یفًؼگ

. آؿفّمت ؼیتْل يیهبى بیٍضٌَ ّ  يیاف ا یثغي قیُنتٌؼ ّ اًنبى ً يیهبى بیلضظَ ّ  کی ؼیکَ ػؿ ّاهغ تْل ییُب تیّاهؼ

 لنیّ هطوئٌب ك کٌؼ یه زبػیًْ ا یُب یًْ ّ ثبف یگْؿُبیًْ ّ ك یهغتلق، توٌبُب یـُبیػؿ هن ویُـ ٍضٌَ ثب عْ ٌگًَْیا

.نتیً یبًیؿا پب یثيـ تیگًَْ کَ عاله ُوبى. بثؼی یه هَاػا ػؿ اىکبل ًْ «کلیهـػاى ا»   

 

 

اثژٍ کْچک »لکبى ػؿ ثبة  یثَ کوک تئْؿ تْاى یه قیؿا ً یّ ػؿ ّاهغ ػؿ ُـ احـ ٌُـ لنیًِلتَ ػؿ ك ییهؼؿت ًِب يیا

 ىًْؼ، یه کیػًق گـیکؼیثَ  یثقؿگ، لکبى ّ ػلْف، ػؿ رِبت يینیػّ ئئْؿ يیکَ چگًَْ ا ؼیػاػ ّ ُوقهبى ػ شیتّْ« ؽ

هزؾّة  «کلیهـػاى ا»هخل  یبلیع یُب لنیك ؼىیؿا ػؿ لضظَ ػ به تیآًچَ کَ ػؿ ًِب. ُب آى یثب ّرْػ اعتالكبت ًظـ

هطلْة گويؼٍ ّ ثِيت  يیاًنبى ثؼًجبل ا یربّػاًَ ّ ػؿًّ یاًنبى ّ رنتزْ يیبػیػؿ ّاهغ کوجْػ ثٌ مبفػ، یه ویعْ

 کی یّ ػاؿا ؼیآ یکبهل ثؼمت ًو چگبٍیهطلْة گويؼٍ کَ ُ يیا ـایف. تام« اثژٍ کْچک ؽ»ثَ ػًجبل  یؼٌیگويؼٍ، 

 یصت مبفػ، یُنت، هـتت هب ؿا ّاػاؿ ه قیً ویؿئبل ػؿ عْ یثغو اّبك کی قیّ ً ینتیًبؿم کیػٌَـ كبًتبموبت

.نییتوتغ هضِ ّ ؿئبل ثزْ يیثِيت گويؼٍ ّ ا يیا یّ ػؿ پ نیؿا ثؼّؿ اًؼاف ویعْ بتیؿّا يیثِتـ   

 

 

 ویعْ یاًنبً یػؿًّ نیصبلت ػو يیثب ا گـیػؿ ّاهغ هب ثبؿ ػ یبلیرِبى ع يیّ ػؿ لضظَ هزؾّة ىؼى ػؿ ا لنیك ػؿ

 بی یگـیػ»  يیا هـف یلول پـىْؿ ّ ث یهطلْة گويؼٍ، ػؿ پ يیثِيت گويؼٍ ّ ا يیا یکَ ػؿ رنتزْ نیىْ یؿّثـّ ه

ّ  یاّ ّ امبك صبلت عـاثبت تیّ عاله یآفاػ امبك تیرنتزْ ثَ هْل لکبى ػؿ ًِب يیامت ّ ا« هطلن ّ گويؼٍ ـیؿ

امت کَ « اثژٍ کْچک ؽ»  يیّ ًيبى ػاػى ا بكتيی یػؿ ّاهغ ػؿ پ یلضظبً يیػؿ چٌ يیًگبٍ ػّؿث. اّمت یپـىْؿ ثيـ

 لنیامت ّ هب ؿا هنضْؿ ٍضٌَ ّ ك یّ ثؼّى ًبم ربؿ نیػو یىْؿ اصنبم کیصبلت  ٍْیثَ ى لنیػؿ ٍضٌَ ّ ػؿ ك

 وبًنلیصبلت ا يیثَ هْل ػلْف ا بیّ  یاًنبً یاَ یصبلت پب يیا. کٌؼ یّاؿػ ه یؼیرؼ یّ كبًتق بیؿّ ثَ تتّ هـ مبفػ یه

»  ،«کلیهـػاى ا»  گـیػ یُب لنیکَ هب ثبف ُن ك ىْػ یثبػج ه یًْ تْمٔ رنن ّ فًؼگ بتییهؼاّم توٌبُب ّ ّاهؼ ؼیتْل

 يیاف ا یّ ػؿ آًِب تجلْؿ نیُب لؾت ثجـ هوکي آى ـیّ ؿ بػٍالؼ معبؿ یّ اف کبؿُب ٌنیثج نیؿا ثغْاُ« هي ؼؿیامپب»، «هي ثت

هـتت  ییّ رِبى ربػّ ُب یكبًتق يیْٓؿ کَ ا ُوبى. نیؿا لول کٌ ویعْ یبفیً یّ ث ییثِيت گويؼٍ ّ صبلت عؼا

 «یىاًؼؿثب»صبلت  بیهطلْة گويؼٍ ّ  يیربّػاًَ ا یّ رنتزْ ىْػ یه یّ اًنبً یٌُـ ،یػلو یًْ تیعاله مبف ٌَیفه

. نیثنبف وبىیّ ا وتیّ ػين ّ صو یاف فًؼگ ؼیرؼ یبتیکَ هب هـتت ؿّا ىًْؼ یثبػج ه ؼ،یرؼ یهؼاّم آؿفّ ّ توٌبُب ؼیْلت

ػين ّ  یًْ اف ثبف یّ اهکبًبت یتَْؿ ًْ اف رنن ّ فًؼگ کیصبل تجلْؿ  يیػؿ ػ «کلیهـػاى ا» یُب لنیك ٌگًَْیا

 یرنن ّ توٌبُب ؼیرؼ بتیُب ّ ؿّا ّ ًظن ؼیرؼ« نن ثؼّى اؿگبىر» کیتجلْؿ  یػلْف یآًِب ػؿ هؼٌب. امت یهؼؿت فًؼگ

 یّ ػؿ ػـٍَ ؿّاًيٌبم ىًْؼ یهضنْة ًو لیرقّ ػلْم اٍ ـٍیّ ؿ «یپبت تلَ»چْى  یاگـ اهـّف صبالت.ُنتٌؼ یاًنبً

ًگبٍ ّ ثب  ،ّ اهکبًبت ِبیكبًتق يیًَ چٌؼاى ػّؿ ا یا ٌؼٍی، هطوئٌب ػؿ آ.ىًْؼ یه یثـؿم «یـاؿّاًيٌبمیپ»ػؿ ثغو 

« ارنبم ثؼّى اؿگبى»ًْ اف رنن، ىبُؼ  بتیّ هب ىبُؼ ؿّا ىًْؼ یه نتَیّ ثِتـ ًگـ ؼیرؼ یا ًْ اف رنن، ثَ گًَْ یتیؿّا

.نیُنت یثيـ یُب ّ ػلْم ًْ ًْ، هؼؿت یُب تیًْ ّ ّاهؼ  

 

 

 ،ییالؼبػٍ؛ ربػّ اًنبى ّ ىْؿ پٌِبى اًنبى ثؼًجبل رِبى عبؿم ییکوجْػ ًِب يیا ،یثيـ تیامبك هؼؿت ّ عاله یثبؿ

هـتت ثَ  یػؿًّ نیىْؿ ػو يیُب ثـ امبك ا هب اًنبى ٌگًَْیثؼًجبل توتغ هضِ ثِيت گويؼٍ امت ّ ا ،یّ روؼ یكـػ

ىْؿ ّ  يیثـ امبك ا ٌگًَْیامت ّ ا بكتَیؿاف ؿا ػؿ يیا یٌُـ ُـثِتـ اف  ٌوبیم. نیبثی یًْ ّ ثلْؽ ًْ ػمت ه یُب تیعاله

امتبؿ »، «اؿثبة صلوَ»  ،«کلیهـػاى ا»چْى  یؼیّ عالم رؼ ییربػّ یُب ّ رِبى بتیهـتت ّاهؼ ،یثيـ نیػو لیه

 تّ پـىْؿ، هـت ییرِبى ربػّ يیا َیفهبى ثـ پب ّ ُن ٌؼیآكـ یه ـٍیّ ؿ «ٌبتْؿیتـه» ، «رٌگ متبؿگبى» ،«کیتـ

ًْ ّاػاؿ  بتیّ ؿّا ّ هب ؿا ثَ هنضْؿىؼى ّ ثَ ًوؼ کٌؼ یه زبػیا یػين ّ هؼؿت ثيـ یاف ثبف کیًْ ّ موجْل بتیؿّا

 ینتیامت ّ ثب لنیّ ثـ ثبفاؿ ك ّْػیصبکن ثـ ُبل بتیؿّا ـیهـتت تضت تبح ٌوبیهؼؿت عالم م يیُوبًطْؿ کَ ا مبفػ، یه

.ىْػ یىٌبم تیهـتت آم   

 

 

 

:بتیاػث  

 

1 / http://www.sateer.de/1980/09/blog-post_09.html 

 

http://www.sateer.de/1980/09/blog-post_09.html
http://www.sateer.de/1980/09/blog-post_09.html
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 ک،یموجْل»مَ ثغو  یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیـ پؼُ: ّاهغ بیؿئبل / یبلیع/کیموجْل یمَ مبصت ؿّاً/ 2 

 اًؼ ؼٍیػؿُن تٌ «یا ثـّهَ ـٍیمَ ػا»مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل  يیا. امت« ّاؿ کبثْك بیؿئبل ّ  قیّ ً ینتیًبؿم بی یبلیع

ٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ثبى گـیکؼیثؼّى  تْاًٌؼ یُب ًو ي مَ ثغو امت ّ آىیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً

ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ  کیهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْل. مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ يیا یّ صبلت اًنبً

ىو  ژکیژ لثَ هْ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. گـػػ  لیتجؼ ؼٍیلول ُـ پؼ یّ ىکل امبم «ـیؿ»ؿاثطَ ثب  یىکل امبم

اؿتجبٓ  ـیّ ؿ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیؿاثطَ موجْلػؿ . ؼیػؿ ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ یجیىکل تـک

ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ  ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یُن ثَ رِبًو ّ ثَ عْامتو، ثَ ؿه یؼٌی. ـػیگ یه

 يیَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ امَ گبً ،یخیاؿتجبٓ تخل کیاه ػؿ ّاهغ ػؿ  ؿاثطَ ػؿ يَیاّ ُو. امت ویاًتوبػ اف آًِب ّ اف عْ

 یؼٌی. ـػیگ یًبم پؼؿ ٍْؿت ه نکْؿكیثـ ثنتـ هبًْى ّ ػ يَیاّ ّ هؼيْم ُو بىیه و،یاّ ّ عْ بىیاؿتجبٓ، ؿاثطَ ه

ّ ُـ  ثـػ یًو یپ یگـیّ ؿاثطَ ّ ػ ویعْ ییثَ ؽات ًِب چگبٍیُنت ّ اّ ُ یا كبٍلَ يَیکَ ُو ػاًؼ یمْ اّ ه کیاف 

هـتت اف ّلغ مْم ثَ  تْاًؼ یاّ ه گـیاف ٓـف ػ. هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت یاًؼاف ّ چين یّ ؿاُ یـیمغي اّ تلن

ؿاثطَ ػّگبًَ  کی ینتیؿاثطَ ًبؿم. ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ ویاه ثٌگـػ ّ عْ ّ ؿاثطَ ویعْ

ثَ  یّ ُنت ویعْ ؼىیاف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػ ٌـّیاف. امت ینتیًبؿم یگبًگی یّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ پ یًگبُ/ًگبٍ

ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن  بیّ  ینتیًبؿم نبًلیتوتغ ّ ژّئ کیًگبٍ موجْل يیا ـایف. اًؼاف هبثل تضْل ُـاك ػاؿػ چين کیمبى 

ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ  ْهض یگـیؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػ ـیاًنبى ام. کٌؼ یاّ ؿا ػاؿبى ه يیّ ثِيت ػؿّؿ ىکٌؼ یه

.یتزبّفگـ رٌن کیهخل صبلت  ىْػ، یه لیتجؼتزبّف ّ عيًْت  یػمت اّ ثـا   

 

امت ّ ُن  «یگـیػ»اف هلِْم  تـ غیّم بؿیثن «ـیؿ»هلِْم . امت ـیؿ یلکبى توٌب یؿّاًکبّ یاًنبى ػؿ هؼٌب/ 3 

کَ اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب  ـػیگ یؿا ػؿ ثـ ه ـٍیّ ؿ یػؿًّ ،یاًتقاؿ یگـیهيغٌ هخل هؼيْم ّ ُن ػ یگـیػ

.ویعْ یّ عْاة ّ توٌب تیب ؿهاف عؼا ت. اّمت   

 

ثَ  یبثی ػمت یكبًتنن ػؿ پ کی ـیّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت ّ ام یؿاًي یعْى کیػؿ ًگبٍ لکبى  نبًلیژّئ بیتوتغ / 4 

هخل توتغ . ػُؼ یؿاًو هـگ مْم ه یػؿػ ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ ثب تکـاؿه ثَ مْ ویتوتغ ثب عْ ٌـّیاف. هطلن امت یعْى

 تیاهب ثَ هجْل هضـّه کیموجْل یتوٌب. یهتزبّف رٌن کی بلتوتغ ؿئ بیثَ هوبؿ ّ  بیػ هغؼؿ اًنبى هؼتبػ ثَ هْا کی

توٌب هـتت هبػؿ ثَ تضْل  ٌـّیاف. امت بكتَیّ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب هؼيْم ّ هطلْة گويؼٍ ػمت  یاف ربّػاًگ ویعْ

ػؿ  ىْػ یه کیاف ػين ّ اؿّتًْ  بتیؿّا زبػیکَ ثبػج ا یّ رٌن یػيو یامت، هبًٌؼ توٌب ویعْ یىکل ّ هضتْا

ّ  یگـیّ ػ هبًؼ یه یثبه یکیّ اؿّت یّ صبلت اف اؿتجبٓ رٌن یثبف کی ـیام ،یتوتغ رٌن ـیام یکَ هٌضـف رٌنیصبل

.امت «یاثژٍ رٌن» کیتٌِب  ویهؼيْم ثـا   

 

5-6-8-9- Zizrk: Körperlose Organe. S: 169 bis 184.  

 

10- Zizek: körperlose Organe. S.210  
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ػییلوِبی اجتوبًقذ بزخی ف :بخغ طْم  

 
 

«غِب هجوْػَ درّ» لنیف یکبّ رّاى   
 

 

 

 کی یكـاُبً يلتَیؿامل کـّّ، گل ْ،یکبپـ یلئًْبؿػّ ػ یگـیامکبت ّ ثبف یؼلیؿ یثب کبؿگـػاً« هزوْػَ ػؿّؿِب» لنیك

ُوَ  یّ ػؿ ثبة گـكتبؿ ننیتوؼى ّ تـّؿ بىیه کیثبة رٌگ اصووبًَ ّ تـاژػؿ  قیاًگ زبىیّ ُ کیػؿاهبت/یبمیم لنیك

 لنیك ٌکَیثب ا. هيبثَ ّ تکـاؿىًْؼٍ امت یُْبیّ مٌبؿ ُب هزوْػَ اف ػؿّؽ کیرؼال، ػؿ  يیکٌٌؼگبى ػؿ ا ىـکت

 يیاف ثِتـ بیّ  نتیامکبت ً یؼلیؿ یُب لنیك يیاف ثِتـ قه،یاًگ زبىی، ثب ّرْػ ًکبت هؼؿتوٌؼ ّ ُ«هزوْػَ ػؿّؿِب»

 یْیمٌبؿ کیثبٍطالس هتوؼى ػؿ  یـُّبیّ ً ُب نتیهيبثَ تـّؿ یّ ػؿ ثبة گـكتبؿ ننیػؿ ثبة هجبصج تـّؿ ُب لنیك

کبّاًَ ؿا  ثَ کوک آًِب ػّ هجضج ؿّاى تْاى یچٌؼ ًکتَ ربلت ػاؿػ کَ ه ویاهب ػؿ عْ نت،یً «جَیؿـ»هيبثَ ُـامبى اف 

.عْة اىبؿٍ کـػ لنیك يیا یُب ّ ّؼلِب تفهبى ثَ هؼؿ کـػ ّ ُن یهطـس ّ ثـؿم  

 

یدػوي بَ طبى تبلْر ًباگبُ بی بَیغز  

 

 یػٌَـ ًبآگبٍ ثـا( 1.)امت «یجگیآىٌبؿـ»صْْؿ صبلت  ُب، ؼٍیػؿ پؼ یاف ػالئن هِن صْْؿ ًبآگبُ یکی ؼیهْل كـّ ثَ

صبلت  يیُب ا هب اًنبى یـاکَ ث ییُب ؼٍیپؼ. امت جَیفهبى ػٌَـ عطـًبک ّ ؿـ آىٌبمت ّ ُن ُن یاًنبى ُن ثَ ًْػ

ُب  ًبآگبٍ هب اًنبى یُب ُـاك بیتوٌبُب ّ  یّاهغ هضل كـااكکٌ ؿػ مبفًؼ، یه بىیرؾاة ّ عطـًبک ؿا ًوب «ییآىٌب جَیؿـ»

. ُنتٌؼ یاًنبً یُب« كبًتنن» هبًٌؼ  یؽٌُ/یٌیػ ؼٍیپؼ کیثلکَ ػؿ ّاهغ  نتٌؼیً یؽٌُ بیّ  یٌیػ ؼٍیپؼ کیآًِب . ُنتٌؼ

اًنبى ػؿ  ُب ؼٍیپؼ يیػؿ ا. « امالم عيي ،یطبًیعطـًبک، ؿـة ى جَیؿـ»كبًتنن  بیّ « گـ فى كتٌَ»بًتنن ، هبًٌؼ ك(2)

کَ ُن اّ ؿا  ىْػ یؿّثـّ ه ویًبآگبُبًَ عْ یُب ُب ّ توتغ ّ ثب ُـاك ویعْ یػؿًّ یْیثب مٌبؿ و،یعْ یّاهغ ثب ًبآگبُ

ػؿ ْٓل  نتْایکـ بیثَ هْل ژّل. مبفًٌؼ یّ ُـامبى ه مبًٌؼتـ یّ ُن اّ ؿا ثيؼت ه کٌٌؼ یرؾة ّ اؿْا ه ویعْ یثَ مْ

ّ ػؿ ًْع ( 3)اًؼ  ىؼٍ لیتجؼ «آىٌب جَیؿـ» یًبآگبُ يیّ تجلْؿ ا لیثَ مو «جَیؿـ بیفى ّ » چْى ییُب ؼٍیپؼ ژٍیثَ ّ ظیتبؿ

 کیكـػ ّ  کیکَ  ؼیػ یثَ عْث تْاى یه ـٍیّ ؿ «و؛ػگـرٌلیػگـاًؼ»ثَ  ،«جَیؿـ»ربهؼَ ثَ  بیكـػ ّ کیثـعْؿػ 

ّاؿ اف  ؿئبل ّ کبثْك بیّ  ینتیُـاك ًبؿم فّ هبػؿ ثَ ػجْؿ ا یّ روؼ یثلْؽ كـػ کی زبػیربهؼَ تب چَ صؼ هبػؿ ثَ ا

ّ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ثب  یخییتخل کیؿاثطَ موجْل کی زبػیتب چَ صؼ آًِب هبػؿ ثَ ا. اًؼ ثْػٍ «جَیؿـ بیّ  ـیؿ»

.ثْػٍ اًؼ ویثب ػگـاًؼ بیّ توؼى هتلبّت ّ  ، ثب كـٌُگ«فى»ثب  ،«جَیؿـ»  

 

 «ـیؿ»اف  ینتیًبؿم/تـك ؿئبل بیّ  کینتـیتـك ُ يیّ توؼى ػؿ ّاهغ ُـ ػّ ٓـف گـكتبؿ ا ننیتـّؿ بىیرؼال ه ػؿ

هتلبّت  بیّ  جَیّ ثب توؼى ؿـ «ـیؿ»ّ پبؿاػّکل، ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ اصتـام، ثب  یخیتخل کیّ ًبتْاى اف اؿتجبٓ موجْل

، ُـ ػّ ٓـف ػػْا ػؿ ّاهغ (4)ام هطـس کـػٍ« هي ثت» بی «َؼیم» لنیثـ ك نیُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼُب ؿّ يیاف. ؼُنتٌ

 کی ـیام گـ،یػ یّ اىـبل کيْؿُب ننیهتٌلـاًَ ّ ػؿ صبلت تـّؿ/لتگبًَیى ،یؼیمل/بٍیم ینتیؿاثطَ ًبؿم کی ـیام

 یّ هتلبّت ّ هلغ ّ هوغ آى ثـا جَیکْة ػٌَـ ؿـمـ یّ ػؿ پ «جَیؿـ»ّ ثب  «ـیؿ»ّاؿ ثب  اؿتجبٓ ؿئبل ّ کبثْك

.ّ ًبهوکي ُنتٌؼ يیػؿّؿ یآمْػگ کیثَ  یبثی ػمت  

 

 یّ ؿكبٍ فًؼگ يیچْى هبى تیهؼؿً یبیهقا یثب توبه ٌکَیا يیالػى ػؿ ػ ُْاػاؿ ثي بیّ  یـاًیا ،یىـه یبػگـایثٌ كـػ

ثب کيتي  عْاُؼ یامت ّ ه تیؿئبل ثَ هؼؿً بیّ  ینتیًبؿم ٌَیصبل ػچبؿ عين ّ ک يیػؿ ػ ٓلجؼ، یآًِب ؿا ه بیّ  کٌؼ یه

ػؿ ّاهغ اعتَ کٌؼ ّ  بیّ ( ْىیکنتـام)ؿا هضـّم اف ؽکـ ّ هؼؿت  ةمٌتـ ػؿ ّاهغ ؿـ ؼیّّؿلؼ تـ غتيیّ كـّؿ یؿـث

ثَ  بیػؿ ثـعْؿػه ثَ امالم ّ  یؿـة ّ اًنبى ؿـث ٌطْؿیُو. ـػیثگ« ظبلن یًبپؼؿ»ؿا اف  ویعْ يیاًتوبم ػؿّؿ

ّ  ػُؼ یّ هتلبّت ؿا ًيبى ه جَیثـ ُـ ػٌَـ ؿـ یّ کٌتـل ػوالً یـگیچ یثـا تیػؿ ّاهغ تاله ًبهْكن هؼؿً ننیتـّؿ

 یُـاك اًنبى ؿـث بًگـیاف ػؿک هٌطن ّ توؼى ًِلتَ ػؿ ػٌَـ هتلبّت ّ ث یُـامو اف امالم ّ ىـم ػؿ ّاهغ ًبتْاً

ّ اىـبل اكـبًنتبى ّ  ننیهلغ ّ هوغ تـّؿ یتاله ثـا ثب قیاّ ً ٌـّیاف. امت  ویعْ یّ اف ًبآگبُ نیاف اصنبمبت ػو

 جَیؿئبل اف ؿـ بیّ  ینتیػؿ ُـاك ًبؿم ویعْ یػؿ ّاهغ گـكتبؿ ـاىیثقؿگ کـػى عطـ ا یػؿ تالىو ثـا بیػـام ّ 

اف  یّ ًبتْاً «جَیّ ؿـ ـیؿ»ثب  یخیتخل کیؿاثطَ موجْل زبػیاف ا ویعْ یػؿ ؿكتبؿه ًبتْاً قیاّ ً. ػُؼ یؿا ًيبى ه

.ػُؼ یؿا ًيبى ه یىـه یػؿ اؿتجبٓ ثب ىـم ّ توؼًِب «ننیٌتبلیاّؿ»ثـ تلکـ  یـگیچ  
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 لیعطـًبک ّ ه تیكـػ ،یپـمت ؿكبٍ، کبم یػؿ پ یػؿًّ یّ توٌبُب یتجلْؿ ًبآگبُ «یؿـة ّ ؿـث» ٌـّیاف یىـه یثـا

 يیاؿْاگـ امت کَ ا ّ یطبًیاًؼافٍ ى ُوبى جَیؿـ «یؿـة ّ ؿـث» يیا ٌـّیاف. ىکنتي مٌي ّ آػاة هوؼك امت

هـمؼك  يیهبى ٌکَیا يیّؼ ؿـة ػؿ ػ یبػگـایثٌ ٌگًَْیا.. ُنتٌؼ یطبًیصبل ى يیپـهؼؿت ّ ػؿ ػ یػؿًّ یُب ّمْمَ

ىْػ ّ  یاکٌْى مـاپب ؿـث عْاُؼ یه گـهیثغو ػ بیّ  کٌؼ یؿا لؼٌت ه یؿـث ییهؼٌب یّ ث یاعاله یُوقهبى ث ؿاًؼ، یه

.ُنتٌؼ یلتگیى مٌت/یقیمت مٌت ،یلتگیى ؿـة/یقیمت ؿـة یْم ثَ صبالت اكـآثيْػ ّ ػؿ ػّ صبلت هضک تْاًؼ یًو  

 

  
 

 نیهؼؿت ّ ىْؿ ػو یػؿ پ ویعًْبااگبٍ  یُب توتغ بیهؼؿتوٌؼ ّ توٌبُب  یًوبػ ًبآگبُ یىـم ّ ىـه قیهؼؿى ً یؿـث یثـا

 يَیامت کَ اّ ثَ مبى مْژٍ عـػهٌؼ ُو یػؿًّ «جبلیُبً بیمقاؿ ّ  »کیهـف  تجلْؿ توتغ ثؼّى بیّ  یپـمت ػين ّ کبم

ثَ ىـم هنبكـت کٌؼ، اؿفاى  عْاُؼ یاّ ه ٌـّیاف. کـػى آًِبمت یػوالً بیکٌتـل ّ  یّ ػؿ پ کٌؼ یلول ه ویػؿ عْ

صبل  يیپٌبٍ ثجـػ ّ ػؿ ػ یثَ هْل عْػه ثَ اؿاهو ىـه یؿـث تیثجـػ، اف ػَج یاهتَبػ بیّ  ینتیلؾت تْؿ وتیه

كؤ  ّاف ا. ؿا هتوؼى مبفػ، ؿام مبفػ یػوت هبًؼٍ ّ ّؼ آفاػ بیّ  یىـم ّ توؼى ثبٍطالس اصنبم يیا عْاُؼ یهـتت ه

ػؿ تَ  قیاّ ً ـایف. ـاك ػاؿػُ یىـه بتیؿّص يیا نیثنبفػ ّ اف ُـ تجلْؿ ػو «یٌیچ بی یّ تـک یـاًیؿمتْؿاى ا»

ؿا ّ  ویػؿ ّاهغ عْ یگـیُـ ػّ ػؿ ػ ٌگًَْیا. امت هـف یث یپـمت ّ کبم نیػلو عْاُبى تي ػاػى ثَ اصنبمبت ػو

 یىـه تیثَ هؼؿً یبثیهبًغ اف ػمت «ـیؿ»ّ ثب مـکْة  «ـیؿ»اف  ـاكّ ثب ُ ٌٌؼیث یؿا ه ویًبآگبٍ عْ یُب توٌبُب ّ توتغ

ػجْؿ اف  یثـا ـیًبپؾ کَ ّـّؿت ثلْؽ ىـم ّ ؿـة ّ ؿاٍ ارتٌبة ىًْؼ یه یپنبهؼؿً یویّ تلل ییرِبى چٌؼٍؼا بیّ 

.امت یرِبً ننیٍلش ًْ ّ پلْؿال کیثَ  یبثی ّ ؿاٍ ػمت یثضـاى کًٌْ  

  

 یعْة ؿامل کـّّ ّ اف مْ یگـیُْكوبى ثب ثبف یآهب بتیثغو ػول لیمْ ؿئ کیاف « هزوْػَ ػؿّؿِب» لنیك ػؿ

ّ ًوبػ  «جَیّ ؿـ ـیؿ»ؿئبل اف  بیّ  ینتیُـاك ًبؿم يیاف ا یویًوبػ ػه «نیالنل»  ینتیتـّؿ ُنتَ لیؿئ گـیػ

هبُْاؿٍ ػؿ  بیّ  ْىیقیتلْ نیهؼؿى اف ٓـ كـػ کیُْكوبى هخل . ُنتٌؼ یىـه بیًبآگبٍ هؼؿى  یُب ػؿ ُـاك یگـكتبؿ

. آًِبمت یُب ّ ُـاك ػٌُؼگبى یاؿ یثب صْاػث ػؿ ػـام ّ ىـم امت ّ ًگبُو هتْرَ ؿا یّ ػوالً یاؿتجبٓ عجـ

ثبٍطالس  بتیفهبى ؿاصت ػول ُن کب،یهنبثوَ كـفًؼه ػؿ آهـ ؼىیػ يیػؿ ص بیٍجضبًَ عْؿػى ّ  يیاّ ػؿ ص ٌگًَْیا

کَ ثٌظـه عطـًبک ّ  ػُؼ یؿا ه یصکن هتل ُـ كـػ یّ ثـاصت کٌؼ یه یّ لجٌبى ؿا مبفهبًؼُ ـامػؿ ػ ینتیّؼ تـّؿ

ًگبٍ اّ ثَ  يیػؿ ا. «هزـم ّ عطـًبک ُنتٌؼ ِبیىـه يیُوَ ا»ػؿ ًگبٍ اّ  ـایف. ؼیَ ثٌظـ آهِـٍ مْعت بیهقاصن ّ  یصت

اف ىـم ّ  ویؿلٔ عْ ـیّ گـكتبؿ تَْ ویعْ ینتیٌتبلیّ اّؿ یىـم عطـًبک ّ هزـم، ػؿ ّاهغ اّ ػچبؿ كبًتنن ػؿًّ

کٌتـل ّ  ینتیامت کَ ثب ویک عْعطـًب یُـاك اف ًبآگبُ ـیاّ ام. امت گـیػ یاف امالم ّ اف اًنبًِب ّ توؼًِب

ّ  هـف یعْػهؼاؿاًَ، ث ،یاّ، هب ىبُؼ صبلت کبهال اصنبم یٌیّ ػ یػول ثبٍطالس ػوالً يیػؿ ُو وبیاهب ػه. ىْػ یػوالً

هب . ُنتن «جَیّ ؿـ ـیؿ»ّ ثـ  یثَ کٌتـل ّ هؼؿت هضِ ثـ فًؼگ یبثی ػمت یاّ ّ ىبُؼ تاله اّ ثـا ًَپـمتب توتغ

 نتیّ تـّؿ کیػىوي ثبٍطالس كبًبت ـیاّ ػؿ تَْ ؿّ يیاف. نیهبثل کٌتـل ُنت ـیؿ یاف فًؼگ «یّصيت ػکبؿت»ىبُؼ 

ػىوي  يیا ؿّ يیاف. ؿّثـّمت هـف یث کٌتـلهؼؿت ّ  یػؿ پ ویثب كبًتنن ّ توتغ ًبآگبٍ عْ تیػؿ ًِب ویعْ هـف یث

آى  وبیػول اّ ػه ؿّ يیاف. کٌؼ یْا ّ رؾة هّ ُوقهبى اؿ اًؼافػ یفهبى اّ ؿا ثَ ّصيت ه ُن.اّمت یاّ تجلْؿ ًبآگبُ یثـا

ّ اػقام توؼى  یىـه یقیمت ّ ؿـة یالػً ْٓؿ کَ عيًْت ثي ُوبى. ُنت «نیالنل»مکَ ّ ؿكتبؿ ػول ػىوٌو  یؿّ

مکَ ّ  کی یػّ ؿّ یاماله بی یّ ُـاك ىـم ّ توؼى ىـه ـیتْمٔ اىـبل ػـام ّ اكـبًنتبى ّ تضو ـمثَ ى یؿـث

.ُنتٌؼ کیّ کو کیتـاژ یبفث کیػؿ  گـیکؼیهکوالى   
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امت ّ  يیعْى هلضؼ غتيیهوؼك ّ ؿ يیػكبع اف مـفه یّ پـىْؿ ػؿ پ یمـاپب اصنبم قیً «نیالنل» ُب نتیتـّؿ لیؿئ

ؿـة امت ّ ػؿ  کـػٍ لیکَ اّ ػؿ ّاهغ عْػه تضَ نیٌیث یاهب ػؿ ػول ه. امت یاماله یؿىؼ تْاّغ ّ ثـاػؿ یػؿ پ

 یُب ثَ ىِـت ّ ًبم ّ تنلٔ ثـ ُنتَ یبثی ػمت َاّ ث لیاّ ّ ه یٓلج هؼؿت لیهب ىبُؼ ه اه يیپيت تْاّغ ػؿّؿ

اف  ویعْ ـیاّ ػؿ تَْ ٌگًَْیا. کٌؼ یآًِب ؿا كؼا ه بیّ  قػیؿ یه قیعْى ُوـفهبًو ؿا ً یاّ ثَ ؿاصت.  نیُنت ینتیتـّؿ

 یػ، ػؿ ّاهغ ثب ًبآگبُؿاًؼٍ ىْ ـّىیاف کيْؿ هوؼك ث ینتیپـمت عطـًبک کَ ثب لؾت پـمت ّ تنلٔ یؿـة ّ ؿـث

. ّ ُن اف اًِب ُـامبى امت ٓلجؼ یؿّثـّمت کَ ُن آًِب ؿا ه ویعْ یُب ّ توٌبُب ّ ثب توتغ ویّ عطـًبک عْ یوٌیاُـ

كکـ کٌؼ، ؿاٍ صل  یثَ کوک عـػ اثقاؿ بیّ  یػوالً ،یؿـث یػؿ لضظَ ػول هخل ُوبى ػىوي عًْ تْاًؼ یاّ ه ؿّ يیاف

آىٌب ّ تجلْؿ  َیؿـث کیعطـًبک ػؿ ّاهغ  یآى ؿـث ـایف. کٌؼ ویعْامت عْ یـثبًؿا ه گـاىیػ یّ ثـاصت بثؼیث

ًبآگبٍ  یُب ُب ّ توتغ ًْ ّ ثبلـبًَ ثب هؼؿت یاف اؿتجبٓ ویتجلْؿ ًبتْاً و،یًبآگبٍ اّ ّ تجلْؿ ػؿّؽ اّ ثَ عْ یُب ُـاك

 بیّ  یهؼؿى اماله تیهؼؿً کیثَ  ویعْ یّ پبؿاػّکل توٌبُب یخیتخل نیتْاًؼ ثب تلل یاّ ًَ ه ٌـّیافا. امت  ویعْ

رِبى  زبػیّ ا ویعْ یهؼؿى، ثـاثـ ّ ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ اصتـام ثب ُوؼَـ ؿـث یتْاًؼ ثَ اؿتجبٓ یّ ًَ ه بثؼی  ػمت یىـه

ػؿ رٌگ امت  ویّ رنن عْ ویثب عْ ،«ـیؿ»ثب  يَیاّ ُوبًگًَْ کَ ػؿ ػؿًّو ُو. بثؼیػمت  ویهؼؿى ّ هتلبّت عْ

 نیّ تلل بلْگیّ ًبتْاى اف ػ «ـیؿ»هجتال ثَ رٌگ ثب  قیً ـّىیامت، ػؿ ث یطبًیم ّ ّمْمَ ىّ گـكتبؿ رٌگ اعال

ثَ  بًَیگْ یّ آؿ بًَیگـا رنن بی یًْ ّ پنبهؼؿً یاه ثَ ًگبٍُ  ْٓؿ کَ اًنبى هؼؿى ثب ػؼم ػجْؿ گنتـػ ُوبى. امت

و، ٌُْف یّ ثقؿگ عْ کیبى هؼؿت موجْلثَ م ویعْ «یًباگبُ» ّ لول  ؼىیاف ػ ویّ ثب ًبتْاً ییّ چٌؼٍؼا یًبآگبُ

ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ  نیػو بلْگیامت؛ ًبتْاى اف ػ ویعْ نیػو یثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػچبؿ ُـاك اف اصنبمبت ّ ىْؿُب

ُنتٌؼ  ییْیّ ُْكوبى تجلْؿ رِبى ّ مٌبؿ نیالنل ٌگًَْیا. امت یرِبً ننیّ پلْؿال ییّ چٌؼٍؼا یًگبٍ ّ رِبى پنبهؼؿً

.ثبىؼ یّ هتلبّت ه ییرِبى ًْ ّ چٌؼٍؼا يیاّـّؿت ّ ؿىؼ  ىـٓ ویکنت ّ پکَ هضکْم ثَ ى  

 

 يیثب ا یتٌبهِ امت، اهب اّ ػؿ ثـعْؿػ ػول يیػچبؿ ُو قیً ْیکبپـ یلئًْبػؿّ ػ یگـیثب ثبف «لیكـ» یبتیػول هبهْؿ

ّ اف  بثؼیًْ ػمت  یلْگبیّ ثَ ػ جَیرِبى ؿـ يیًْ ثَ ا یثَ اصتـاه ىْػ یهبػؿ ه يتـیّ عطـًبک ُـچَ ث جَیرِبى ؿـ

اف  يتـیُـچَ ث نیاّ ثـ عالف ُْكوبى ّ النل ٌگًَْیا. تي ػُؼ تواصنبمبتو کوتـ ُـاك ػاىتَ ثبىؼ ّ ثَ هٌطن اصنبمب

ّ  ىْػ یه یآالػبت اؿػً لیؿئ یثب ُبً بلْگیّ هبػؿ ثَ ػ کٌؼ یػجْؿ ه يیػؿّؿ یؿـث/یًگبٍ ّ مٌبؿیْي ىـه يیا

اّ ثـ عالف ُْكوبى  قیػؿ اًتِب ً. گـػػ  یه یكـاُبً يلتَیگل یگـیثب ثبف لنیػؿ ك «يَیػب» یـاًیفهبى ػبىن پـمتبؿ ا ُن

تب تي ثَ  هبًؼ یرٌگ ؿا ثجـػ، اّ ػؿ ػوبى ه يیتب رٌگ ثقؿگ ؿا اػاهَ ػُؼ ّ ا گـػػ یثـه« ثقؿگو یکبیآهـ»کَ ثَ 

 زبػیاکٌْى اّ ػؿ صبل ا. نت امتهضکْم ثَ ىک يیرٌگ ػؿّؿ يیکَ ُْكوبى ّ ا کٌؼ یػُؼ ّ لول ه بلْگیػين ّ ػ

کَ ػؿ یک رِبى گلْثبل ثبفگيت ثَ هـفُبي ػؿّؿیي اهـیکبیي یب  تامت ّ پي ثـػٍ ام ویعْ یّ ًْ یویّٓي تلل

صبّـ ثَ  يَیػب قیً گًَْ يیُو. ػـثي یک ػؿّؽ امت ّ ُوَ هب ػؿ ّاهغ تللیوي اف كـٌُگِب ّ توؼًِبي هغتلق ُنتین

ثب ػين ّ  ٍؿاثطَ ًْ ُوـا کیّ هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ  «ییکبیآهـ جَیّ ؿـ ـیؿ»امبى اف ّ ُـ یتٌگ مٌت یػجْؿ اف كْب

ّ  ـیؿ»هبالهبل اف ُـاك ّ تٌلـ اف  یػؿ رِبً بلْگیػين ّ ػ یـّفیػؿ ّاهغ پ يیا. ىْػ یه «جَیّ ؿـ ـیؿ»ًوؼ ثب 

ّ اصتـام  بلْگیى ثَ ػين ّ ػّ ّـّؿت تي ػاػ یمٌت یثبف يیىکنت ا تیػؿ ًِب لنیك. ّ مـکْة هتوبثل امت «جَیؿـ

ّ  يَیّ ػب لیػّثبؿٍ كـ ؼاؿیثب لضظَ ػ لنیگًَْ ك يیا. مبفػ یثَ ىؼبؿ لیؼآى ؿا تج آًکَ یث مبفػ یه بىیهتوبثل ؿا ًوب

ٍ  ثـ هجـ هـػ ُب یُوبًطْؿ کَ هب ىـه. ؿمؼ یه بىیثَ پب يَیؿكتي ثَ ًقػ ػب یثـا لیتْمٔ كـ یػـث یٌیـیى ؼىیعـ

.بثؼیًْ ؿىؼ  یتب ؿّس هـػگبى ىبػ ىْػ ّ فًؼگ نیػُ یه یٌیـیى قیً وبىیُب  

  

 

نیطبس یرا ه غیخْ تیػخـ «زیّ غ بَیغز»بب ًْع ًگبُوبى بَ  هب  

 

ثلکَ  نتیّ هبثل کٌتـل ً یٌیػ یاثژٍ ا/ؿاثطَ مْژٍ کی ُبٍ  ؼیپؼ بىیکَ ؿاثطَ ه ػُؼ یًيبى ه یثَ عْث یپنبهؼؿً كلنلَ

 ویػٌَـ هتوبثل عْ ویثب عْ ؼٍیامت کَ ػؿ آى ُـ پؼ ییؼایػؿ لـاًلیػ کی ٍْیَ ىث بیهتوبثل ّ  یکیبلکتیؿاثطَ ػ کی

چـعو ثؼّى  کیتلبّت ًْ ؿا ػؿ  کی زبػیػؿ ٓـف هتوبثل ّ ا ـییـٓـف ثٌبچبؿ ت کیػؿ  ـییّ ُـ تـ ٌؼیآكـ یؿا ه

.ىْػ یتکـاؿ ّ ربّػاًَ هْرت ه  

 

هب ػؿ ُوبى لضظَ کَ ثَ  ؼیگْ یلکبى ه. کٌؼ یکتَ ًْ اّبكَ هً کیاهب  یًگبٍ پنبهؼؿً يیلکبى ثَ ا یپنبهؼؿً یکبّ ؿّاى

اف  یتْمٔ ًوطَ کْؿ ن،یًگـ یه گـیاًنبى ػ کیثَ  بیّ  یًوبى ـیتَْ کیثَ  یّهت. نیىْ یه نتَیًگـ ن،یًگـ یه یقیچ

ثَ ( 5.)مبفػ یهب ؿا ه یفًؼگ یْیّ مٌبؿ تیهتوبثل ػؿ ّاهغ ىغَ بًٍگ يیّ ا نیىْ یه نتَیهتوبثل ًگـ ـیػؿّى تَْ

اّ ؿا ثَ  تیىغَ گـیاف ٓـف ػ ـیتَْ يیُو ًگـػ، یه تیهـػ ثَ فى ثَ مبى فى ّكبػاؿ ّ ًز کی یفثبى مبػٍ ّهت

 فىؿا اف  ـهیهـػ تَْ یّهت ٌگًَْیا. مبفػ یرْ ثبفه ّ ػبىن ًزبثت ّ ُـامبى اف فى كتٌَ یهـػ ًبهْم کیمبى 

.. ٌؼیآكـ یه ویعْ یًْ ثـا یتیّ ىغَ کٌؼ یا ػُْ هؿ ویاف هـػ ّ اف عْ ـهیفهبى هلِْم ّ تَْ ػُْ کٌؼ، ُن

مبفػ یهب ؿا ه تیهبى ىغَ ّ ؿاثطَ ُوق بّگیػ يیّ ًْع ا نیُنت «ـیؿ»ثب  یػائو بلْگیّ ػ ًْؼیُب ػؿ پ هب اًنبى ـایف . 
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فهبى  ُن «ـیؿ»کَ چگًَْ ُـ ػّ ٓـف ثب ًْع ًگبُيبى ثَ  ؼیػ تْاى یه یثَ عْث قیً« هزوْػَ ػؿّؿِب» لنیك ػؿ

 ننیتـّؿ. نتیػٌَـ ّؼ هؼؿى ً کی ننیتـّؿ. ٌٌؼیآكـ یؿا ه ویعْ کیکو/ کیتـاژ یْیّ رِبى ّ مٌبؿ ویعْ

ثب  «ینتیٌتبلیاّؿ» ٍْیّ ثَ ى يییثَ پب بالًگبٍ اف ث یرِبى ؿـة ثب ًْػ یّهت. امت تیهؼؿً ؼیّ تْل تیكـفًؼ هؼؿً

ؿىؼ  بىیّ تٌبهِ ه یمٌت یصبل كْب يیػؿ ػ ّ کٌؼ یثب ىـم اؿتجبٓ ثـهـاؿ ه بیّ  یچْى ػـثنتبى مؼْػ یکيْؿ

 يیهْاً يیثَ ا ٍْیى يیکَ ُن ثَ ثِتـ مبفػ یه ویعْ یثـا قیً یآًگبٍ ػىوٌ ىْػ، یه ـایؿا پؾ یّ رِبى مٌت یاهتَبػ

 ْطیى ٌگًَْیا. ىْػ یه ؼٍیالػى آكـ ثي ٌگًَْیا. امت یامت ّ ػچبؿ عين مٌت یمٌت بؿیّ ُوقهبى ثن متثبفاؿ ّاؿػ ا

 یؿا ثب کوک هبل ویعْ یاصنبك گٌبٍ ّ تٌبهِ ػؿًّ یُنتٌؼ ّ ُوقهبى ثِب کبیآهـ یىـکب يیثِتـ کطـفیف ا یمؼْػ

.کٌؼ یثَ آى اىبؿٍ ه قیً لنیُوبًطْؿ کَ ػؿ ك کٌٌؼ، یالػى رجـاى ه ثَ ثي  

 

ؼؿى ّ ّ ه یؿـث ىؼٍ یاًنبى ؿّىٌگـ کیهب ىبُؼ « (6)تـمبى یهب» ی ػؿ هوبلَ ژکیثَ هْل ژ ٓـف کیاف  ٌگًَْیا

 پـّا، یاصنبمبتو ث گؾاؿػ یًو چَیً« اًنبى يیّاپن»کَ هبًٌؼ  یاًنبً. نیُـامبى اف ُـ ػٌَـ هزِْل ّ عطـًبک ُنت

ػين،  یصت قیػاؿػ ّ ُوَ چ یآؿهبً ـیّ ؿ کیوبتپـاگ یفًؼگ کیػؿ  یىًْؼ ّ مؼ یػوالً ـیّ ثبٍطالس ؿ نیػو

 یاًنبً یؼٌیؿا،  ویاًنبى هؼؿى، ًوطَ هوبثل عْ يیّ ا ىْػ یه «یًْیقیتلْ یىْ»  کیثَ  لیتجؼ ویآؿهبى ّ رٌگ ثـا

.ىْػ یه قیچ کیآؿهبى ّ ؿُجـ امت ّ ػبىن  کی یثـا ویعْ یکَ صبّـ ثَ كؼاکـػى ربى ّ ُنت ٌؼیآكـ یؿا ه  

 

ًِلتَ  عْػه ثَ ؿاف آًکَ یث کٌؼ، یؿا ثـهال ه ْیؿاف ّ مٌبؿ يیا اهَ یُْكوبى ػؿ ّاهغ ثب مغٌبى اّل لنیك یُوبى اثتؼا ػؿ

ّ  کیؿـة تکٌْلْف يیا ـیف. کَ چگًَْ ؿـة ػوال رٌگ ؿا ثبعتَ امت ؼیگْ یاّ ه. ثجـػ یهتوبثل پ یْیمٌبؿ يیػؿ ا

 ـػیگ یتوبك ه گـیکؼیثب  یمٌت ٍْیّ ثَ ى لیّ هْثب لیویّ ا یتکٌْلْژ ىامت کَ اکٌْى ثؼّ ؼٍیآكـ یػؿ ّاهغ ػىوٌ یهْ

 یػؿًّ یْیمٌبؿ ـیاهب ُْكوبى چٌبى ام. امت یگـیّ ػ ویثَ كؼاکـػى عّْ صبّـ  ىْػ یگن ه یاهْاد اًنبً بىیّ ػؿ ه

کَ اکٌْى ثَ هْل  نتیؿّثـّ ً  اثژٍ_ ػىوي کیاّ ثَ مبى مْژٍ ثب  ىْػ یثَ مبى اًنبى هؼؿى امت کَ هتْرَ ًو ویعْ

ػىوي ؿا  يیا ،یـاًیّ اف ػـة ّ ا یّ مـکْة ىْػ، ثلکَ اّ ثب ًْع ًگبٍ ُـامبًو اف ىـه یثَ ػهت ثـؿم ینتیاّ ثب

ؿا ثنبى كـػ  ویفهبى عْ ُن یػىوي عًْ يیا زبػیّ ثب ا ٌؼیاكـ یّ ثبفه ٌؼیاكـ یه ویهـتت ثَ مبى ػٌَـ هتوبثل عْ

ؿا  گـیکؼی نیُوبًطْؿ کَ ُْكوبى ّ النل. ٌؼیآكـ یثبف ه یکًٌْ کیتـاژ یثبف تبؿّ گـك «ـیؿ»هؼؿى گـكتبؿ ُـاك اف 

 ٍْیّ ُـ ػّ ثَ ى ىًْؼ یه گـیکؼی َیىج یالػى ّ ثْه ػؿ رِبت ًْع کالم ثي یصت تیبْٓؿ کَ ػؿ ًِ ُوبى. ٌٌؼیآكـ یثبفه

ػٌَـ ىـ  يیاف ا ویْرِبى ع ییّ ؿُب یّ اف ّـّؿت پبکنبف «یطبًیهضْؿ ىـ ّ ى» اف  یهؾُج ننیكبًبت کی

ّ اىـبل  ِبیّاؿ ؿـث تـّؿ کبثْك. ىْػ یىـّع ه یجیّ رِبػ ّ رٌگ ٍل ؿاًٌؼ یمغي ه یّ ىـه یـاًیا بیّ  یؿـث

.ىْػ یآؿبف ه ییکبیاهـ یّ گْاًتبهْ ِبیثي الػً یؼئْیػؿ ّ یؿـث یامـا ؼىیىـم، مـثـ  

 

 ویّ ىکنت عْ ویکَ هـتت ػىوي عْ ٌؼیث یػؿ ّاهغ ًو لیاف ؿـة ّ امـائ یّ ػَجبً يیعيوگ یىـه قیً گًَْ يیُو

ػُؼ ّ رِبى  ویعْ یویهؼؿى ّ تلل یثَ توٌبُب تي عْاُؼ یامت کَ ًو یكـػ هؼؿً کیاّ ػؿ ّاهغ  ـایف. ٌؼیاكـ یؿا ثبفه

ّ ثب هْد تٌلـ  يیػؿّؿ یيتٌیثب ثبفگيت ثَ عْ عْاُؼ یه لکَث.هؼؿى ؿا ثَ ّرْػ آّؿػ بلْگیّ ػ ویهؼؿى ّ هتلبّت عْ

اّ . ىْػ یکْػک، پبک، ىکُْوٌؼ ّ هْ يیّاؿ ّ ػؿّؿ تُْن یثبؿ ثَ صبلت گـیػ« ػٌَـ هؼؿى ّ هتلبّت»ّ عين ثَ 

ثـ اّ مـّؿ امت ّ  کیکَ اف لضبظ تکٌْلْژ آّؿػ یؿا ثَ ّرْػ ه ویُوقهبى ػىوي عْ ویصـکت عْ يیا ثب ٌگًَْیا

ثبؿ مـکْة کٌؼ ّ اّ ؿا  گـیّ هخل پؼؿ اّ ؿا ػ کٌؼ یکَ اصنبك عطـ ه یثَ آى امت هـتت عبکو ؿا اىـبل کٌؼ ّهت ؿهبػ

.مبفػ« هتل پؼؿ»ػّثبؿٍ  لیّ ه ینتیعين ًبؿم بیهجتال ثَ اصنبك گٌبٍ ّ   

 

کَ چگًَْ ُوَ  نیٌیث یّ ه نیهتوبثل ُنت یهتوبثل ّ ػؿّؿِب یُْبیمٌبؿ يیهب ىبُؼ ُو« هزوْػَ ػؿّؿِب» لنیك ػؿ

 لن،یك یبًیػؿ لضظَ پب «لیكـ»هـاؿ ػاؿًؼ ّ چگًَْ ثَ هْل  گـیکؼیثب  یّ ػؿًّ نیػو ًْؼیپ کیػؿ  یثبف يیا یاػْب

 التیتيک يیا گـیّ اف ٓـف ػ کٌؼ یه تیّ ُؼا یهبل يیبهت یا صتؿ ینتیتـّؿ یُب مبفهبى يیا بیػؿ ّاهغ مبفهبى م

 ٌگًَْیا. کٌٌؼ یه یجبًیّ پيت یمبف ٌَیهتوبثل ّ رٌگ هتوبثل ؿا فه یُب ّ ػؿّؽ بیمبفهبى م بتیّـّؿت ػول ،ینتیتـّؿ

ّ کيتبؿ  یًل یگـكتبؿًؼ ّ ػؿ اّد تاله ثـا «ـیؿ»ُـاك اف  يیػؿّؿ یْیّ مٌبؿ يیػؿّؿ یثبف کیُب ػؿ  ُوَ آى

ّ  ـیمکَ ّ ًوبػ ىکنت رِبى ُـامبى اف ؿ کی یآًِب ػّ ؿّ ـایف. کٌٌؼ یه ؼیّ ثبفتْل یؿا هْ گـیکؼیهـتت  گـ،یکؼی

ًْ کَ هب  یرِبً. هتلبّت ُنتٌؼ یّ كـٌُگِب یتوؼًِب بىیه بلْگیّ ػين ّ ػ یًوبػ ّـّؿت ػجْؿ ثَ رِبى ػّمت

 ـٍیّ ؿ ییکبیآهـ ،یػـة، آلوبً ،یـاًیّ هؼؿى ا یچٌؼهتٌ نبًِباً بیّ پنبهؼؿى  یُب هب اًنبى ،هِبرـ،یتیػّهل یُب اًنبى

ّ  بمتوؼاؿاىیؿىؼ م بیاّثبهب ّ  ییکبیروِْؿ آكـّآهـ لیچْى ؿئ یًْ کَ ًوبػه اًتغبة کن یرِبً. نیًوبػ آى ُنت

ػؿ ىـم  یویت ّ تللهتلبّ تیّ هؼؿً بلْگیعْاُبى ػ بمتوؼاؿاىیػؿ اؿّپب ّ ىـم ، ؿىؼ م یچٌؼهتٌ بی یتیٌُـهٌؼاى ػّهل

ىـم ػّؿ ّ  بیّ  کبیاػـاة، ػؿ اؿّپب ّ آهـ بىیّ ػؿ ه ـاىیػؿ ا بلْگیکَ ًوبػه ُـ ًگبٍ ًْ ّ عْاُبى ػ یًنل.. ُنتٌؼ

 یتیمـػ، ثب ُْ یگـم ّ هـق یکَ ثب هلج یًنل. امت «ویّ ػگـاًؼ ـیؿ»ّ ػالهَ ثب  بلْگیُـ ًگبٍ عْاُبى اصتـام ّ ػ

 ،ییکبیآهـ ،یهؼؿى آلوبً ییهؼؿى ّ رِبى ػـة هؼؿى ّ هتلبّت، رِبى چٌؼٍؼا ـاىیا ػزبیثبف ّ عٌؼاى، هبػؿ ثَ ا

ثَ رِبى عٌؼاى ّ  یبثی هبػؿ ثَ ػمت و،یعْ یّ ثَ ًبآگبُ يیًْ ثَ رنن ّ فه یًگبُ زبػیهبػؿ ثَ ا. امت ییاؿّپب
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اى هبػؿ ثَ  یـاًیؿ ًْع اػ بیهٌونن لکبى ّ  یرنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف، كبػل رنوبً چَ،یعٌؼاى ً یُب رنن ییچٌؼٍؼا

.امت یتیّ چٌؼُْ یچٌؼهتٌ یٌیاف ػبىوبى ّ ػبؿكبى فه ویثَ صبلت عْ یبثی ػمت  

 

لنیف یُب بَ قذرت ّ ضؼف یًگبُ  

 

ّ  ؼیف یُب ه ٌُـهٌؼ ًْمت کَ ثـ مـ هـف كـٌُگ يیاف ا یًوبػ قیامکبت عْػ ً یؼلیؿ تجبؿ ینیثقؿگ اًگل کبؿگـػاى

اگـ . امت جَیػٌَـ هتلبّت ّ ؿـ يیكـػ ّ ربهؼَ ثب ا کیّ ًْع ثـعْؿػ « ّ هتلبّت جَیؿـ»ثب ػٌَـ  ـیًگبُو ػؿگ

هبثل  ـیّاؿ ّ ؿ ، کبثْك«ػٌَـ ؿئبل» کیهؼؿى ثب  بىثـعْؿػ اًن یّرِ يیػؿ ّاهغ ثَ ثِتـ «يییآل» لنیاّ ػؿ ك

ًنبى هؼؿى ّ ثغو تْمٔ ا یُنت ؼٍیکٌتـل ثـ ُـ پؼ یّ ىکنت تاله ثـا ػُؼ یىؼى ؿا ًيبى ه ىؼى ّ ىٌبعتَ ؿام

« ُب ملطٌت آموبى»چْى  گـیػ یُب لنیآًگبٍ ػؿ ك گؾاؿػ، یه ویؿا ثَ ًوب یاًنبً یّاؿ ُنت کٌتـل ّ گبٍ کبثْك ـهبثلیؿ

 ییُب لنیػؿ ك بی. کٌؼ یه ؼیتبک نیّ تلل بلْگیػ يیُب ّ ثـ هؼؿت ا توؼى بىیه یّ ُوکبؿ بلْگیثـ ّـّؿت تي ػاػى ثَ ػ

.فًؼ یػمت ه یـػوالًیؿ/یػوالً ْاًَ،یػ/مبلن بىیه یىکنتي هـفُب ػؿُنثَ  ـٍیّ ؿ «جبلیُبً»چْى   

 

 ُب یػاّؿ ویپ يیػؿّؽ ًِلتَ ػؿ پيت ا بىیّ ث يیػؿّؿ یهـفُب يیهبػؿ ثَ ىکنتي ا قیً« ُب هزوْػَ ػؿّؽ» لنیك

 یهؼؿتِب یػاؿاّ ُوقهبى  کٌؼ یُب اىبؿٍ ه ُب ّ توؼى اًنبى بىیه بلْگیّ ثَ ّـّؿت ؿىؼ اصتـام، ػين ّ ػ گـػػ یه

 ـیػؿ هن یّ ػامتبً یزبًیصبالت اكت ُ یػاؿا لنیك ٌزبلیاهب ثب ا. كـاّاى امت قیاًگ زبىیُ یّ ثغيِب یکیعْة تکٌ

ّ ؿامل کـّّ رؾاة  ْیکبپـ یلئًْبؿػّ ػ یُب یثبف. امکبت ؿا ًؼاؿػ یؼلیؿ یعْة ىبُکبؿُب ییـایامت ّ گ ویعْ

 امتبىػ ٌضبلیثب ا. نینتیّ چبلو ً یـیػؿگ يیا قیاًگ زبىیىؼى ُ یؼى ّ چٌؼّرِى نیىبُؼ ػو قیً ٌزبیا ٌضبلیامت اهب ثب ا

ػؿّؽ هتوبثل ّ کلک هتوبثل  یثبف يیًْ ػؿ ا ییْیًْ ّ مٌبؿ یهب هـتت ثب ػؿّؿ ـایف کٌؼ یؿا ؿُب ًو ٌٌؼٍیتب ثَ اًتِب ث

ؿیٌو ثـ ػلیَ ػىوٌو هي مبفػ ّ اثژٍ عْیو ػؿ رؼال ػؿّ_ّ ُـ گـٍّ، ػیگـي ؿا ػؿ ًِبیت تجؼیل ثَ اثقاؿ نییؿّثـّ

ثَ  یهؾُج بىیبػگـایتْمع ثٌ ؼئْیػؿ ثـاثـ ّ لیّ هَؼ کيتي كـ لنیك ییًِب ٌبلیك. اؿتجبٓ هتوبثل ّ ثـاثـ ؿىؼ ًوي یبثؼ

ربلت « النلین»ّ ؿُبییو تْمٔ ًويَ فیـکبًَ ُبًي ّ مْءامتلبػٍ اف كـیل تْمٔ ُبًي ثـاي امبؿت  ینتیؿئبل یصبلت

مْ  کیاف  یػـث یٌیـیى ؼىیّ عـ يَیػؿ ػوبى ّ ًقػ ػب لیّ هبًؼى كـ لنیك یبًیٍضٌَ پب. ـامتیگکبؿ ىؼٍ امت ّ 

عْة  یهؼؿت یهبُْاؿٍ ثـ اّ ػاؿا نیثـاي ؿكتي ثَ ػیؼاؿ ػبیيَ ّ اف مْي ػیگـ ًگبٍ ثـاػؿ ثقؿگ میب ّ ُْكوبى اف ٓـ

رِبى ًْ ّ تللیوي عْیو پب هي گؾاؿػ ّ ُْكوبى كـیل ثَ . ػؿ صبل ؿىؼ امت ؼیًْ ّ رؼ یبیػّ ػً بىیتٌبهِ ه بًگـیّ ث

ثَ عیبل عْیو اّ ؿا ػیگـ ثب کوک هبُْاؿٍ هـاهجت ّ ًگِجبًي ًویکٌؼ ّ ثَ عبٓـ پيت کـػى اّ ثَ مٌبؿیْي رٌگ 

اهب ػؿ ّاهغ ایي اّ . توؼى اهـیکبیي ثـ ػلیَ ىـم ؿیـ هتوؼى، اّ ؿا ػؿ ػًیبي عطـًبک ىـهي ثَ صبل عْیو ؿُب هیکٌؼ

ْي تکٌْلْژیک ّ ُـامبى اف ىـم اّمت کَ ًیبف ثَ کوک ّ ػگـػگًْي ػاؿػ ّ هضکْم ثَ ىکنت امت ّ ًَ ّ مٌبؿی

اّ ثب ُوَ هؼؿت تکٌْلْفیو ػؿ ّاهغ هضکْم ثَ . ؿاٍ ًْي كـیل ّ تي ػاػى اّ ثَ ػیبلْگ ّ تللین ّ ػين ثَ ؿـیجَ ّ ؿیـ

.ثبفتْلیؼه هیکٌؼفًؼگي ػؿ ُـاك ػائوي اف ػىوٌي امت کَ عْػه هـتت هي آكـیٌؼ ّ   

 

 یبػیثَ هنبئل ف ینتیثقؿگ اًزبم ػاػٍ امت ّ هيغٌ امت کَ اّ ثب یًوو کبؿ يیػؿ ا یاٍْال ثب ثبف یكـاُبً گليیلتَ

 لنیامت، ُوبًطْؿ کَ ػؿ ك یًظـ ُوگبً ـیامت کَ ُـ صـکتو ف ػاًنتَ یامت ّ ه کـػٍ یتْرَ ه لنیػؿ صْل ّ صْه ك

افیٌـّ . ثؼُؼ ویِبییؿاصت تي ثَ اصنبمبتو ّ تْاًب تْاًؼ یّ مٌت امت ّ ًو «ـیؿ»ًگبٍ ّ کٌتـل  ـیهـتت ػؿ ف قیً

ػين هیبى ػبیيَ ّ كـیل ًیق ػاؿاي هؼؿت ّ گیـایي عیلي عْثي ًینت ّ یک ػیْاؿي هیبى آى ػّ صل هیيْػ کَ اف 

 یػؿًّ یگـكتگ کیّ ػچبؿ  نتیً یهؼؿت كـاّاً یگليیلتَ كـاُبًي ػاؿا یثبف ٌـّیاف. ُـ ػّ ٓـف ایزبػ ىؼٍ امت

صزبة  ـیػؿ ف ییتوٌبُب بىیّ ػؿ ّاهغ ث کٌؼ یؿا کَ هطـس ه یروالت ییصبلت پبؿاػّکل ّ چٌؼهؼٌب تْاًؼ یّ اّ ًو تام

.گلت يیثَ اّ ّ کبؿه آكـ ینتیصؼ ثب يیکبؿ اّل اّمت ّ ػؿ ا يیاػا کٌؼ، اهب ا یُنتٌؼ، ثَ عْث یمٌت ّ پْىو کاله  

 

 یْیّ ػجْؿ اف مٌبؿ بلْگیّـّؿت ػ گـیامت کَ ثَ هب ثبؿ ػ یؼًیعْة ّ ػ یلویع كػؿ هزوْ« هزوْػَ ػؿّؿِب» لنیك

ّ  ـیؿ» ؼاؿیػ قیاًگ زبىیُ یّ ّـّؿت تي ػاػى ثَ ثبف «جَیّ ؿـ ـیؿ»ُـاك اف  یْیّ مٌبؿ یؿـث/یىـه يیػؿّؿ

هبػؿ  تیٍ ّ ػؿ ًِبگويؼ یثِيت گويؼٍ ّ توٌب جلْؿػؿ ّاهغ ت «جَیّ ؿـ ـیؿ» ـایف. گؾاؿػ یه ویؿا ثَ ًوب «جَیؿـ

 یثَ هؼٌب چگبٍیػاؿػ ّ هب ُ ویعْ یثـا یهـف يَیفهبى ُو ّ اؿْاگـاًَ امت ّ ُن قیػق ـ،یّ ؿ جَیؿـ ؿّ يیاف. امت

 جَیثب ؿـ بیّ «ـیؿ»ّ صؼك ّ گوبى ػؿ اؿتجبٓوبى ثب  بلْگیثَ ػ بفیهب اًنبًِب ً ٌـّیاف. نیثـ یًو یپ ویعْ بیاّ ّ  ییًِب

.هتضْل ّ ًبتوبم امت يَیؿاثطَ ُو يیّ ا نیػاؿ  

 

اف  یبفیثب ً و،یاف عْ ییًَ تٌِب ثب توٌب «جَیّ ؿـ ـیؿ»ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ ثب  کیموجْل بلْگیثب تي ػاػى ثَ ػ هب

ثلکَ  ن،یبثیًْ ػمت  یًْ، ػيو یًْ، هؼؿت یویثَ تلل نیتْاً یّ ه نیىْ یاىٌب ه تیثَ هؼيْم ّ ؿه بفهبىیّ ثب ً ویعْ

هـتت هبػؿ ثَ تضْل رِبى  ٌگًَْیّ ا بكتی نیؿا ًغْاُ «جَیّ ؿـ ـیؿ» يیا ییًِب ـیتَْ گبٍ چیهب ُکَ  نیػاً یه يَیُو

ُقاؿ  زبػیهبػؿ ثَ ا. نیُنت یفًؼگ یّ ثبف وبىیاف ػين ّ هؼؿت ّ ا تیّ هبػؿ ثَ عْاًؼى ُقاؿ ؿّا ویعْ کیموجْل

.نیّ عـػ ُنت وبىی، ا ًبتوبم اف ػين، هؼؿت يَیُو یّ ثبف تیّ ُقاؿ ؿّا وبىیا يَ،یٌُـ، اًؼ  
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ىـّع رِبى هب ػبىوبى  ،یقیمت ّ ىـم یقیمت ؿـة يیهـگ رِبى ػؿّؿ ـ،یُـامبى اف ؿ يیهـگ رِبى ػؿّؿ یثبؿ

ّ هؼؿى  یتیّ هتلبّت هب ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى چٌؼُْ َیچٌؼال ،ییّ ٌُـ چٌؼٍؼا یّ ىـّع ثبف یٌیّ عـػهٌؼاى فه

ّ  ذیهِ ،یویًْ ّ تلل یتیّ ؿّا نیؿّ «جَیّ ؿـ ـیؿ» ؼاؿیّ ثَ ػ نیثغـ ییثبهلْا لنیپل هبًٌؼ ك. امت یؿـث بیّ  یـاًیا

.نیٌیبكـیث یًبتوبم اف فًؼگ يَیُو  

 

بتیاػث : 

1/3/ Fremde sind wir uns selbst. Julia Kristeva.S.200-201 

2- Zizek. Körperlose Organe S.130 

4- http://sateer.de/labels/2YXZgtin2YTZh+KAjNmH2Kc=.html 

 

5- Zizek. Lacan in Hollywood. S.68 

 

6/ http://ramzashoob.com/article.aspx?id=209 
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ِبرػٌبَ طْریچ»ًقذ فیلن   

 
کبؿگـػاى كیلن .ًوؼُبی كـاّاًی ىؼٍ امت ّ هی تْاى ًوؼُبی عْثی ػؿ هیبى آًِب یبكت« چِبؿىٌجَ مْؿی»ػؿثبؿٍ كیلن 

آهبی اٍــ كـُبػی ُوبًطْؿ کَ ػؿ چٌؼ ًوؼی کَ هي ػؿثبؿٍ ایي كیلن عْاًؼٍ ام ؽکـ ىؼٍ امت،  ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ یک 

، ؿّاثٔ فًبىْیی ّ ػيوی «ربهؼَ هؼؿى ّ ىِـی»ٌُـی هْكن ثَ ثیبى هؼْالت کبؿگـػاى هؼؿى ّ ثب ًگبُی ًبكؾ ّ 

ملیؼ ّ یب اعالهی ثگؾؿػ ّ هؼْالت ػيوی ّ /اّ هبػؿ هی ىْػ کَ اف ًگبٍ میبٍ. ربهؼَ هؼؿى ّ  ىِـی ایـاًی هی ىْػ

غْاُؼ پٌؼ اعالهی ثضـاًِبی فًبىْیی ّ ػيوی كیگْؿُبی عْیو ؿا ثیبى ثکٌؼ، ثی آًکَ ثؼًجبل هوَـی ثگـػػ ّ یب ث

.ثؼُؼ  

 

 
 

هْكن هی ىْػ ثَ ثیٌٌؼٍ اهکبى ػُؼ «  ًگبٍ ػّؿثیي»فیـا  .  اف ٓـف ػیگـ ثبیؼ هؼؿت کبؿگـػاًی اّ ؿا ًیق تضنیي کـػ

کَ اف رْاًت هغتلق ثَ هّْْع ثٌگـػ ّ هی تْاى ػیؼ کَ كـُبػی ثَ هْافیي کبؿگـػاًی هؼؿى یب پنبهؼؿى ّ امتلبػٍ اف 

تؼلن « مْژٍ ای»ّ ًگبٍ ػّؿثیٌی کَ ػؿ ّاهغ ثَ ُیچ « چين میٌوب». ّاهق امت« چين میٌوب»یک ػّؿثیي ثَ ػٌْاى 
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ًؼاؿػ ثلکَ کٌزکبّ ّ ثبفیگْه امت ّ ثؼًجبل ػیؼى ّهبیغ ّ صْاػث اف چين اًؼافُبی هغتلق هی گـػػ ّ ثَ توبىبچی 

ؼ ّ اف یک آبم ثَ آبم ػیگـ هی ؿّػ تب اهکبى هی ػُؼ  صبلت ّ ًگبٍ ّ چين اًؼاف كیگْؿُبی كیلن ؿا ػؿک ّ لول ثکٌ

ُؼیَ »ُوبًطْؿ کَ كـُبػی هبػؿ هی ىْػ ثب گـین عْة ّ هْی . ػامتبى كیگْؿُبی ثؼؼی ؿا ًیق ثَ تَْیـ ثکيؼ

کبؿی ثکٌؼ کَ آى تَْیـ ُویيگی فیجب ّ ُوقهبى ؿیـ هبثل ػمتیبكتٌی اف ُؼیَ تِـاًی کٌبؿ فػٍ ىْػ ّ هب ثب « تِـاًی

.رؼیؼ ّ ثب هؼؿت هْی ثبفیگـی اّ ؿّثـّ ثيْین« ُؼیَ تِـاًی»یک   

 

اهب آًچَ کَ هي ػؿ چٌؼ ًوؼی کَ عْاًؼٍ ام، پیؼا ًکـػم، ػؿ ّاهغ یک ًکتَ هضْؿی ّ هـکقی كیلن ثْػ کَ صبل هی عْاُن 

.ثپـػافم« چِبؿىٌجَ مْؿی»ثَ کوک ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ثَ ثیبى ّ تيـیش آى ّ اُویتو ثـای كیلن   

 

ٌتی ّ ػزّع فزدیت هذرى ّ هؼضالت هذرى در جبهؼَ ػِزی ایزاًیپبیبى بیگٌبُی ط  

 

:ثؼیي ىکل امت« چِبؿىٌجَ مْؿی»ػامتبى كیلن   

 

تـاًَ )قیثَ ًبم ؿّس اًگ یػعتـ رْاً. ّ امتوجبل اف مبل ًْ ُنتٌؼ یامت ّ ُوَ هـػم هيـْل عبًَ تکبً ؼیػ کیًقػ

. ىْػ یهتْمٔ ّاؿػ ه یا کبؿ ثَ عبًَ عبًْاػٍ یثـا یَ مْؿؿّف چِبؿىٌج کٌؼ، یکَ عْػ ؿا آهبػٍ افػّاد ه( یؼّمتیػل

ّ ًبآؿام ثَ ّرْػ  حجبت یث ییكْب یچِبؿىٌجَ مْؿ یُب تـهَ زبؿاًل یعبًَ، ثَ ُوـاٍ ؿْؿب قیاًگ پـ تٌو ّ ؿن یكْب

.امت آّؿػٍ  

 

هژػٍ ثَ ؿاثطَ ُونـ . ػاؿػ تیؿـ یصبلت ،یػَج یّ ثب صـکبت بٍیمـاپب م یئتی، عبًن عبًَ، ػؿ ُ(یتِـاً َیُؼ)هژػٍ

ػمت آعـ هـػ، . امت یعبًْاػٍ ػؿ آمتبًَ ًبثْػ یهيکْک ىؼٍ ّ فًؼگ( پبًتَ آ ثِـام)َیّ فى ُونب( ًژاػ كـط ؼیصو)عْػ

هََ اػاهَ عْاُؼ  یُب آػم یّ ػّؿ ییُـچٌؼ تٌِب کٌٌؼ؛ یه یؼ آىتیاف ػ ویّ پ ىْػ یثَ ظبُـ ػؿ ًظـ ُونـه تجـئَ ه

.ػاىت  

 

یک ربهؼَ مٌتی ًینت ثلکَ یک ربهؼَ هؼؿى ثب هؼْالت هؼؿى ّ ُوـاٍ ثب ػؿگیـی ایي رِبى ربهؼَ ایـاًی ػیگـ 

هؼؿى ثب ثوبیبی مٌتی ّ هـامن مٌتی، مبعتبؿُبی مٌتی امت کَ ػؿ ّاهغ ثـای پبی ایي ربهؼَ هؼؿى کْچک ىؼٍ امت ّ 

صزبة »هب ثب ًوبػ ایي « مْؿی چِبؿىٌجَ»ػؿ كیلن .  پبمغگْی هيکالت ّ هؼْالت كـػی، روؼی یب ػوْهی آًِب ًینت

ػـّك رْاى كیلن ؿّثـّ ُنتین کَ اف صْهَ تِـاى هی آیؼ  ّ هی عْاُؼ کوی « چبػؿ»ػؿ هبلت « ّ هیل ثیگٌبُی مٌتی

ؿّفی کَ اّ ثَ . ػؿ عبًَ ُبی تِـاًیبى کبؿ ثکٌؼ تب ثـای ػـّمیو کَ ػؿ ایبم ػیؼ ؿط هی ػُؼ، کوی پْل روغ ثکٌؼ

امت ّ اّ هـاؿ امت ػؿ عبًَ « چِبؿىٌجَ مْؿی»ْؿُبی اٍلی كیلن هی ؿّػ، هَبػف ثب عبًَ هژػٍ ّ ُونـه ّ كیگ

ػؿ ّاهغ اهب اّ ػؿ ایي ؿّف ثب رِبى ػين ّ فًبىْیی ػیگـ كیگْؿُبی كیلن ّ هؼْالت آًِب ؿّثـّ . تکبًی کوک ثکٌؼ

كـػ »ّ « فى ىؼى»صلَ عْیو ؿا اف ػمت هی ػُؼ ّ اّلیي گؾاؿ عْیو ثَ هـ« ثکبؿت اصنبمی ّ اّلیَ»هی ىْػ ّ  

هضل تالهی یک آییي پبیبى مبل هؼین ّ ىـّع مبل ًْ، آییي « چِبؿىٌجَ مْؿی»افیٌـّ . ؿا اًزبم هی ػُؼ« ىؼى

امت ّ ثبینتی ػهیوب « ثیگٌبُی ّ مبػگی اّلیَ ػيوی ّ اصنبمی»ّ ػجْؿ اّ اف « تْلؼ ػؿػًبک یک فى»ثب « ًْفایی»

هی گـػػ ّ تب چَ صؼ هی « گؾاؿ ّ آییي ثلْؽ»کَ اّ تب چَ صؼ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي  كیلن كـُبػی ؿا اف ایي رٌجَ ثـؿمی کـػ

.تْاًؼ ایي ػّ آییي ًْفایی هلی ّ كـػی ؿا ثَ ُن پیًْؼ ثقًؼ ّ احـی چٌؼالیَ ثْرْػ آّؿػ  

 

ا ػؿ ؿ« ثلْؽ فًبًَ یب هـػاًَ»ّ ّـّؿت ػمتیبثی ثَ یک « صزبة ّ ثیگٌبُی مٌتی»ػؿ كیلن هب ّـّؿت گؾاؿ اف ایي 

ػؿ اثتؼای كیلن  ػـّك رْاى ثـ هْتْؿ ًبهقػه مْاؿ امت ّ . اثتؼا ّ اًتِبی كیلن ثَ صبلت ػّ صبػحَ ًنجتب هيبثَ هی ثیٌین

صْْؿ ّویـ »هب ػؿ ایٌزب ػؿ ّاهغ ثب . ػؿ فًزیـ هْتْؿ گیـ هی کٌؼ ّ  آًِب ثَ فهیي هی عْؿًؼ« چبػؿه»ًبگِبى 

امن »فثبًی یب یک عطبی کالهی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ اکٌْى یک ؿّثـّ ُنتین کَ ثب یک عطبی « ًبعْػآگبُی

كـػ یب یک ربهؼَ عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مْژٍ ثبینتی ثَ آى تْرَ ثکٌؼ ّ ایي صویوت ؿا « صویوت هِن»، یک «ػاللت

ؿا « تَبػكی اىتجبُبت» اهب ٓجیؼی امت کَ ُویيَ ػؿ اثتؼا مْژٍ ّ یب یک هلت ػهیوب ایي . ػؿ رِبى عْیو پؾیـا گـػػ

ّ صویوت كـػ یب ربهؼَ کَ « امن ػاللت»ثَ مبى عطبیی هْهتی ّ ثی هؼٌب کٌبؿ هی فًؼ ّ ثَ آى تْرَ ًوی کٌؼ، اهب ایي 

ثیبًگـ یک ّـّؿت ّ توٌبی كـػی یب روؼی امت، ثَ اىکبل هغتلق عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ تب كـػ ثَ پؾیـه آى ّ 

.ًیبثؼ، هضکْم ثَ تکـاؿ امتثَ تضْل ًْ، ثَ گؾاؿ ًْ ّ ثلْؽ ًْ ػمت   

 

 

ثَ ربهؼَ هؼؿى ّ كـػ هؼؿى « صزبة ّ ثیگٌبُی مٌتی»اهب ایي ّـّؿت تضْل ّ گؾاؿ اف « چِبؿىٌجَ مْؿی»ػؿ كیلن 

ػؿ هبلجِبی هغتلق صْْؿ پیؼا هی کٌؼ، اهب « امن ػاللت ّ ّـّؿت»ایي . ثَ اىکبل هغتلق عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ

امت کَ اثتؼا ػمت ّ پب گیـ امت ّ مپل ػؿ هنیـ كیلن ّ ثب تجؼیل ىؼى رْاى « ؿیهبلت چبػ»هِوتـیي صْْؿ اّ ػؿ 

ػؿ ػؿگیـیِبی عبًْاػگی كیگْؿُبی اٍلی كیلن گن هی ىْػ ّ آًگبٍ « چبػؿ» ػعتـ ػبىن ثَ فى  آهبػٍ فًبىْیی، صبل 
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تظـ اّمت، صبل اّ ثؼّى کَ ىُْـ ّ ٍبصجغبًَ  اّ ؿا ثَ هضل فًؼگیو ػؿ صْهَ ىِـ هی ثـػ، ثَ ربیی کَ ًبهقػه هٌ

ػؿثبؿٍ فًبىْیی ؿا ًیق اف ػمت ػاػٍ امت، الجتَ ثی آًکَ ًباهیؼ « تُْوبت عْیو»چبػؿ امت ّ ػؿ ػیي صبل ثنیبؿی اف 

كـػی امت کَ ُوقهبى ثب آییي ثلْؽ روؼی یب ًْفایی « آییي ثلْؽ»ػؿ ّاهغ « چِبؿىٌجَ مْؿی»كیلن . ّ اكنـػٍ ىؼٍ ثبىؼ

ًْ ّ فهبى ًْ پیًْؼ هی عْؿػ ّ ُـ چَ ثیيتـ ًيبى هی ػُؼ کَ ربهؼَ هؼؿى ّ كـػ هؼؿى  روؼی ّ لضظَ ؿمیؼى مبل

ایـاًی، ؿّاثٔ ػيوی ّ فًبىْیی ایـاًی ثـای پبمغگْیی ثَ ثضـاًِبی هؼؿى ّ اًنبًی عْیو، ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ تي 

فیـا اف ثضـاى كـاؿ . ُنتٌؼ ثَ ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ّ مبعتبؿ هؼؿى ثؼٌُؼ ّگـًَ هضکْم ثَ تکـاؿ ثضـاى عْیو

ٓجیؼی امت کَ . هوکي ًینت ّ ثیگٌبُی مٌتی ّ مبعتبؿ مٌتی ایـاًی هضکْم ثَ ىکنت ًِبیی ّ كـّپبىی ًِبیی امت

ایي پیبم كیلن ّ صبلت كیلن ثَ هؼٌبی ًلی صزبة یب چبػؿ ًینت ثلکَ ثَ هؼٌبی ًلی آى تُْوی امت کَ عیبل هی کٌؼ هی 

فیـا ؿُبیی اف صزبة . اثٔ مٌتی ثَ هوبثلَ ثب ثضـاًِبی هؼؿى ّ اًنبًی ربهؼَ عْیو ؿّػتْاًؼ ثب صزبة مٌتی ّ ؿّ

امت ّ ایٌکَ ُـ اًنبًی ػاؿای صزبة « صزبة موجْلیک»ارجبؿی یب ثیگٌبُی مٌتی ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ 

ُبیی ػیؼٍ ىْػ ّ ُویيَ ّ هـفُبی عبً عْیو امت،ُوبًطْؿ کَ ّاهؼیت یک ؿاثطَ تٌِب هی تْاًؼ اف چين اًؼاف

ُوبًطْؿ کَ ػّؿثیي کبؿگـػاى ثَ هب ایي چين اًؼافُبی هغتلق ّ . اهکبى ؿّایت ّ چين اًؼافی ػیگـی ًیق ُنت

.ؿّایبت هغتلق ؿا ًيبى هی ػُؼ  

 

، ُوقهبى «آییي پبگيبیی ّ ثلْؽ كـػی ّ تالهی آى ثب ّـّؿت ثلْؽ ّ ًْفایی روؼی»آًچَ هؼؿت كیلن امت، یؼٌی ثیبى 

فیـا ایي گؾاؿ ػـّك ثَ فًی ًْ ػؿ هنیـ ػامتبى ّ اف ٓـین گؾاؿ اف ُلت عْاى عْیو، . طَ ّؼق كیلن ًیق ُنتًو

ػؿ ًِبیت آًوؼؿ هْی ٍْؿت ًوی گیـػ کَ هب ثضـاى ّ ُـاك ایي تبفٍ ػـّك ؿا ػؿ پبیبى اصنبك ثکٌین ّ ػؿ ٍْؿتو 

ثَ « ًْفایی روؼی ّ آییي چِبؿىٌجَ مْؿی»ثب « كـػی آییي ًْفایی»ُوبًطْؿ کَ پیًْؼ ّ تالهی ایي . مْاالتی ثجیٌین

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 

ٓجیؼتب ثغيی اف ایي ًبتْاًی . ا اصنبك ثکٌؼ کَ تکـاؿ ایي ثضـاى ّ ًبتْاًی اف ًْفایی كـػی یب هلی ًْ ثَ ُوـاٍ ػاؿػؿ

عيي ّ مبًنْؿچی اصنبك هی کٌٌؼ ّ ًوی « ًگبٍ ػیگـی ثقؿگ»ًبىی اف عطـی امت کَ کبؿگـػاًبى ایـاًی ثَ عبٓـ 

یک كیلن هْكن ّ عْة ػؿثبؿٍ ثضـاى « چِبؿىٌجَ مْؿی»صبل كیلن  ثب ایي. تْاًٌؼ کبهل ثَ عالهیت ٌُـی عْیو تي ثؼٌُؼ

. اًنبى هؼؿى ّ ىِـی ایـاًی، ثضـاى هؼؿى ػين ّ فًبىْیی ایـاًی امت  
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 تْ ًببیذ دّطت بذاری

 
 

ـ رْاى ّ یک ؿاثطَ ُوزٌل عْاُبًَ هیبى یک پن « ػّمت ثؼاؿی تْ ًجبیؼ»آلوبًی /كـاًنْی/ كیلن امـائیلیهّْْع  

ؿاثطَ ػؿ یک هضل کبهال هؾُجی ّ اؿتؼّکل یِْػی ًيیي  ػؿ اّؿىلین . یک هـػ هنٌتـ ٍبصت فى ّ كـفًؼ امت

امـائیل ٍْؿت هیگیـػ ّ ایي ّمْمَ هوٌْػَ ًَ تٌِب ػّ كـػ ؿا کَ ُـ ػّ ًیق ػاؿای ؿیيَ ُبی هؾُجی ىؼیؼ ُنتٌؼ 

ـ ؿا کَ ػاؿای كـفًؼ ّ فى امت ّ ثيؼت اؿتؼکل امت ثَ یک ػچبؿ ثضـاى ػؿًّی ّ هؾُجی هی مبفػ، ًَ تٌِب هـػ هنٌت

هی اكکٌؼ ثلکَ کل هضلَ ّ کٌینَ ؿا ّاؿػ رـیبى هی کٌؼ، ثضـاى رٌنی ّ ُـامِبی « ثضـاى ػوین هؾُجی ّ تٌبًَ»

ایي ّمْمَ ّ توٌبی . ٍؼاهت هْهٌبًَ ّ ػّمتی ثَ ُن هْهي ػیگـ ؿا ًيبى هیؼُؼ»رٌنی ّ ػيوی ًِلتَ ػؿ پيت ایي 

ٌْػَ عْاة ػؿّؿیي هضلَ ؿا ثـ ُن هیقًؼ، فًؼگی ّ توٌبیی ًْ ّاؿػ هضلَ ّ هؾُت هی مبفػ ّ اکٌْى ثبینتی ایي هو

.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 

گیـػ ّ كیلن ثَ عْثی  هیبكَ عيي ، ثيؼت مـکْثگـ ّ پبؿاًْییبی پيت هؾُت یِْػی ّ ػؿ ًِبیت ُـ ًگبٍ  ؿت هیٍْ

ّهتی ایي كیلن ؿا ثجٌییؼ ثب آًکَ ػامتبى ػؿ امـائیل .  ّمْمَ امت/ثيؼت اعالهی ؿا ًيبى هیؼُؼ کَ امیـ رٌگ اعالم

ُوبى . ـعی هٌبٓن اٍلِبى ّ ًزق آثبػ ایي صبػحَ ؿط هیؼُؼاتلبم هی اكتؼ اًگبؿ ػؿ هٌبٓن ثيؼت هؾُجی هخل هن یب ث

، ثـای مـکْة  «توٌبی هوٌْػَ» گٌبٍ ّ ُینتـی ػمتَ روؼی ثـای مـکْة /صبالت صقة اللِی ّ ُوبى رٌگ ّمْمَ
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ّ تجؼیؼ ػگـعْاٍ، ػگـ ٓلت، ػٌَـ هتلبّت ّ ػؿ ػیي صبل رؾاثیت ایي ػٌَـ ػؿ آى كْبی هؾُجی، پیًْؼ ایي رؾاثیت ّ 

پیًْؼ هیبى صبالت ُوْاؿّتیک  هـػاى ػؿ لضظَ مـّػعْاًی هؾُجی  ّ مپل هوٌْػیت ایي ًقػیکی ػؿ . هوٌْػیت آى

.ػُؼ پنتْی یک هَبة عبًَ ّ ًگبٍ  کٌزکبّ، عيوگیي ّ پبؿاًْییب ُوگبى ثَ ایي پنتْ ّ آًچَ ػؿ آى ؿط هی  

 

ؿثبؿٍ ػّ کبثْی رْاى ُوزٌل ٓلت یب ُوزٌل اف آًگ لی ؿا ًیق ػیؼٍ ام کَ ػ« کُِْبی ثـّک ثیک» هي كیلن هؼـّف 

ثَ ّیژٍ کَ . احـ  ُبین تبثبک هي، اف رِبتی هْیتـ ّ اٍیل تـ امت« تْ ًجبیؼ ػّمت ثؼاؿی»ثبف ثْػ اهب ثَ ثبّؿ هي كیلن  

ـهبى ایي كیلن ػؿ ّاهغ ثَ یک فیـهتي هؾُجی ًیق اىبؿٍ هیکٌؼ ّ ًيبى هیؼُؼ  کَ ػؿ ّاهغ كـهبى اٍلی ًِلتَ ػؿ پيت ػٍ ك

. «تْ ًجبیؼ توٌبثْؿفی» ،«تْ ًجبیؼ ػّمت ثؼاؿی»هْمی ایي امت کَ   

 

افیٌـّ ػؿ ایي كیلن ُـ توٌبّؿفی ػبىوبًَ ّ اؿّتیکی ػؿ ّؿای چِبؿچْة اعالهی ّ ػیٌی  ّ مٌي هضلی ثيؼت مـکْة 

ْثی هی ثیٌین کَ ػٍ ایٌزب هب ثَ ع.  ىْػ، عْاٍ ایي ؿاثطَ ُوزٌل عْاُبًَ ثبىؼ ّ یب ػين یک ػعتـ ّ پنـ ثَ ُن هی

پبیَ ؿیقی « ػول ؿیـ اعالهی»كـهبى اعالهی ّ ػؿ ًِبیت ُـ اعالم هطلن ّ مـکْة گـ ثَ هْل ًیچَ ثـ ؿّی یک 

، توٌبی هتلبّت ّ تاله ثـای ػؿثٌؼ مبعتي رنن ّ فًؼگی، توٌبُبی ثيـی ػؿ «ػٌَـ هتلبّت»ىؼٍ امت ّ آى مـکْة 

.  یزبػ یک ًْع چيیؼى فًؼگی ّ مـکْة ُـ رنن ّ چين اًؼاف هتلبّتا. چِبؿچْة ایؼٍ ّ ًگبٍ ّ اعالم عْیو امت

« هْرْػی توٌبهٌؼ»تالىی کَ ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ ىکنت امت فیـا توٌب ُویيَ ػؿ ًِبیت پیـّف امت، فیـا اًنبى 

. «هبىیٌِبی تْلیؼ آؿفّ ّ توٌبی هؼاّم، تلبّت هؼاّم»امت ّ فًؼگی، رنن    

 

ی ّ ُـ اعالم ّ هؾُت هطلن مـکْثگـ توٌب ّ فًؼگی هـتت ػهیوب ػىوي عْیو ّ آى افیٌـّ ُویي ػٍ كـهبى اعاله

ّ هیل پبک ىؼى «  اعالم مـکْة گـ» ثب آًکَ ػؿ ایي كیلن ػؿ ًِبیت .  ؿا ثْرْػ هی آّؿًؼ« توٌبی هوٌْػَ»رؾاثیت  

هیيْػ ّ ػهیوب ایي اف ّمْمَ، هیل ثبفگيت ثَ ثیگٌبُی ػؿّؿیي هْهٌبًَ ّ مـکْة ىْؿ فًؼگی ػؿ عْیو پیـّف 

ٍؼاهت تـاژیک كیلن ثِتـیي ّمیلَ ثـای ىٌبعت عيًْت ًِلتَ ػؿ ایي ػؼم ٍؼاهت اعالهی ّ ػیٌی ّ  ثِتـیي ًوبیو گـ 

ثبؿی پیيٌِبػ هی کٌن ایي كیلن ؿا ًگبٍ کٌیؼ ّ توٌبّؿفیؼ، ػّمت . ػؼم اعالهیت ًِلتَ ػؿ پيت ػٍ كـهبى اعالهی امت

هي ثَ ػوؼ ػؿ کٌبؿ کلوَ ًْیی هخل ُوزٌل عْاُی یب ُوزٌل ٓلجی اف کلوَ ُوزٌل ثبف  . )ثؼاؿیؼ، آًطْؿ کَ هی ٓلجیؼ

ى اعالم ًیق امتلبػٍ کـػم فیـا تاله ثـای مـکْة ایي کلوَ اف ٓـف ؿّىٌلکـاى ؿا ًوًَْ ای ػیگـ اف ّكبػاؿی ثَ ُوب

هوبؿ ثبف ؿا فیجب مبفًؼ ّ اف ثبؿ اعالهی ثَ ربی ایٌکَ کلوَ ُوزٌل ثبف، ػعتـثبف، کلتـ ثبف،  فیـا. پبک ّ عْة هی ثیٌن

ُوبًطْؿ کَ هي ّاژٍ . عْاٌُؼ ثگْیٌؼ کَ هب ُوزٌل گـایبى عْثین ّ ًَ ُوزٌل ثبفاى ثؼ ّ مٌتی آى ؿُب مبفًؼ، هی

(تـریش هی ػُن« ػگـثبه رٌنی»ؿا ثـ ّاژٍ ؿایذ ىؼٍ  «ػگـعْاٍ رٌنی» کْئیـ یب   
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«زنان بدون زنان و فیلم کارت پستالی»زنان بدون مردان یا   
 
 

 از عکس چند بر کوتاه نقدی پیش مدتی. ببینم را یرین نشاطاز ش «مردان بدون زنان» فیلم خواستم می که بود مدتها
 سواالتی نیز و  بودم کرده تحسین زمینه این در را او قدرتهای و بودم نوشته نشاط شیرین هللا زنان عکسهای سری

 اثری و باشد موفق نیز کارگردانی زمینه در عکاسی از جدا تواند می او آیا که بودم کنجکاو اما. بودم کرده مطرح
 خاطر به فیلم این آیا که بود مطرح سوال این برایم بود شده ونیز جایزه برنده فیلم این چون آن از جدا بیافریند؟ متفاوت
 اعتراضات و مساعد شرایط مدیون بیشتر  را اش جایزه فیلم این اینکه یا و است شده اعطا  آن به اثر هنری قدرت
 همیشه البته . )است برده را سودش وسط این او و اند داده را بهایش گراندی معروؾ قول به و است خیابان در مردم
 آن از جدا(. است تاثیر این میزان موضوع اما گذارند، تاثیر هنری اثر شکست یا موفقیت بر  شرایط و اطراؾ محیط

 با اینکه یا و است تمتفاو فیلمی و است قوی سینمایی و هنری قدرت دارای فیلم این واقعا آیا که بدانم خواستم می
 جایزه سومی جهان کمک و ماده تک با نیز فیلم این به دهند، می سومی جهان فیلمهای برخی به معموال که ارفاؼاتی

.اند داده  
 

  این در و بزنم نشان دو تیر یک با که این از بهتر فرصتی چه کردم فکر و بود زنان شب هشت مارس  نیز امشب
.کردم تلؾ را وقتم اینکه از شدم پشیمان آخر در نبیند، بد روز چشمتان اام. ببینم را فیلم این زنان جشن شب  

 

 چنان فیلم این معضالت آنکه با دهم، نشان را فیلم این مهم معضالت و بنشینم فیلم دقیق نقد به مناسب فرصتی در شاید
 هم فیلم معضالت اندازی چشم چند و  بهتر شناخت با توان می اما. ندارد جدی خیلی نقد به احتیاج که است شکارآ

 ایرانی معاصر روشنفکر  و هنرمند  چندپارگی بهتر درک به  هم و فهمید بهتر  را نشاط شیرین هنری معضالت
نگرش هنری شیرین نشاط را مطرح می « فانتسم بنیادین»این فیلم اما در نهایت همان معضل پایه ای و . شد نزدیکتر

در کنار تایید و تحسین قدرتهایش، مطرح کرده ام و اگر او به این معضل کند که در نقدم بر برخی عکسهای او، 
بنیادین خویش ننگرد و از آن عبور نکند، دیگر حتی مبارزات مردم در خیابان نیز نمی تواند ضعؾ و معضالت فیلم و 

ول من درباره عکسهای او برای درک این فانتسم بنیادین نگاه شیرین نشاط لطفا به مقاله ا. ) یا هنر او را مستتر بکند
در این مقاله وارد این معضالت بنیادین و روانی اثرش نمی .( مراجعه کنید که در بخش ادبیات لینکش زده شده است

در این مقاله می خواهم فقط به چند حس و برداشت . شوم و آن را به نقدی دیگر و شاید  زمانی دیگر موکول می کنم
:معضل آشکار فیلم بپردازماولیه از این فیلم و به چند   

 

 هنری عکاس یک بیشتر اصل در که است کارگردانی درونی گویی هذیان یک دچار ابتدا از «مردان بدون زنان» فیلم
 و فیلم دیگر سوی از و است عمق کم  و پستالی کارت های صحنه حالت به سو یک  از  واقع در فیلم این ازینرو. است

 مختلؾ موضوعات و محتویات با گونه نقاشی و پستالی کارت های صحنه این پرکردن برای تالش  کارگردان
می توان از سکانسهای قوی فیلم مثل  سکانس حمام زنانه و ؼیره لذت برد  . کند می ؼیره و شاعرانه فلسفی، اجتماعی،

 است این اما مشکلنسها نشان می دهد که شیرین نشاط بیشتر یک عکاس هنری است تا کارگردان، و دقیقا همین سکا
 نه فیلم. است اجتماعی و فردی چندالیه داستان یک نه و است وار شبکه پیوند یک در و اپیزودگونه حالت به فیلم نه که
 چهار داستان تالقی و  پیوند محل بایستی باغ اگر.  مدرن دار دنباله داستان یک حالت به نه و است فراگمنتی حالت به

 «ؼیره  و باغ از عارفانه مادرانه، شاعرانه، تصورات»  گونه هذیان تالقی محل به بیشتر باشد، پروسه چهار و زن
و  مخصوص و خاص صحنه» یک خودش برای خواهد می و زند می را خویش ساز ای صحنه هر و است شده تبدیل

، با یک فیلم خوب مدرن با داستان صدایی تک و مدرن ارکستر یک با نه اینگونه ما.  باشد «نقاشی گونه یا شاعرانه
روبروییم و نه با شکاندن زمان و مکان و ساختارها « حرکت_ تصویر» مدون و دنباله دار روبروییم که دلوز به آن 

 ، چندروایتییق به جهان درونی سوژهها و به درون جهانی چندمتنی و چندصداییبه کمک مونتاژ قوی و با ورود عم
می «  زمان_تصویر» ، چیزی که دلوز آن را خصلت مهم سینمای نوین و در واقع پسامدرن  و به حالت  روبروییم

  .نامید
 

ای روبرو نیستیم و تمامی تالشه صدایی چند و چندمتنی جهان یک با « زنان بدون مردان»ما در فیلم ضعیؾ 
 شله آش» با  و چندالیه در واقع به این تبدیل می شود که ما در فیلم « اثری هنری متفاوت»کارگردان برای ایجاد یک 

 کارت تصاویر» با را ببیننده خواهند می چیز هر از بیش که روبرویم «عمق کم و مختلؾ حاالت و ژانرها قلمکار
یعنی قدرت اصلی فیلم بر حالت . و مجذوب خویش سازند گذارندب تاثیر تحت «تصویری یا ویزوئل طریق از و پستالی

فیلم که باعث می شود « سمبولیک»نارسیستی و مجذوب گرانه  و کارت پستالی لحظات استوار است و نه بر قدرت 
چنان او را با خویش درگیر بکند و همزمان جا از یکطرؾ . بگذارد که او را به فکر وادارد یننده چنان تاثیری فیلم بر ب

آنچه فیلم و کارگردان می .  خویش از فیلم دست یابد« خوانش خاص»بیننده به  ا برای تفسیر و نقد باز بگذارد تار
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 است و برای این کار او از هر المان و تصاویری« آکت های مختلؾ فیلم»خواهد در واقع هوراکشیدن دیگران برای 
اما او نمی تواند به یک اثر . و آنها را به هم بچسباند رفته استؼیره گ که از فیلمهای مدرن و می خواهد استفاده بکند 

دست یابد بلکه این استفاده از المانها و ژانرهای مختلؾ و فیلمهای دیگر، به حالت چسباندن کم « بینامتنی و چندمتنی»
نه ها وجود محتوای این تصاویر و لحظه ها در کنار یکدیگر صورت می گیرد و نه پیوند داستانی عمیقی میان صح

.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  
صال هنوز دقیق موضوع را نمی داند و حتی هنرپیشه فیلم نیز صورت می گیرد تا تاثیرش بیشتر شود اما چون بیینده ا

ازینرو حالت اسلوموشن  .دقیق نمی داند که چکار می کند، از اینرو انتقال احساسی و تاثیرگذاری بسیار ضعیؾ است
ن باعث ایجاد فیلم ماتریکس یا فیلمهای دیگر خوب مدرن یا پسامدر« تایم_بالت»فیلم به جای اینکه مثل تکنیک 

شها و چشم اندازهای نو شود، بیشتر یک سقوط عارفانه و شاعرانه باعث ایجاد امکان ظهور خوان، «درهای بینابینی»
  .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 کنار یکدیگر  ژانرهای مختلؾ و المانهای مختلؾ سمبولها، نوز زنده است و همه ی ایندر آورده می شود و او ه
و یا این  میان آنها ایجاد شده باشد «بینامتنی»و شبکه وار یا  بدون آنکه اصوال پیوندی درست گذاشته می شود،

« ظهور دوباره»ایپزودها در کنار یکدیگر چون اجزای یک پازل به تماشاچی امکان تفسیرها و خوانشهای مختلؾ 
بنابراین بیننده نمی داند که چرا حال او زنده می شود و اصال همه ی این کارها یعنی چی و اینجا چه . س را بدهدمونی

بوجود می « ایهام و تعلیق»بدین وسیله در بیینده یک حالت اما این به معنای آن نیست که کارگردان . اتفاقی می افتد
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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  

 

 انتقال توانایی صحنه نه و هنرپیشگان نه در آنها  که است هایی صحنه سری یک این فیلم درهم و برهم حاصل
 یا و پستالی کارت های صحنه این با آن مضامین اصوال نه و دارد را حاالت و موضوعات چندالیه و قوی احساسی
 خاص تفاوت و خویش خاص تاریخ با زنده آدمهایی اینکه جای به فیلم فیگورهای.  دنخور می بهم درست آن موزیک
 تصویر به را حالت و نظر و شعر سری یک واقع در اینکه برای هستند هایی تییپک و مقوالت بیشتر باشند، خویش
 گویی و است برهم درهم و متفاوت مینمضا با پستالی کارت های صحنه حالت  به فیلم کل اما نهایت در. بکشند

 و بزند هم با را خویش اجتماعی و جنسیتی شاعرانه، هنری، انسانی، فلسفی، مهم حرفهای ی همه خواهد می کارگردان
 به فیلم این که فیلم نهایی جمله نیز ازینرو. «بگوید چیز هیچ آنکه بدون کند می باز دهن» واقع در او اینگونه

 آزادیخواهی جنبش بحث اصال فیلم موضوع زیرا خورد، نمی فیلم به اصال واقع در است، شده متقدی آزادیخواهان
 ارتباط امکان آنها جهان و سرنوشت با دقیقا ما زیرا. نیست سرنوشتشان  و زن چهار بحث فیلم موضوع حتی. نیست

 و المانها از استفاده با  و  ای ارهجشنو فیلم یک ایجاد برای کارگردان یک تالش  فیلم موضوع بلکه. کنیم نمی پیدا
 او و است ؼیره و فلسفی شاعرانه، یا و وحشت ژانر تا ، سمبولیکسوررئالیستی المانهای از هنری، مختلؾ ژانرهای

 از بخشی حالت دقیقا فیلم این در نشاط شیرین حالت. کند می تبدیل « قلمکار شله آش» یک به را مباحث این ی همه
 می هم به را مکتب دهها جمله یک در و است مختلؾ نگرشهای  و کلمات از پر شمؽز که است ایرانی روشنفکری

 یا و وار شبکه نگرش یک آفرینش از ناتوان یا و پدیده یک به متفاوت انداز چشم یک ایجاد از ناتوان اما چسبانند
 یا مجذوب را دیگران تا چسبانند می بهم را سلنبه قلنبه کلمات این  تکه چهل لباس یک مثل فقط و هستند سیستماتیک

.روبروییم «ایرانی تکه چهل لباس» یک تصویری و ویزوئل حالت با ما نیز اینجا. سازند خویش مرعوب  
 

 برهه یک به نو اندازی چشم ایجاد در چه و کتاب یک  از متفاوت خوانش در چه «مردان بدون زنان» فیلم کل ازینرو
 تالشی واقع در آنها، موضوعات و زن چهار جهان به نو اندازی چشم و خوانش یا و ایران جامعه اجتماعی و فرهنگی
 که است آن نتیجه این »گفت، انتها در آن دیدن با که خورد می این بدرد فقط و است مضحکانه و خورده شکست
.«آوری بوجود را خویش خاص نگاه ، را خویش خاص هنری استیل و بکنی لمس و حس عمیق را مباحث نتوانی  

  

 یک از و باشی درونی چندپاره حالت این دچار نشاط، شیرین «مردان بدون زنان» فیلم مثل مجبوری آنگاه رازی 
 ،«انسانی و آشنا حال عین در و چندالیه و متفاوت جهانی با بیننده کردن درگیر و سینمایی سکانسهای» جای به طرؾ
 یک دیگر طرؾ از. بکنی درست ک فردی یا جمعیاز صحنه ها و از رویدادهای تراژی هنری پستالهای کارت آنگاه
 تنش کردن پاک برای او تالش و فاحشه یک یدرون جنگ به دیگر ای لحظه بیافرینی، انگیز وحشت صحنه لحظه

 را متفاوت سرنوشتهای همه این درونی پیوند ای گونه به آنکه بدون و بکنی رها را موضوع این  سپس و بپردازی
 یا و زنی به  تجاوز وسط این در یا. بپردازی شاه و مصدق درگیری و خیابان در ظاهراتت  سراغ به ،بدهی نشان

 قدیمی المانهای با را آن و بیاوری نیز فیلم وسط در را ای توده روشنفکر به مونیس عاشقانه نگاه و مونیس خودکشی
 ،بچسبانی هم به را فیلم اینکه رایب و بکنی قاطی ؼیره و پوش سفید مردان میان در چادر با زنی تصویر مانند خویش

 نه یعنی.  بکنی هدیه آزادیخواهان به را آن سرانجام و بکنی اضافه آن به موقع بی و دلیل بی آواز تا دو نیز فیلم آخر
 این بیننده ذهن در که آوری بوجود را امکان این قوی بازی و مکان و زمان شکاندن و قوی مونتاژ کمک به بتوانی

 الاقل اینکه یا .یابند دست «چندالیه و وار شبکه پیوند» یک به مختلؾ تفسیرهای و شیوهها به مختلؾ پازلهای همه
 به. کند نمی یا و کند می ایجاد آنها میان پیوندی چه که بگذاری ینندهب عهده به و بیافرینی «مستقل و قوی فراگمنتهای»

 وسعت به اقیانوسی» معروؾ قول به و سرسری بکنیو به همه چیزها اشاره ای  بدهی نشان چیزی هر از آن جای
 حاالت آن های خیلی که حاالتی و رقصها و بکنی اضافه کار آخر نیز ترانه تا دو همه از بدتر و بیافرینی «وجب یک

 جامعه که باشی توهم این دچار و «ای کرده هنر خیلی» که بکنی خیال بعد و نیستند ایرانی رقص حتی و هستند عربی
 مبارزانش و جامعه این به را آن نیز حاال و ای کشیده تصویر به عمیقا  را ایران سیاسی  و ، جنسیتیفرهنگی انبحر و

.بکنی تقدیم  
 

 جز آنگاه بنگری، فیلم این به دقت کمی با و بگیری فاصله زمانه و بازار هیاهوی این از کمی که است کافی اما 
 حماقت این بر تلخ ای خنده تنها. ماند نمی جا به جایره اعطاکنندگان  و کنندگان تشویق و فیلم این باب در تمسخری

.ماند می باقی هنری حماقت این برای دیگران هورای بر تاسؾ روی از دادنی تکان سر  و هنری  
 

«زنان بدون مردان»معضل ادیپال فیلم   
 

د شبکه وار و چندالیه میان المنتهای و ناتوانی او از ایجاد یک پیون« زنان بدون مردان»بخش عمده مشکالت فیلم 
در واقع « زنان بدون مردان»محور و مرکز فیلم .  است« فانتسم زنانه و ادیپالی»مختلؾ فیلم در واقع ناشی از یک 
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است که هر سه فیگور زن فیلم به شیوههای مختلؾ به آن پناه می برند تا از سرنوشت و شرایط دردناک « باغ»یک 
جنین »و بازگشت به « بهشت گمشده مادری»این باغ در واقع نماد . به آرامش دست یابند خویش دوری جویند و

کارگردان فیلم دقیقا از سمبلها و سکانسهایی نیز استفاده می کند که هر چه . یا به آؼوش مادر و طبیعت است« مادری
برای مثال زن خودفروش از . درا به تماشاچی القاء بکن« بازگشت به آؼوش مادر و به جنین مادری»بیشتر این 

انه آنگاه نقش مردان یا به شکل در این بهشت مادر. باز می گردد یا جنینی مادری سوراخی در دیوار باغ بدرون باغ
است که حال به باغ هجوم می « مرد نظامی،خشن و رئالی»است و یا به حالت « اخته»و در واقع « پیرمرد شکسته»

.نیای زنانه را بهم می ریزدآورد، آرامش و شادی باغ را بهم می زند و د  
 

رجعت »است و بازگشت به بهشت کودکانه یا به آؼوش مادر در واقع یک « فانتسم»این تصویر اما در واقع یک 
تنها راهی که برای زنان فیلم و یا مردان فیلم است، در واقع لمس ضرورت زمانه . و محکوم به شکست است« ناممکن

تنها از طریق این برخورد . و ایجاد روایت فردی خویش از عشق و زندگی استو سرنوشت خویش، آری گفتن به آن 
شرایط  یا با« دیگری بزرگ»سبمولیک و بالؽانه آنگاه ارتباطی دیگر و پارادوکس با جنس مخالؾ یا با دیگری  و با 

ر واقع اسیر توهماتی فیلم به جای اینکه نشان دهد که چگونه همه زنان و مردان فیلم د. ستجامعه و فرهنگ ممکن ا
مشابه هستند و بدنبال یک بهشت سوسیالیستی یا بهشت مادری می گردند و به اینخاطر به فردیت زنانه و مردانه خویش 

رویا و فانتسم رهایی »و یا به پاسخی درست به شرایط زمانه خویش دست نمی یابند، در واقع خود نیز اسیر این 
است و طبیعتا وقتی زنان به کودکانی در آؼوش مادر تبدیل می شوند، آنگاه نقش  «عارفانه و بازگشت به بهشت مادری

یا . مردان یا مثل باؼبان اخته و ناتوان است و یا مثل مردی رئال است که می خواهد این بهشت و آرامش را بهم بزند
. به حالت مردی است که متوجه نگاه زنی نیست که در باغ منتظر اوست  

 
کتاب شهرنوش پارسی پور است، بایستی با مطالعه « زیرمتن»برگرفته و بر پایه « یلم زنان بدون مردانف»از آنجا که 

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 

 

 هنری  جایزه» جای به نبود، سبز جنبش شرایط  اگر «مردان بدون زنان» فیلم که گفت صراحت با بایستیازینرو 
 بایستی «نشاط شیرین»خانم  بنابراین. کرد می دریافت را سال فیلم بدترین برای معروؾ هدیه زیاد احتمال به «ونیز

 می نجات را او بد فیلم آنها سبز جنبش یراز. بکند اعطا جنبش این قربانیان دیگر و ندا به حق به را اش هدیه واقع در
و  ونیز دهندگان جایزه که دهد می نشان جایزه این دیگر طرؾ از. بکند دریافت جایزه که شود می باعث حتی و دهد

 برای دیگری و آمریکایی و اروپایی فیلمهای برای یکی دارند، فیلمها برای معیار دو همیشه فستیوالهای فیلم مدرن
 هم به فیلم فیگورهای بازی یا و فیلم موسیقی نه و فیلم موضوع نه اگر و ندارند انتظاری زیاد دومیها از. اسومیه جهان

  و اند کاشته گل بسازند، فیلم همینکه. هستند سومی جهان آنها بهرحال زیرا ندارد، اشکالی زیاد دومیها برای بخورد،
.است کافی  

 

 فیلم این برای نیز ایرانی معروؾ نقادان حتی و ها خیلی بودم دیده که بود این کرد، متاسؾ مرا همه از بیش که چیزی
 نقد عمیق ضعؾ دیگر بار نیز اینجا.. بکنند انتقاد نیز کمی کردند جرات کسانی کمتر و کشیدند هورا ضعیؾ و بد

 نویسنده که نیز ورپ پارسی شهرنوش خانم اینکه دارتر خنده. دهد می نشان را خویش ایرانی اندیشه و هنر در مدرن
 بدین او حرکت این. باشد داشته همخوانی احساس فیلم این با بایستی او بنابراین و دارد حضور فیلم این در است داستان

 شده پیر کم کم نیز او اینکه یا و است مضحکانه  و چندپارگی ، ضعیفی همین به نیز او داستان  یا پس که معناست
.باشد چه هر ،است راضی توجهی هر به و کند یم چکار داند نمی دیگر و است  

 

 دیوانگان» جامعه هر بایستی فوکو زعم به یا  باشد داشته «ای دیوانه»  اجتماعی و دربار  هر بایستی نیچه قول به اما
 تلؾ وقت آن دیدن واقع در و است ضعیؾ بسیار فیلم این  اینکه و باشند حقیقت گفتن به حاضر که باشد داشته «عاقلی
 و جامعه هر. بسازد فیلم اینگونه بخواهد اگر بماند باقی هنری عکاس همان است بهتر نشاط شیرین و است کردن

 و باشند آنها ضعفهای هم و افراد قدرتهای دیدن به حاضر هم که دارد پروا بی نقادان و نقد این به احتیاج دقیقا فرهنگی
 مدرن تحول و  تؽییر با و  آنموقع شاید. نشوند ایرانی متقابل شتنهایگذا زیربؽل هندوانه  و نارسیستی هیاهوی اسیر هم

 در کس هر اینکه هم و شود بیشتر ایرانی مدرن روشنفکران و هنرمندان تعداد هم آنگاه ایرانی ی زده بحران گفتمان
 «بودن حریؾ فن همه توهم» دچار و است بلد که بکند را کاری آن و باشد نخواهد و نباشد «کاره همه» فرهنگ این

.هنرمندش یا جمهورش رئیس چه نباشد،  
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 کارت های صحنه»  سری یک و «داستان و زنان بدون زنان فیلم»  واقع  در «مردان بدون زنان« فیلم باری  
 «کردن تلؾ وقت» واقع در آن دیدن و ندارد بیشتر نقد ارزش واقع در  و ارزد نمی هم این از بیش و است «پستالی

.است  
 

:ادبیات  
 

آزرم.م از آثاری  و نشاط شیرین عکسهای برخی بر من نقد لینک  
http://www.sateer.de/1982/07/blog-post.html 
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«رّببى طفیذ»فلظفی بَ  فیلن /ًگبُی رّاًؼٌبختی  

 

 

ملیؼ كیلن، /ى فیبػ مغي گلت، اهب ثَ ثبّؿ هي ًکتَ اٍلی كیلن اف یک ٓـف صبلت میبٍتْا هی« ؿّثبى ملیؼ» كیلن  ػؿثبؿٍ 

صبلت چِـٍ ُب ّ هیویک اكـاػ ّ ثْیژٍ ُب ثچَ ُب ّ ػیگـی هْفیک كیلن امت کَ اف اثتؼا ًْػی ُـاك ّ عيًْت ًِلتَ 

ػؿ اًتِبی كیلن هی ثیٌین کَ ػؿ ّاهغ  یب مـاًزبم. ؿا ًوبیبى هی مبفػ کَ هب ػؿ ْٓل كیلن گبم ثَ گبم  ىبُؼ ؿىؼه ُنتین

تْاًؼ ایي عيًْت ؿا ثَ ىکل هيغٌ ّ  رٌگ رِبًی ػّم ثـای ػُکؼٍ ػولی ّ اتلبهی ؿُبیی ثغو امت فیـا صبل هی

عْیو صؾؿ کٌؼ ّ کوتـ « ّویـ ًبآگبٍ»روؼی ثیبى کٌؼ ّ اف رٌگ ثب عْیو ّ ػؿگیـی ثب عْیو، اف ؿّثـّ  ىؼى ثب 

.تب ًغْاُؼ ثَ عْػ ّ ثَ هؼْل عْیو ثٌگـػ. ُبی عْیو ىْػ ًّی ّ یب ًنجت ثَ ُونبیَػچبؿ ػلِـٍ ّ ثؼثیٌی ػؿ  

 

ػُؼ  یؼٌی اگـ اف ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ لکبًی ثَ كیلن ثٌگـین ّ ثغْاُین ثَ ًظن موجْلیک كیلن ّ ًويی کَ كیلن ثَ توبىبچی هی 

.مبفػ ًبعْػآگبٍ یک ػُکؼٍ ؿّثـّ هی/ْػآگبٍىْین کَ كیلن ػؿ صویوت هب ؿا ثب صبلت ع تْرَ کٌین، آًگبٍ هتْرَ هی  

 

ػُکؼٍ آؿاهی کَ ؿّی ػیگـه عيًْت ػؿ ؿّاثٔ رٌنی، مْءامتلبػٍ رٌنی اف کْػکبى، عيًْت تـثیتی ّ عيًْت ثَ  

« آتو فیـ عبکنتـ»آى آؿاهو ػُکؼٍ ثـؿّی ػؿیبیی اف عيًْت ّ عين امتْاؿ امت ّ ػؿ ّاهغ یک . یکؼیگـ امت

صبل عيًْت . فیـا مـکْة ًِبیی ثضـاى ّ هؼْالت عْیو هوکي ًینت. «گـػػ ْػآگبٍ ثـهیّویـ ًبع» امت ّ صبل 

مبفػ ّ هب گبم ثَ گبم ّ اف ٓـین تَبػكبت هغتلق ّ  پٌِبى، هؼْالت پٌِبى ایي ربهؼَ عْیو ؿا گبم ثَ گبم ثـ هال هی

ىْین ّ  ّ هـػم آؿاهو ؿّثـّ هیصْاػث هغتلق ثب مینتن عيًْت ؿكتبؿی ّ کالهی، عيًْت رٌنی ًِلتَ ػؿ ایي ػُکؼٍ 

ًبعْػآگبٍ اًنبى هؼوْلی ّ یب هؼًی /ىْین ثب ػّ ؿّی رِبى اًنبى هؼوْلی، ثب ػّ رِبى عْػآگبٍ ثَ ػٌْاى ثیٌٌؼٍ هزجْؿ هی

یب اف ٓـف ػیگـ ثجیٌین کَ چـا ایي آؿاهو عْػآگبٍ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب آى عيًْت پٌِبى یب ًبعْػآگبٍ ػاؿػ کَ . ؿّثـّ ىْین

افیٌـّ ػؿ ایي كیلن ثَ ّیژٍ کْػکبى ُن هْؿػ ایي عيًْتِب ُنتٌؼ، ُن ثیبًگـ ایي . یبثؼ نلی ثَ ًنل ػیگـ اًتوبل هیاف ً

ثـین ثَ  گـ، هبًٌؼ فهیي فػى امت ػکتـی کَ هب ثؼؼا پی هی عيًْتِب ُنتٌؼ ّ ُوقهبى ػؿ صبل اًتوبم اف ثقؿگبى عيًْت

ػٌُؼگبى ثیوبؿی  صبهالى ّ ًيبى» ًکبّاًَ ػهیوب کْػکبى ثَ ػٌْاى یؼٌی ػؿ هؼٌبی ؿّا. کٌؼ ػعتـه تزبّف رٌنی هی

ْٓؿ کَ کْػکبى صبل ثٌب ثَ ایي هٌطن عيًْت ثبؿ ػؿ ّاهغ مـثبفاى ًْیي رٌگ  ُوبى. کٌٌؼ ػول هی« ؿّاًی روؼی

.کٌٌؼگبى عيًْت روؼی ثـ ػلیَ یِْػیبى ّ ػیگـاى ثقؿگ ثؼؼی ُنتٌؼ ّ اػوبل  

 

ُویيَ عْػ ؿا ثَ صبلت یک « ّویـ ًبعْػآگبٍ»اّل ایٌکَ . ثـین ـ ؿّاًکبّاًَ ًیق پی هیػؿ ایي كیلن ثَ ػّ ًکتَ ػیگ

ػؿ كیلن ًیق اّلیي صْْؿ ًبعْػآگبُی ّ . ػُؼ اىتجبٍ تَبػكی، یک صبػحَ ثبّؿًکـػًی، یک اىتجبٍ لـْی ّ ؿیـٍ ًيبى هی

ىؼى اّ  عْؿػى امت ػکتـ  ّ فعوی فهیيؿا هب ػؿ «  ّویـ ًبآگبٍ»اّلیي صْْؿ ثبفگيت ًبعْػآگبُی یب ػؿمتتـ ثگْین 

. ثیٌین هی  

 
 

ت ّ ثَ هٌؼ ام ػٌُؼ، ّویـ ًبآگبٍ هضل ُـد ّ هـد ًینت ثلکَ ًظبم ْٓؿ کَ كـّیؼ ّ لکبى ًيبى هی اف ٓـف ػیگـ ُوبى

ثٌؼی ىؼٍ امت ّ یک رِبى موجْلیک امت،  یب ثَ هْل لکبى ّویـ ًبآگبٍ هخل فثبى مبفهبى. امت« تَْیـی»صبلت 

ثٌبثـایي ػؿ آى ُـ تَْیـی ثیبًگـ یک عْاُو ّ توٌبی موجْلیک هبمت ّ ػؿ پیًْؼ ثب ػیگـ . امت« ػینکْؿك ؿیـ»
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امت کَ ثَ « میگٌیلیکبًت یب امن ػاللت»ثیوبؿی ؿّاًی یک ُـ ػبؿَّ ًبعْػآگبٍ، ُـ . تَبّیـ ّ عْاُيِب هـاؿ ػاؿػ

یؼٌی ثب آىکبؿىؼى یک تَْیـ ُوقهبى فهیٌَ ثـای ػیبى ىؼى صبالت ػیگـ . کٌؼ ػیگـی اىبؿٍ هی« امن ػاللت»

ا ثَ ػؿ كیلن هب ایي پیًْؼ ؿ. ایؼ کَ ثب ایي تَْیـ ثَ ىیٍْ امتؼبؿٍ یب هزبف ػؿ پیًْؼ هـاؿ ػاؿًؼ ًبعْػآگبُی ثْرْػ هی

اّل ایٌکَ ثب فهیي عْؿػى ػکتـ ػؿ ّاهغ صْاػث ثؼؼی ّ عطبُبی اتلبهی ثؼؼی یکی ثؼؼ اف ػیگـی ؿط . ثیٌین ػّىکل هی

ػُؼ کَ  ىکٌؼ ّ هـتت هؼْل ػیگـی ّ ثضـاى ػیگـی صْْؿ عْیو ؿا ًيبى هی کن هی ػٌُؼ ّ گْیی مؼ مبًنْؿ کن هی

« ّاهؼیت مـکْة ىؼٍ»کن ثب  ؼٍ ّ ؿكتبؿ هـػم ػُکؼٍ امت ّ هب کنػؿ ػیي صبل رقّی ّ  الوٌتی ػؿ مبعتبؿ عْػآگبٍ ػُک

اف ٓـف ػیگـ ایي صْْؿ ًبعْػاگبُی ػؿ كیلن ػؿ . آًِب ّ ػُکؼٍ« چِـٍ ػیگـ»ىْین ّ  ػُکؼٍ ّ هـػم آى ؿّثـّ هی

ـ هيبثِی ػؿ کٌؼ ّ هب تَبّی فًؼ ّ ثب ًبعْػآگبُی ثیٌٌؼٍ اؿتجبٓ ثـهـاؿ هی ؽُي توبىبچی ثَ ایزبػ تَبّیـ ًْ ػمت هی

ثیٌٌؼٍ ػؿ اًتِبی كیلن ثب ًْػی . ؿّین یبثین ّ ثَ كکـ  كـّ هی رِبى ّ مینتن اعالهی یب عْػآگبُی كـٌُگی عْیو هی

گْیی کَ اّ ُویي . ىْػ اصنبك تيْیو ّ ػلِـٍ ّ لول صْْؿ ًبعْػآگبٍ كـػی ّ روؼی اف  پبی كیلن ثلٌؼ هی

.ُبمت ًقػیکی  

 

ثَ ثبّؿ ػؿیؼا ػؿ كیلن ّ یب ػؿ ُـ هتي، . ای ػیگـ ػؿ كیلن ؿا ػیؼ تْاى ًکتَ گیـین، آًگبٍ هیکوک ث« ػؿیؼا»ػؿ اًتِب اگـ اف 

مبفػ ّ  چِبؿچْة ّ مبعتبؿ هتي ؿا هی«  الوٌت»ػؿک كیلن امت ّ ػؿ ّاهغ ایي « کلیؼ»رقیی ّ الوٌتی ّرْػ ػاؿػ کَ 

ک كیلن ّ ػؿک هؼْل اُبلی ػُکؼٍ، ػهیوب ثـای ػؿ« کلیؼ»ایي « ؿّثبى ملیؼ»ػؿ كیلن . یب ػؿ مبعتبؿه ىـکت ػاؿػ

ّ ثیگٌبُی ّ « ؿّثبى ملیؼ»تاله عيي ربهؼَ ّ ػُکؼٍ ثـای ػمتیبثی ثَ . امت« ؿّثبى ملیؼ»تَْیـ ّ تیتـ كیلن یؼٌی 

ػُؼ کَ توبهی  یب تاله ثـای تـثیت كـفًؼاًيبى ثَ ایي ثیگٌبُی اعالهی ّ رٌنی، ػؿ ّاهغ ثیو اف ُـ چیق ًيبى هی

. کٌؼ ؿا گٌبُکبؿ ّ عيي اصنبك هیػُکؼٍ عْیو   

 

پٌؼاؿػ، عيي ّ عْػعْاٍ  عْػآگبٍ، گٌبُکبؿ هی/ای ؿّثـّیین کَ عْػ ؿا ػویوب، ًبعْػآگبٍ یؼٌی هب ثب اًنبى ّ ربهؼَ

ىْػ کَ مبعتبؿی ایي چٌیي آؿام  پٌؼاؿػ ّ ػهیوب ُویي صل گٌبُکبؿی اّ ّ ثَ ّیژٍ صل گٌبُکبؿی رٌنی اّ ثبػج هی هی

ثیبكـیٌؼ،  ػمت ثَ تـثیت عيي رٌنی ّ ؿكتبؿی كـفًؼاًو ثقًؼ  تب ثـ  اصنبك گٌبُکبؿی عْیو ّ اف  ّ ػؿ علب عيي

چیـٍ ىْػ، ثـ « هتل پؼؿ ّ ثؼمت آّؿػى هبػؿ یب رنن»مْی ػیگـ ثـ اهیبل عيي پٌِبى رٌنی عْیو، ثـ  صل  ّ هیل 

. ي عيًْت ّ هیل گٌبُکبؿی ثبهی ثوبًؼعْیو چیـٍ ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت امیـ ای« فًبی ثب هضبؿم»صل  ّهیل 

ًبعْػآگبٍ ػُکؼٍ امت ّ ػؿ ّاهغ اّ تالىی /آى الوٌت مبفًؼٍ ّ ًگِؼاؿًؼٍ ایي مینتن عْػآگبٍ« ؿّثبى ملیؼ»

امت ثَ ربی آًکَ ایي صل ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبلت موجْلیک آى ّ ایزبػ « هتل پؼؿ»عْؿػٍ ثـای كـاهْىی هیل  ىکنت

ُن مبفًؼٍ رِبى اعالهی ّ آؿام ػُکؼٍ ّ ُن «ؿّثبى ملیؼ»اف ایٌـّ  .  ؿ اف مٌت تجؼیل کٌؼرِبى كـػی عْیو ّ ػجْ

فًؼ ّ ثَ ٍضٌَ  فًؼ، مبًنْؿ ؿا کٌبؿ هی رِبى پبییٌی ّ عيًْت آهیق ػُکؼٍ امت کَ ُـ اف چٌؼگبُی مـ ثبف هی

آهیق عْیو  ّبی توتغ عيًْتگـػػ تب ثب عيًْت هضلی ّ یب مـاًزبم ثب عيًْت رِبًی ثَ عْامت عْیو ّ اؿ ثبفهی

.ُبی اًنبًی کٌؼ عْیو ؿا ثيْیؼ ّ ػّثبؿٍ اصنبك پبکی ّ ؿُبیی اف ػلِـٍ« صوبم عْى»ػمت یبثؼ ّ ػؿ ایي   

 

ىْػ ایي پیًْؼ گلتوبًی ّ ؿّاًکبّاًَ هیبى صبلت  ربمت کَ هبػؿ ًوی ًیق ُویي« ؿّثبى ملیؼ»هيکل كیلن 

گیـی ػؿًّی ّ لول ایي  ثَ ثیٌٌؼٍ الوبء کٌؼ کَ اّ ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ كبٍلًَبعْػآگبٍ ػُکؼٍ ّ ربهؼَ ؿا ْٓؿی /عْػآگبٍ

اُـیوٌی، ثِتـ ًقػیک /گٌبٍ، یب ػؿ كـٌُگ هب هیبى صبلت اُْؿاهقػایی/پیًْؼ تـاژیک هیبى صبلت ّ چـعَ رٌِوی اعالم

تجؼیل ىْین ّ اف ایي « لکبًی مْژٍ هٌونن»فیـا ثـای لول هؼؿت موجْلیک توٌبُبی ًبآگبٍ هب ثبینتی هب اثتؼا ثَ . کٌؼ

اعالم، كؤ اًنبًِبی ًبؿمینتی یب ؿئبل ّ /چـعَ رٌِوی ثیـّى آیین ّگـًَ ػؿ ایي چـعَ رٌِوی ّ ؿئبل گٌبٍ

یب اثتؼا کْػکبى . تْاًٌؼ هظلْم ّ هْؿػ متن ّاهغ ىًْؼ ّ یب عْػ متوگـاى عيي ثبىٌؼ کٌٌؼ کَ یب هی ّاؿی ؿىؼ هی کبثْك

ؿّثبى »یبثی ثَ  ًْ ثبىٌؼ ّ ثـای ػمت« ثِيت ؿّی فهیي»ى عيي یک آؿهبى اعالهی ًْ ّ متوؼیؼٍ ّ كـػا مـثبفا

.ثیگٌبُی ثَ صوبم عْى هغبللبى ّ ػىوٌبى هٌلْؿ ؿاّی ىًْؼ« ملیؼ  
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آى یزاًیّ هذل ا «ٌِْفیکوپلکض ببدر هب» لنیف یکبّ رّاى  

 

 

 ،«ٌِْفیکوپلکل ثبػؿ هب» ثَ ًبم  «ٌگـیيیثـًؼ آ» کٌٌؼٍ  ؼیّ تْل لیًْْیّ مٌبؿ« اػل یاّل» یکبؿگـػاى آلوبً ؼیرؼ لنیك

ػؿثبؿٍ  ،«ننیهْد تـّؿ»ّ ؿًّؼ ؿىؼ  ننیػؿ ثبة هّْْع تـّؿ َیُْىوٌؼاًَ، رؾاة ّ چٌؼال لنیك کیاف  یًوًَْ هْكو

 يیا. متا« ثبػؿ بكیآًؼؿ»ّ  «ٌِْفیهب کَیاّلـ» یثَ ؿُجـ «مـطگبؿػ » ینتیآلوبى ّ رٌجو تـّؿ ظیاف تبؿ یثغي

اىتلبى آّمت ػؿ . ًبم مبعتَ ىؼٍ امت يیثَ ُو« اىتلبى آّمت»  یآلوبً نتیثـ امبك کتبة هؼـّف ّ هـرغ ژّؿًبل لنیك

 هبىآى ف یّ عبؿر یػاعل یبمیم ٔیىؼى رجٌو چپ ػؿ آلوبى ّ ىـا قٍیکبلیىـّع ؿاػ ٔیىـا یکتبة ثَ ثـؿم يیا

 ینتیثَ گـٍّ تـّؿ ییرٌجو ػاًيزْ يیاف ا یؿًّؼ تضْل ثغي ویعْ ینتیژّؿًبل/اّ ػؿ کتبة هنتٌؼ( . 1)پـػافػ یه

گـٍّ، ػًجبل  يیاهؼام ًنل مْم ا يیگـٍّ ّ ػؿ ّاهغ آعـ يیاهؼام هِن ا يیتب آعـ 1967/68 یؿا، اف مبلِب« گبؿػ مـط»

ّ مـاًزبم  «لْكت ُبًقا یوبیؿثْػى ُْاپ» ،«يلـیُبًل آ»ثٌبم  یبػثغو اهتَ کی لیاػؼام اهتَبػػاى ّ ؿئ. ) کٌؼ یه

.(ػؿ فًؼاى ٌِْفیگـٍّ ثبػؿهب «یروؼ عْػکيي ػمتَ»   

 

  

ّ  لنیك یهْ کیفهبى ثَ کوک تکٌ ّ ُن هبًؼ یکتبة ّكبػاؿ ه ٍْیّ ى لیامت يیثَ ا( 2)«  ٌِْفیکوپلکل ثبػؿ هب» لنیك

ًَ ّ ثؼّى پٌؼُب ّ صبل ُْىوٌؼا يیّ ػؿ ػ یویپـهؼؿت، ٍو لنیك کیآلوبى  یٌوبیم گـاىیثبف يیاف ثِتـ یثغي یگـیثبف

کوپلکل ثبػؿ » لنیثلکَ ك نتیّ عيًْت ً ننیتـّؿ یاعاله یًل لنیهّْْع ك. کٌؼ یه زبػیا یاعاله یُب یػاّؿ ویپ

هْد » کیکَ چگًَْ  ػُؼ یًيبى ه ییجبیػؿ ّاهغ ثَ ف ،یفًؼٍ ّ هْ یُب تیٍضٌَ فًؼٍ ّ ىغَ کی زبػیثب ا ،«ٌِْفیهب

 يیؿا ػؿ ا ویًوو عْ یچگًَْ ُـ ثغي. کٌؼ یػـٍَ ّ فهبًَ ؿىؼ ه کی ػؿ بیربهؼَ ّ كـٌُگ ّ  کیػؿ « عيًْت

هيتـک ُوَ  یتـك ّ ثبف نن،یتـّؿ ،ینتـیػّؿٍ عيًْت، ُ کیّ چگًَْ  کٌؼ یه زبػیا «ننیعيًْت ّ تـّؿ یثبف»

 آى ّ ًیق ثَ هؼلْل آى ػؿ یک چـعَ رٌِوي ّ هـتت ػؿ صبل یـیگ ُب ثَ ثنتـي ثـاي ایي هْد عيًْت ّ اّد ثغو

.ـػیگ یهيتـک ّ ػؿػًبک ىکل ه یتـاژػ کیچگًَْ . ؿىؼ ًْ هجؼل هیيْػ  

 

 یاّل، ّؿّػ ىبٍ ّ كـس ثَ آلوبى، تظبُـات ّؼ ىبٍ ّ هتل ػاًيزْ یُب امت کَ اف ٍضٌَ يیػؿ ا لنیك یکیتکٌ هؼؿت

 کیؿّػ ىبٍ ّ ثـ ثنتـ ّ هب اف فهبى ّ کٌؼ یُب ه هنتٌؼ ّ فًؼٍ هب ؿا ّاؿػ ُوبى ٍضٌَ یصبلت زبػیػؿ ّاهغ ثب ا ،یآلوبً

ُن . نیىْ یػؿّى ربهؼَ ثؼؼ اف رٌگ آلوبى ه یـیػؿ الوبى، ىبُؼ ؿىؼ عيًْت ّ ػؿگ ییػاًيزْ ىؼٍ کبلیرٌجو ؿاػ

ّ  تٌبمیثب هّْْع رٌگ ّ ،یرِبً ننیکبلیىَت ّ ُيت ّ ؿاػ ییثب رٌجو ػاًيزْ ییرٌجو ػاًيزْ يیا ًْؼیفهبى پ

ثَ ُـ ػّ ٓـف  گـیاف ٓـف ػ لنیك. ىْػ یًيبى ػاػٍ ه یثَ عْث یرِبً ننیتـّؿ کی زبػیّ ا لییرٌگ اػـاة ّ امـا

ّ  ػُؼ یه یّ اًنبً یعٍَْ یاٍ  چِـ ،یآلوبً یتییّ اهٌ یػّلت یـُّبیً گـیگبؿػ مـط ّ ٓـف ػ یاػْب یؼٌی ػْا،ػ

 ویؿا ثَ ًوب گـیکؼیثب  قیّ ً ویُب ؿا ثب عْ آى یػؿًّ یُب یـیّ ػؿگ ؼیگْ یُب مغي ه آى یُب ُب ّ هؼؿت اف ّؼق

.گؾاؿػ  یه  

 

، اّ ؿا «ثبػؿ بكیآًؼؿ»چِـٍ  ؼىیکي ـیثَ تَْ يیػؿ ص ژٍیّ ثَ ّ ىْػ یه یگـ یػـٍَ اهب گبٍ ػچبؿ اكـآ يیا ػؿ

اف . کَ ػؿ ّاهغ هّْْػو ًَ اًوالة ثلکَ توتغ ّ لؾت اف عيًْت امت کٌؼ یه« ّ عيي یآلوبً یکبثْ» کیثَ  لیتجؼ

 «يیگْػؿّى اًنل»ػؿ ّاهغ ثَ ػِؼٍ  «ٌِْفیثبػؿهب» ـٍّگ یاٍل یکَ ؿُجـ ػُؼ یبى هًي یثَ عْث لنیك يیا گـیٓـف ػ

.ثَ ػِؼٍ ػاىتَ امت یّ ًْىتبؿ یبمیًوو م يتـیػؿ اٍل ث ٌِْفیهب کَیثْػٍ امت ّ اّلـ» ثبػؿ بكیآًؼؿ»ّ   

 

ثبػؿ »ّ ًنل اّل  یٍلّ اف فهبى ثَ فًؼاى اكتبػى گـٍّ ا لنیػّم ك وَیاف ً ژٍیامت، ثَ ّ يیػؿ ا لنیك گـیػ هؼؿت

ُب ّ صْاػث  ٍضٌَ ـایف. ؼیا یػؿه یتیؿّا/هنتٌؼ یلویهنتٌؼ ّ فًؼٍ ثَ صبلت ك لنیاف صبلت ك لنیػؿ ّاهغ ك ،«ٌِْفیهب

ُب اف لضظَ فًؼاى  ّ گـٍّ گبؿػ مـط ّ ًْع صل ّ ثـػاىت آى لنیك گـاىیثبف تیفهبى ثب ٍؼا ّ ؿّا ّ هنتٌؼ ُن یّاهؼ

ؿّثـّ  ییُب ثب هؼْل رِبى ّ اًنبى يتـیهب ُـچَ ث ٌگًَْیا. ىْػ یُوـاٍ ه ـٍیهـگ ّ ؿ اف اػتَبة تب صؼ ،یاًلـاػ

تٌِب . امت یّ ّـّؿ یعيًْت ّ تـّؿ هتوبثل، هٌطو ٔیىـا يیُب، ثـ ثنتـ ا اى کیکبیکَ ػؿ ّاهغ ُـ صـکت  نیىْ یه

ُوَ اًنبى ػاًب،  يیکَ چگًَْ ا ؼیّ ػ پي ثـػ« ّ عيي ؼییپبؿاًْ تیػوالً»  يیػؿ ا« رٌْى ًِلتَ»ثَ  تْاى یه ـّىیاف ث

»  کیُنتٌؼ، ثَ ػام  ـٍیّ ؿ نتیژّؿًبل بیػاًيزْ ّ  ل،یثبُْىو کَ ّک یتب رٌجو مـط ثب اػْب یػّلت یـُّبیاف ً

. اًؼ ّاؿ عيًْت ّ هـگ ىؼٍ توتغ ؿئبل ّ کبثْك ـیام یلکبً یّ ػؿ هؼٌب اًؼ گـكتبؿ ىؼٍ« کبثْك هْد تـّؿ ّ عيًْت

ٓـس  يیکٌؼ، ػؿ ػ زبػیا ًْؼیپ یّ ىغَ یكـػ بتیّ عٍَْ یكـٌُگ ،یروؼ ٔیىـا بىیه ىًْؼ یبػؿ هه لنیك ٌگًَْیا

 «ـیؿ»ّ « كـػ» بتیعٍَْ بىیه یکیبلکتیػ ًْؼیػُؼ ّ ثَ پ بىیاربفٍ ث گْؿُبیك تیهّْْع هيتـک ثَ كـػ کی

.ىْػ کیًقػ  
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امت ّ  یتـ اف ًنل هجل ػؿ ّاهغ ّ ثٌبچبؿ عيي تـّؿ ؼیکَ چگًَْ ُـ ًنل رؼ ػُؼ یًيبى ه یثَ عْث لنیك گـیٓـف ػ اف

ؿا  ننیتـ تـّؿ هْد عيي گـیّ عيًْت ٓـف هتوبثل اف ٓـف ػ کٌؼ یه زبػیُب عيًْت ٓـف هتوبثل ؿا ا عيًْت آى

ثؼّى  قیً لنیك تیػؿ ًِب. ىْػ یاىبؿٍ ه ننیتـّؿ یُب يَیثَ ّـّؿت ثـعْؿػ ثَ ؿ ْٓؿ يیُو لنیػؿ ك. ىْػ یثبػج ه

 یكبرؼَ ّ ثبف يیثَ لول ا یعـػ/یفهبى هب ؿا ثَ ىیٍْ اي اصنبم ّ ُن ؿمؼ یه بىیثَ پب ننیل تـّؿثَ هؼْ یرْاث

رِبى  یاهـّف ٔیػؿ ّاهغ عْػ ؿا ثب ىـا لنیك بىیهب ػؿ پب. ػاىتَ ثبىؼ ؼیرؼ یرْاث آًکَ یث مبفػ، یه کیهيتـک ًقػ

 کیهْف. نیٌیث یّاؿ ّ هزِْل ؿّثـّ ه بثْكک یثبف يیػؿ ا یُوگبً یّ گـكتبؿ ننیعيًْت ّ تـّؿ ؼیّ هْد رؼ ویعْ

ؿا هزؾّة  ٌٌؼٍیکٌؼ ّ ث یؿا ُوـاُ لنیؿا ًيبى ػُؼ ّ ك لنیّاؿ ػؿ ك صبلت ػلِـٍ ّ کبثْك يیا تْاًؼ یه یثَ عْث قیً لنیك

.مبفػ لنیك یُب ٍضٌَ  

 

 
 

صبل ًوطَ  يیػؿ ػ« هيتـک کیتـاژ یثبف» يیا شیکَ ًوطَ هؼؿتو ّ تيـ ىْػ یآؿبف ه ٌزبیػؿ ّاهغ اف ا لنیك هيکل

 یچگًْگ شیّ تيـ« ّاؿ ّ ؿئبل هيتـک کبثْك یثبف» کیاف  یيتـیث یژؿكب زبػیًبتْاى اف ا ـایف. ُنت قیّؼلو ً

کَ ثـ ثنتـ  نیٌیث یه یثَ عْث لنیهب ػؿ ك ـایف. متا «ننیهْد عيًْت ّ تـّؿ» يیاّاؿ  ّ کبثْك یتضْل ّ ؿىؼ هٌطو

گـكتبؿًؼ ّ ًوو « عيًْت ّ هْد عيًْت یثبف» يیػؿ ا ی، ُوَ ثٌْػ یرِبً بی یا ّ عيًْت هٌطوَ ننیکبلیؿاػ يیا

ّ ػلِـٍ ّ تـك ّ  ینتـیُرْ  يتـیُـ چَ ث ىْػ یهبػؿ ًو« کوپلکل ٌِْفیثبػؿ هب» لنیاهب ك کٌٌؼ، یه لبیؿا ا ویعْ

اف هؼْل ًيبى ػُؼ تب ثَ ػون هيکل  گـیػ یػؿّى ربهؼَ ّ ػؿّى ػّلت آى فهبى ؿا ثَ مبى ثغي کینتـیُ تصـکب

 بًَیبػگـایًگبٍ گبٍ ثيؼت ثٌ کیرِبى هؼؿى ػؿ  یفهبى هيکل رٌگ ّ عيًْت هؼبٍـ ّ گـكتبؿ تب ثتْاًؼ ُن. ؼیبیػمت 

تـك، عيًْت  ،ینتـیرْ ُ يیآلوبى، ثـ ثنتـ ا فهبىى ػُؼ کَ چگًَْ ػؿ صبهؼَ آى تب ثتْاًؼ ًيب. ّ عيي ؿا ًيبى ػُؼ

 یجیرٌگ ٍل زبػیثَ ػـام ّ ا کبیْٓؿ کَ صولَ آهـ ُوبى. ىْػ یهوکي ه يتـیُـ چَ ث ننیاٍْال ؿىؼ تـّؿ ،یُوگبً

الػى  ثي ٌَیکَ ک ْٓؿ ُوبى. امت« ّ رْ هيتـک عيًْت ّ تـّؿ یثبف»اف  یرقّ «ـاىیهضْؿ ىـ ا»  َیثـ ػل یعجـ

ّ  یـاًیا «لیامـائ یُْالکبمت ّ ًل یًل»ْٓؿ کَ  ُوبى. کٌٌؼ یه ؼیؿا ثبفتْل گـیکؼی ییّ اؿّپب ییکبیهـآ ینتـیّ ُ

.کٌٌؼ یه ؼیؿا ّ کبثْك ؿا ثبفتْل گـیُوؼ یّؼ ثيـ ـاىیا کیعطـ  يیّ ثقؿگ کـػى ػؿّؿ ـاىیصولَ ثَ ا  

 

 یػّؿاى ثـا يیاهکبى لول ثضـاى ّ عيًْت ًِلتَ ػؿ ا زبػیػلِـٍ ّ ا زبػیاثب ّرْػ  لنیامت کَ ك يیا لنیك گـیػ هيکل

 یػلت بكتيیاف  ییًِب یعيًْت ّ ًبتْاً يیّاؿ ا ثَ صبلت هزِْل ّ کبثْك يتـیفهبى ُـ چَ ث ُن ىْػ یهبػؿ ًو ٌٌؼٍ،یث

 قیُب ثبف ً ػلت يیا یؿا ػاؿػ اهب توبه ویّ عيًْت ػلل عْ ننیهيغٌ امت کَ تـّؿ ـایف. آى پبمظ ػُؼ یثـا

ربهؼَ  کیؿّىٌلکـاى  يیاف ثِتـ یهّْْع ؿا ًيبى ػُؼ کَ چـا ثغي يیا ییًِب لیّ ػل ننیتـّؿ ییًِب یهؼٌب تْاًؼ یًو

 ّاؿ ثْكکب»ثغو  يیا. کٌؼ یپـّاف ه یثؼؿّى ثـر وبیػـة ثب ُْاپ یهٌِؼم بیُنتٌؼ ّ  ویّ عْ یگـیصبّـ ثَ کيتي ػ

« هي ثت» ؼیرؼ لنیؿا ػاػٍ امت ّ ػؿ ًوؼم ثـ ك یثيـ« ؿئبل»ى ًبم مبصت ّ رِبى امت کَ لکبى ثَ آ یفًؼگ« ّ هزِْل

.ام هوْلَ پـػاعتَ يیثَ ًوؼ ػلْف ثـ ا قیهوْلَ ّ ً يیثَ ْٓؿ ًنجتب گنتـػٍ ُن ثَ ا   

 

 کی یؿاربلت، ػا «یٌٓق» بیّ  یُْه هْ کیثبّرْػ  ،یآلوبً یُب لنیامت کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ك يیػؿ ا لنیك ییًِب هيکل

هيکل ػؿ  يیا. نتٌؼیصبالت اًنبى ػؿ ثضـاى ً ژٍیُب ّ ثَ ّ ٍضٌَ ویػؿ ارـا ّ ًوب «یكـاًنْ بی ییکبیظـاكت آهـ» 

 کَیاّلـ یثَ ًيبى ػاػى ثضـاى ػؿًّ ییػؿ ػؼم تْاًب ژٍیّ َث لنیّؼق ك يیا. ػُؼ یؿا ًيبى ه ویعْ قیً لنیك يیا

. امت بىیثبػؿ ًوب بكیآًؼؿ ؼٍیچیاف ًيبى ػاػى ػؿّى پ یًبتْاً بیؿّى، ّ گْػ کَیاّلـ بىیه یـیػلل ػؿگ بیّ  ٌِْفیهب
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ّ  کیاهبتصبلت ػؿ تـ نیػو بىیػؿ ث لنیك یؿا ػؿ ًبتْاً ویعْ «یکبك تیػؼم ظـاكت ّ ػؼم صنبم» يیْٓؿ کَ ا ُوبى

.ػُؼ یؿا ًيبى ه ویعْ لنیك کیتـاژ  

 

 
 

« هْد عيًْت»مبعتَ ىؼٍ ػؿ ثبة هّْْع  ییاؿّپب یُب لنیك يیاف ثِتـ یکی «ٌِْفیکوپلکل ثبػؿ هب» لنیهزوْع ك ػؿ

اف  یکی« ّ عيًْت ننیتـّؿ یکًٌْ بتیكـٌُگ ّ اػث» يیکَ چگًَْ ا ػُؼ یفهبى ثَ هب ًيبى ه امت ّ ُن ننیّ تـّؿ

فهبى  ُن یغیهّْْع تبؿ يیثب ٓـس ا ىْػ یهبػؿ ه لنیي كیا گـیاف ٓـف ػ. ؿا ػؿ آى ػّؿاى ػاؿػ ویهِن عْ یُب يَیؿ

اًنبى هؼؿى ّ ػؿ  ـایػؿ صبل تکـاؿ امت، ف ظیتبؿ گـیثپـػافػ ّ ًيبى ػُؼ کَ ثبؿ ػ ویهّْْع فهبًَ عْ يیهِوتـثَ 

 ـایف. عْة ػول ًکـػٍ امت اه یغیًگـكتَ امت ّ صبكظَ تبؿ بػی یثَ اًؼافٍ کبك ویعْ ظیاف تبؿ یکل اًنبى اهـّف

 يیؿا ػؿ ا ویعْ یروؼ بیّ  یًجْػٍ امت ّ ًوو كـػ« ّ عيًْت ننیتـّؿ»چٌؼ ربًجَ ّ هيتـک  یهبػؿ ثَ ػؿک ثبف

اف  ؼیػّؿٍ رؼ بیػؼم تکـاؿ ّ  کی تیکَ ػؿ ًِب یتکـاؿ. هضکْم ثَ تکـاؿ امت ؿّ يیّ اف ٌؼیث یعيًْت ًو ؼیتْل

ّ هْد عيًْت ّ  یثبف. هْد عيًْت ًْ امت ّ یثبف يیًْ ػؿ ا یُب یژگیّ يتـ،یعيًْت ّ ُوـاٍ ثب عيًْت ث

 بىیًْ ه بلْگیاؿتجبٓ ّ ػ یُب ّ ؿاٍ ننیرِبى ّ تلکـ پلْؿال کیثَ  یبثی ّـّؿت ػمت يتـیچَ ثکَ ُـ  ینویتـّؿ

.  مبفػ یتـ ه ؿا هِن ییچٌؼٍؼا ننیپلْؿال کیثَ  یبثی ُب ؿا ّ ّـّؿت ػمت توؼى بىیه بیهلت ّ  کیاهيبؿ ػؿّى 

 بىیت ّ ػين، ّـّؿت ؿهبثت ههؼؿ ییچٌؼٍؼا یثبف یثَ مْ ننیّاؿ عيًْت ّ تـّؿ کبثْك یبفّـّؿت ػجْؿ اف ث

.مبفػ یه بىیؿا ًوب ییهتوبثل ّ چٌؼٍؼا یهتلبّت ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿا یُب ُب ّ هؼؿت ًگبٍ  

 

 

«ٌِْفیکوپلکض ببدر هب»  یزاًیا هذل  

 

اهـّف ّ عطـًبک کيْؿه ّ عطـ صولَ ثَ کيْؿه  ٔیًَ تٌِب ثَ ىـا یـاًیُـ ا بػیثَ اصتوبل ف ،یلویك يیچٌ ؼىیػ ثب

ثلکَ ثَ ثبّؿ هي ثَ ًبچبؿ ًگبُو ثَ گؾىتَ  ٌؼ،یث یّاؿ ّ ؿئبل ه کبثْك یثبف يیؿا ػؿ ا گـاىیّ ًوو عْػ ّ ػ ؼيیاًؼ یه

.ىْػ یه مْم ػاػٍ  قیً ـهیمبلَ اع یم جبیتوـ  

 

 

ؿا ؿُب  ویهوَـ عْ یرنتزْ یػوْه کینتـیّ اف صبلت ُ نیؿا ثٌگـ ویػّؿاى ثؼؼ اف اًوالة عْ ظیاگـ تبؿ ـایف

 يیا ؼیّ هيتـک ػؿ تْل یُوگبً یّ ثبف «ننیهْد عيًْت ّ تـّؿ» يیبٍ اف هجل ّ ثؼؼ اف اًوالة ىبُؼ ؿىؼ اگ آى ن،یمبف

 یػىوي عًْ» کیػؿ آى ٓـف هتوبثل  يَیکَ ُو یّ عيٌ اؿّ کبثْك  یثبف. نیىْ یه« هتوبثل ننیهْد عيًْت ّ تـّؿ»

ّ ًگبٍ  پـػافًؼ یىبٍ ثَ مـکْة ًگبٍ هتلبّت هػؿ ػّؿاى  ٌگًَْیا. نتیً یامت ّ ػوال ٍبصت صن ّ ًظـ «یّ ًبهْم

ّ هْد عيًْت  پـػافػ یثبًک ّ صولَ اف ػٍ ثَ ىِـ ه ؼىیهبهْؿ ّ ػفػ بیثَ کيتي مـثبف ّ  یکیچـ بیهتلبّت ّ 

.بثؼی یّ اػاهَ ه ىْػ یهيتـک ىـّع ه  
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 یکَ ثـا یّ ُوَ آًبً ىًْؼ یه ؼٍیيک یثَ ػاػگبٍ اًوالث لیّک کیمبثن ثؼّى ػاىتي  یویثؼؼ اف اًوالة ُـ كـػ ؿژ ٌگًَْیا

. ُنتٌؼ ویعْ یُبٍ  ّ گـّ ویعْ یثـا یاًوالث یُب ػاػگبٍ يیعْػ ىبُؼ ا یثقّػ کيٌؼ، یُْؿا ه «یاًوالث یُب اػؼام» يیا

 «ّاؿ يیصن» عْاٌُؼ یه کیثَ ػٌْاى چـ بیّ  فًٌؼ یه یتـّؿ هنئْالى ػّلت ّػمت ثَ عيًْت  قیُب ً آى گـیاف ٓـف ػ

ػّلت ػمت  بیّ  ـًؼیگ یهـاؿ ه یاللِ كيبؿ صقة یُِب تضت صولَ گـّ يیهبًٌؼ هزبُؼ. لجبًَ ثَ آهل صولَ کٌٌؼٓ ّ ىِبػت

 یّ ُـ عيًْت فًٌؼ یه ػمت یػّلت يیثَ عيًْت هتوبثل ّ هتل هنئْل قیُب ً ّ آى فًؼ یآًِب ه یُب ثَ مـکْة عْامت

ّ  یا  ـٍیفًز یُب ّ هتل یبمیم بىیاًزبم کيتبؿ فًؼاًعيًْت هتوبثل ؿا ّ مـ ؼیّ هْد رؼ یعيًْت ثؼؼ ویثؼًجبل عْ

.آّؿػ یؿا ثؼًجبل ه ـٍیؿ   

 

 

ؿا « هْد عيًْت ّ تـّؿ هتوبثل»  يیا زبػیػؿ ا «یُوگبً کیهيتـک ّ تـاژ یثبف» يیهبػؿ ثبىؼ ا یآًکَ کن ثؼّى

هِـهبى، ثب تضْل /کتبتْؿیػػاػى ثَ رٌگ  بىیثب پب و،یًوو عْ ِیّ ثب تؼْ ٌؼییث یثبف يیؿا ػؿ ا ویًوو عْ ٌؼ،یثج

تضْل  یثَ هنئْل ػّلت کتبتْؿیّاػاؿ مبفػ اف ػ قیً ؿا یگـیفهبى ػ ثَ ّؼ هِـهبى هؼؿى ّ ىِـًّؼ هؼؿى، ُن ویعْ

 یثـا ویعْ یّ آهْفى یىٌبعت ّ ػؼم امتلبػٍ اف اهکبًبت ثقؿگ هبل يیاف ا یػّلت يیهنئْل یثـػکل ًبتْاً بی. ؼیبی

ّ ّـّؿت اًتوبػ ّ  کیػهْکـات یبمیّ م ی، ُوـاٍ ثب ػؼم هجْل ثِتـ مبعتبؿ صوْه ىْػ یهؿًّؼ ثبػج  يیاف ا یـیرلْگ

 قیثلکَ عْػثغْػ ثَ عيًْت ٓـف هتوبثل ً بثؼی ویکَ ًَ تٌِب هْد تـّؿ ّ ىکٌزَ اكقا ،یـاًیػؿ ربهؼَ هؼؿى ا بلْگیػ

.ػاهي فًؼ  

 

عْاُبى ؿىؼ  وبیکَ ػه یگلتوبً. صبل ؿىؼ امتػؿ  ـاىیًْ ّ هؼؿى ػؿ ثطي ربهؼَ ا «یگلتوبً»اهـّفٍ  عْىجغتبًَ

هـهق  یّ چبلو ّ ىکبًؼى هـفُب نیکَ عْاُبى تلل یگلتوبً. امت ٔیثـ اكـآ ّ تلـ یـگیّ چ بلْگیّ ػ یػهْکـام

« ػّلت ٌؼگبىیًوب» بىیه بلْگیهخبل ػ یثـا یّهت کَگـكتَ امت  بػی یػؿػًبک کًٌْ ظیتبؿ يیکَ اف ا یگلتوبً. امت

 ـیّ ام كِوٌؼ یؿا ًو بلْگیچبلو ّ ػ يیا تیّ ُـ ػّ ٓـف اُو ـمؼیًو ییثَ رب« ٌجو کـػمتبىر»ثبفؿگبى ّ 

ّ  کیهٌطن تـاژ کیثٌب ثَ  ،ینتیُنتٌؼ، آًگبٍ ثب ویعْ یؼیمل/بٍیّ صبالت م ویعْ ینتیًبؿم ییٌِبیث عْػثقؿگ

ًگبٍ ًْ  يیْٓؿ کَ ا ُوبى.. ىْػ بكتَی یهْهت یهؼْل عبتوَ ػاػٍ ىْػ ّ رْاث يیثب عيًْت ّ هتل ثَ ا تیػؿػًبک، ػؿ ًِب

 یثجـػ کَ ثِب یپ تْاًؼ یتب ثَ اهـّف ه يیهزبُؼ بیّ  یـاًیچپ ا یُب هخل گـٍّ یهؼؿً یـُّبیً کیثب ػؿک ؿًّؼ تـاژ

 يیُو ویعْ «یػىوي عًْ»ثب  ویهيتـک عْ یمٌت تبؿمبع ؼىیاف ػ یًبتْاً یّ ثِب یػجْؿ اف صبالت اكـآ یًبتْاً

هـتت ثَ  ویثؼمت عْ بیىًْؼ ّ  یّ ػقا هـثبً یهـؽ ػؿ ػـّم کیچْى  يَیُو بیُب  گـٍّ يیا تیامت کَ ػؿ ًِب

.ّ امتجؼاػ ًْ ػمت فًٌؼ یؿُجـ ویک زبػیمٌت ّ ا ؼیثبفتْل   

 

 

ّ  ویعْ تیهنئْل ،یگـیّ ػ ویّ ًوو عْ یّ ثبف نتنیثَ ػؿک م يتـیًْ ػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ُـچَ ث یگلتوبً اکٌْى

ّ  یاًتوبػ یّ ثَ گؾىتَ، ًگبُ یًگبُو ثَ فًؼگ ؿّ يیّ اف بثؼی یػمت ه یفًؼگ یّ روؼ یكـػ یثبف ػؿ ُـ یگـیػ

ثجـػٍ امت ّ ُوبى  یهؼؿى پ یُب صْفٍ کیکَ ثَ تلک یگلتوبً. امت یؼیمل/بٍیاف تلکـ م ییّ ػؿ صبل ؿُب کینتوبتیم

 یهـثبً»اف  یـکْة امت ّ ثَ ػكبع صوْههغبلق ُـگًَْ ىکٌزَ ّ م ینتویم زبػیا یػؿ پ یلضظَ کَ اف لضبظ هبًًْ

« ّ ظبلن یهـثبً» يیکَ چگًَْ ا ٌؼیثج یػلو یهبػؿ امت کَ ثَ ػٌْاى ًگبُ قیُوبى لضظَ ً پـػافػ، یه« ىکٌزَ ّ هتل

اگـ کَ هؼؿت ؿا ػؿ  ىؼ، یه لیًْ تجؼ یعْػ ثَ ظبلو بػیاکٌْى ثَ اصتوبل ف یچگًَْ هـثبً. کـػًؼ یه ؼیؿا ثبفتْل کیکبی

ّ  کیهؼؿت ػهْکـات یعْػ اّ ػاؿا بیّ  ـُّبیً يیاف ا کؼام چیُ کیگؼىتَ تـاژ يیکَ ػؿ ا ػاًؼ یه ـایف. ػاىت یػمت ه

تي ثَ صکْهت  ویعْ ٍْیّ هيتـک هزجْؿ ثْػًؼ ثَ ى یمٌت یمبعتبؿُب َثـعْؿػ ثَ هجبصج ًجْػًؼ ّ ثٌب ث یثبلـبًَ ثـا

 کی یػؿ ثبة تـّؿ ػؿّى گـُّ« مطْت نیهـ»َ هوبلَ امت ک یکبك. ػٌُؼ ویػگـاًؼ یّ هْد تـّؿ ّ عيًْت ّ ًل

هّْْع  َک ؼیٌیّ ثج ؼیثجـ یپ يتـیث یتب ثَ ػون تـاژػ ؼیؿا ثغْاً کیفى چـ کیثَ عبٓـ اثـاف ػالهَ ثَ  ییكؼا کیچـ

 یهؼْل ُوگبً کیصبکن ًجْػٍ امت ّ  یـّیعبً ً یهّْْػ ویصزبة ّ ُـاك اف رنن ّ هتل رنن ّ فى ّ ػگـاًؼ

چپ ثَ مبى  بیّ  یهؾُج یـُّبیتظبُـات فًبى ُن اف ٓـف ً يیگؾىتَ هيتـک اّل يیْٓؿ کَ ػؿ ا ُوبى. ثْػٍ امت

.ىْػ یه یفًبى مجک ّ ثْؿژّا ًل یُب یثبف رلق  

 

 

 ویگلتوبى ًْ ؿا ػؿ عْ يیا نیتْاً یگؾىتَ امت کَ ه یىـ/ـیػؿک ًْ ّ ػجْؿ اف ًگبٍ عيي ّ ع يیتٌِب ثـ ثنتـ ا یثبؿ

امت کَ  گـیکؼیّ ًلـت ثَ  ٌَیاف ک یػوْه یىلب يیتٌِب ثـ ثنتـ ا یثبؿ. نیثغي نیتضک هبى یبمیم ّ یّ مبعتبؿ صوْه

 یصوْه ییگْ فهبى ثَ پبمظ ّ ُن نیبثیػمت « ػؿ کخـت هؼؿى ّصؼت» کیثَ  ن،یبثیػمت  یػوْه یىلب کیثَ  نیتْاً یه

.نیبثیػمت  «یهيتـک ّ ُوگبً هْد عيًْت ّ تـّؿ»ػّؿاى ّصيتٌبک  يیا بىیثَ ػؿػُب ّ هـثبً یّ هبًًْ  

 

 يیا زبػیام، تٌِب ثب اٍ  کـػ شیتيـ «یروؼ یىلب یثـا یّ ؿاُ یـاًیا یتـك روؼ» ام ػؿ ثبة  کَ ػؿ هوبلَ ُوبًطْؿ

عيًْت ّ تـّؿ هيتـک امت کَ  یثبف يیّاؿ هيتـک امت، تٌِب ثب ػجْؿ اف ا کبثْك یگلتوبى ًْ ّ لول ػؿػ ّ ثبف
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ىًْؼ ّ  لیتجؼ یّ صبكظَ روؼ یثَ تزـثَ هيتـک ُوگبً ّ بثٌؼیثغْاثٌؼ ّ آؿاهو  تْاًٌؼ یه« هـػگبى هب»مـاًزبم 

(3). بثٌؼیػمت  ویعْ یفهبى ثَ ػاػعْامت هبًًْ ُن  

 

ثـ هـگ ُوَ  نیتْاً یهٌطجن ثب آى امت کَ هب ه یبمیّم یگلتوبى ًْ ّ مبعتبؿ صوْه يیا يتـیتٌِب ثب ؿىؼ ُـچَ ث یثبؿ

ثؼؼ اف اًوالة، اف  بىیػؿ مْگ ُوَ ىِؼا ّ هـثبً ن،ییثگـ وبىیـاًیّ ػىوٌبى ا يبىیػگـاًؼ ّ بؿاًوبىیّ  قاًوبىیػق

اػؼام ىؼٍ  بیىؼٍ ّ  ؼیىِ کیتـّؿ ىؼٍ تب هزبُؼ ّ چـ یاف هنئْل ػّلت ،ییّ كؼا کیىؼٍ تب چـ یاػؼام اًوالث یویؿژ

 ٌؼٍیصبل ّ آ یثـا «یُيؼاؿ»ُب ثَ مبى  ّ ثَ آى نیػُ یػؿ صبكظَ ػوْه ییهـػگبى رب يیثَ ُوَ ا ٌگًَْیّ ا نییثگـ

 ،یبمیم« عيًْت ّ تـّؿ» بىیهـثبً گـیػ یُب ّ ُوَ هطؼَ« هطؼَ عبّؿاى»امت کَ  ٌگًَْیتٌِب ا. نیثٌگـ ویعْ

ىًْؼ ّ ّاهؼب  لیتجؼ یثَ تزـثَ ّ هؼؿت روؼ «يوٌؼاًَیاًؼ ییاَ یگـ»مـاًزبم ثَ مبى  تْاًٌؼ یه یكـٌُگ ،یكکـ ،یهؾُج

(3).بثٌؼیػمت  ویعْ «کیهـگ موجْل»ثَ هْل لکبى ثَ  ّ بثٌؼیآؿاهو   

 

تـّؿ ّ  یّ ثَ ؿاف ػؿػًبک ثبف نیا گـكتَ بػیهيتـکوبى  ظیکَ اف تبؿ نیًيبى ػُ نیتْاً یامت کَ هي ّ ىوب ه ٌگًَْیا تٌِب

ثَ  و،یعْ گـیػ وَیػىوي ثَ مبى ً ؼىیاکٌْى ثب ػ نیتْاً یّ ه نیا ثـػٍ یپ یثبف يیػؿ ا «ـیؿ»ّ  ویعيًْت ّ ًوو عْ

ّ هـگ  ـاًوبىیّ ثـ هـگ ػق نییؿا ػؿ آؿْه ثگـ «ـیؿ» ،یگـیّ ػ غوبىیػؿ ّاهغ تبؿ و،یىؼٍ عْ یمبى ثغو هـثبً

 تیًيْػ ّ ؿه «یػىوي ًبهْم» چگبٍیُ تیؿه گـیتب ػ. نیبثیّ تضْل  نیػُ نیاهکبى تـه وبىیثَ فعوِب ن،ییثگـ یـاًیُـ ا

 ـػیٍْؿت گ یـاًیا یّ ؿّاػاؿ یثـ ثنتـ ػّمت یـاًیػين ّ هؼؿت ا یثبفتب . ثوبًؼ یثبه یعْة ّ ّـّؿ ویػگـاًؼ

« ؿمتن»ثـ هجـ  یکَ كـػّم ن،ییثگـ يوٌؼاًَیّ اًؼ وبًَیْٓؿ ٍو ُوبى یكکـ ُن بی تیهـگ ُـ ؿه َیػؿ هـح قیّ هب ً

 ـایف. ُنت قیهـگ هب ً یثَ هؼٌب ت،یهـگ ؿه ،یگـیکَ هـگ ػ نیػاً یه ـایف. ؼیگـ یه «یتْؿاً ـاىیپ»ّ  یـاًیا

.نتیهوکي ً «ـیؿ»ّ هؼؿت ثؼّى  ينػ یهبمت ّ ثبف گـیػ وَیً «ـیؿ»ّ  یگـیػ  

 

ؿّىٌلکـاًَ ّ  ٍْیمبفػ ّ ثَ ى کیًقػ ویعْ کیػّؿاى تـاژ يیؿا ثب ا ویمبل تْاًنت عْ یآلوبى اثتؼا پل اف م یثبؿ

ثبىؼ کَ ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى . ـػافػّ گلتگْ ػؿ آى ثبؿٍ ثپ ویعْ کیػّؿاى تـاژ يیا یثَ ثبفىٌبم یاکٌْى ٌُـ بی

 لنیُْىٌوٌؼاًَ ّ چٌؼربًجَ چْى ك یـیتَبّ زبػیّ ثب ا ػافًؼػّؿاى ثپـ يیا شیثَ تيـ يتـیاکٌْى ُـ چَ ث قیهب ً

 یثبف يیثَ ػجْؿ اف ا. کوک ؿمبًٌؼ یضیصبكظَ تبؿ کی زبػیگلتوبى ًْ ّ ا يیثَ ؿىؼ ا «ٌِْفیکوپلکل ثبػؿ هب»

هيتـک کوک  یّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿ یـاًیا يَیپـىْؿ ّ عٌؼاى ػين ّ هؼؿت ّ اًؼ یؿىؼ ثبف ّ ثَ یـاًیا کیتـاژ

 ـیهوبلَ هن يیثبىؼ کَ ا. نیبفهٌؼیً ویعْ «یـاًیا ٌِْفیکوپلکل ثبػؿ هب» لنیثَ کتبة ّ ك قیاکٌْى هب ً. ٌؼؿمبً

.ُؼف ؿا ُوْاؿتـ مبفػ يیثَ ا یبثی ػمت  

 

بتیاػث : 

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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ٌُذی« فتیغ»راس فیلن ببلیّْدی، یب   
 

 

 

هیبى ػامتبى كیلن ّ ؟ ؿاثطَ ثبىؼ« ؿهٌ ّ هْفیک»صتوب ثبیؼ ثب  ؿامتی كکـ هیکٌیؼ چـا كیلن ٌُؼی یب ثبلیّْػی

یک . هیبًی كیلن چینت؟ هطوئٌب هیيَ ػالیل هغتلق كـٌُگی ّ تزبؿی ػؿ ایي هْؿػ ؿا ثیبى کـػ« ؿهٌ»مکبًنِبی 

ػلیل كـٌُگی آى کال ىبیؼ ایي ثبىؼ کَ هـػم ٌُؼ ثبّؿ ػاؿًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثغٌؼًؼ ّ صتی ػؿ كوـ ًیق ثغٌؼًؼ ّ اف فًؼگی 

ػلت ػّهو، ػلت تزبؿی آى امت کَ ٌٍؼت كیلن ثبلیّْػی . ػٌْاى هِبؿارَ ثؼًیب هی آیٌؼ لؾت ثجـًؼ، ػؿ فًؼگی آیٌؼٍ ثَ

ّ ٌُؼی امت، پی ثـػٍ امت کَ « ثبلیّْػی»کَ ثغو فیبػی اف آى تولیؼ كیلوِبی ُبلیّْػ ّ ثـگـػاى آى ثَ صبلت 

کَ ایٌِب ؿا ًیق كـاهْه کٌؼ ّ کوی  توبىبچی ٌُؼی کَ ُقاؿ تب هيکل اف كوـ ّ چیقُبی ػیگـ ػاؿػ، ػهیوب ثَ میٌوب هی آیؼ

« ؿهٌ»ثٌبثـایي ایي صبلت مکبًنِبی هیبًی . ثـگـػػ( ػؿ ّاهغ ُیچْهت ًجْػٍ) ثَ ػّؿاى عْىجغتی ثقؿگ ّ ٓالیی 

. ثَ مٌت اٍلی كیلن ٌُؼی تجؼیل ىؼٍ امت   

 

ٍلی كیلن  ثجیٌین کَ ثَ تـاژػی اگـ ػامتبى ؿا ثَ ػٌْاى هّْْع ا. ػلت ؿّاًی ایي صبلت اهب ػهیوب ػؿ چٌؼ چیق ًِلتَ امت

مکبًنِبی »پـػافػ، آًگبٍ ایي  فًؼگی هؼوْلی ّ ثؼثغتی ػيوی، کبؿی ّ عبًْاػگی اًنبى ٌُؼی ّ ػؿ کل اًنبى هی

ػؿ ّاهغ هخل ایي امت کَ ُـ كیلن ٌُؼی ُوبى لضظَ کَ ثَ ثیبى ّاهؼیت ّ یب یک ثضـاى هی پـػافػ، اف ٓـف « ؿهٌ

پل ثقًؼ، کْچک ّ ؿیـ هبثل اُویت هلوؼاػ کٌؼ ّ ثگْیؼ کَ فیبػ هّْْع ؿا رؼی ًگیـیؼ ّ  ػیگـ هیغْاُؼ ایي ثضـاى ؿا

یؼٌی ّمٔ صل ّ لول یک ػؿػ ىغَی صبال ثبینتی هْفیک ّ ؿهٌ ثیبیؼ تب . ُویيَ عْىجغتی ّ ىبػی پیـّف هیيْػ

.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 ّ 

عْاًٌؼٍ ػؿ ثبفی ّ ػامتبى هزؾّة ّ ؿـم فیـا ایزبػ كبٍلَ ثبػج هیيْػ کَ توبىبچی یب . موجْلیک هتي یب ثجیٌؼٍ امت

ػؿ تـاژػی کِي یًْبًی گـٍّ کـ ػؿ هیبى . ًيْػ ّ تٌِب هنضْؿ ًجبىؼ ثلکَ ثتْاًؼ ُوقهبى صْاػث ؿا تلنیـ ّ ًوؼ کٌؼ

ػؿ مـیبل تلْیقیًْی کوؼی اهـّف . ؿا ایزبػ هیکـػ« ایزبػ كبٍلَ ّ صْْؿ یک ًگبٍ ػیگـ» ػامتبى ّ تئبتـ ایي لضظَ 

ػؿ میٌوبی هؼؿ ّ یب ثَ ّیژٍ پنبهؼؿى . ؿا ایزبػ هیکٌؼ« صْْؿ ایي ػیگـی»ٍ هٌَْػی ُوـاٍ ثب ػامتبى ٍؼای عٌؼ

اًؼافُب ّ یب ؿّایتِبی ػیگـ، ؿاّیبى ػیگـ ایي كبٍلَ ّ رلْگیـی اف ؿـم ىؼى توبىبچی ػؿ ػامتبى ؿا  صْْؿ چين

ىْػ ّ ایٌگًَْ هب هـتت ثب  اّی ىـس ػاػٍ هیکَ ُـ ثغو آى تْمٔ  یک ؿ« یک آلوبًی عْة» هخل كیلن . ایزبػ هیکٌؼ
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ػؿ كیلن ٌُؼی اهب صْْؿ . ثیٌین یک ؿّایت امت ّ ؿّایبت ػیگـی ًیق ُنت ىْین کَ آًچَ هی ایي هّْْع ؿّثـّ هی

امت ّ صْْؿ اّ اهب ثیيتـ ثـای ایي امت کَ اگـ لضظَ « ؿهٌ ّ آّاف»ثَ ىیٍْ ایي مکبًنِبی هیبًی « ػیگـی»ایي 

ف ّ گؼاف كیلن ؿـم ىؼٍ این ّ آة ػهبؿوبى ؿا ثبال هیکيین ّ یب اىکوبى ؿا پبک هیکٌین، صبل هنضْؿ ّ هجل ػؿ ؿن ّ مْ

. یؼٌی امبك ػهیوب ثـ ؿـم مبعتي ثیٌٌؼٍ ػؿ كیلن ّ هنضْؿمبعتي اّ ٍْؿت هیگیـػ. ىْین ؿـم ایي ىبػی کْػکبًَ هی

ییٌٌؼٍ هزؾّة ّ هنضْؿ هی ىْػ ثَ ربی آًکَ ػؿ افیٌـّ هؼؿت كیلن ٌُؼی ثـ ؿّی یک صبلت ًبؿمینتی امت کَ ػؿ آى ث

الجتَ ایي هؼؿت . ػیي هزؾّة ىؼى، اف ٓـف ػیگـ هبػؿ ثَ ایزبػ كبٍلَ ّ ًوؼ ّ تلنیـ صْاػث كیلن ػؿ عْػ ثبىؼ

.موجْلیک ّ كبٍلَ موجْلیک ػؿ كیلن ٌُؼی ًیق ُنت اهب ّؼیق امت ّ هؼؿت اٍلی كیلن ًینت، هّْْع كیلن ًینت  

 

« تَْیـ»ثغو ًبؿمینتی كیلن یؼٌی . ثَ ػؿربت هغتلق امت« ًبؿمینتی، موجْلیک، ؿئبل»مَ ثغو  ُـ كیلوی ػاؿای

ثغو موجْلیک كیلن آى . كیلن آى ثغيی امت کَ هب ؿا هزؾّة عْیو هیکٌؼ ّ ثبػج هیيْػ کَ كیلن ؿا ثغْاُین ثجیٌین

ثغو ؿئبل كیلن آى ثغيی . ػاؿػ كیلن ّاهیثغيی امت کَ هب ؿا ثَ تلنیـّ تؼجیـ كیلن ّ ًوؼ آى ّ چبلو ػؿثبؿٍ هّْْع 

هیکٌؼ، هخل لضظَ کيتي فى « هیغکْة»ؿّثـّ هینبفػ ّ هب ؿا « ثغو تبؿیک ّ ؿیـ هبثل كِن فًؼگی»امت کَ هب ؿا ثب 

کَ « ىْالیَ میبٍ»ُیچکبک، یب هخل لجغٌؼ عطـًبک رْکـ ػؿ كیلن ثت هي « پنیکْ» ػؿ فیـ ػّه تْمٔ ًْؿهبى ػؿ 

یب ػؿ فًؼگی ّاهؼی هخل لضظَ عْؿػى ُْاپیوبُب ثَ ّّؿلؼ تـیت مٌتـ ّ  هیغکْة ىؼى . ل كِن امتعطـًبک ّ ؿیـ هبث

ػؿ كیلن هْی ُـ مَ ثغو ثَ تٌبّة ُنت اهب ثغو اٍلی ّ هْی، . فثبى ىؼى ُوگبًی اف ؿّی ّصيت ّ ىْک ّ ثی

ػؿ صبلت . ػاؿػ ـ عْیو ّاهیثغو موجْلیک امت کَ هب ؿا ثَ تلنیـ ّ ًوؼ، ثَ ایزبػ كبٍلَ ثب هّْْع ّ ثیبى ًظ

ًبؿمینتی هب ّهت هزؾّة هیيْین ّ هنضْؿ هخل کْػکی، یب ػؿ صبلت ؿئبل چْى کْػکی هیتـمین ّ ىْکَ هیيْین اهب 

كیلن ٌُؼی هؼؿت اٍلیو ثَ عبٓـ صبلت ًبؿمینتی كیلن امت افیٌـّ تْاى . ًبتْاى اف ًوؼ ّ ؿاثطَ ػوین ثب كیلن ُنتین

ُیچی ّ »ّ ُویٌطْؿ ًبتْاى اف ًيبى ػاػى ثغو ؿئبل ّ تبؿیک فًؼگی امت، ثغو  هؼؿت موجْلیک آى اًؼک امت

.فًؼگی امت« پْچی ىْکَ کٌٌؼٍ   

 

 

ّاهؼیت ّ ثضـاى ّ »هيکل ایي صبلت ّ ُـاك اف ؿّثـّ ىؼى ػوین ثب ثضـاى عْیو ّ یب تاله ثـای مـکْة 

 صتی آى ػؿػ ّ ثضـاى ًیق ػوین ّ عْیو ثَ کوک ایزبػ ىبػی ّ ؿهٌ اف ٓـف ػیگـ ایي امت کَ اٍْال«توٌبی

ثيـی ػؿ ًیبیؼ کَ ُویيَ آؿيتَ ثَ پیًْؼ هتوبثل ػؿػ ّ ىبػی، ػلِـٍ « کویک توٌبی/تـاژیک»چٌؼربًجَ ًيْػ ّ ثَ صبلت 

ّ ػين، تـك ّ ىزبػت، هـگ ّ اؿّتینن، لول عالء ّ پْچی ُـ توٌب ّ  اف ٓـف ػیگـ ًیبف ثَ ػين ّ توٌب ّ 

، ثب ُـاك اف ؿّثـّ ىؼى ثب عالء ّ پْچی «لول تـاژػی عْیو ّ فًؼگی» ف ػمت ػاػى صلیؼٌی ثب ا. عبًْاػٍ امت

یؼٌی اف یک ٓـف ُن ػؿػه تجؼیل ثَ . اف ػمت هیـّػ« ٌٓق ّ کوؼی ػوین»فًؼگی، ثَ ًبچبؿ تْاًبیی ػمت یبثی ثَ 

كیلن . ثچَ گبًَ هیيْػهیيْػ ّ ُن ؿهَو ّ ىبػیو اف رِبتی عٌؼٍ ػاؿ ّ مطضی ّ « مْف ّ گؼاف مطضی كیلن ٌُؼی»

پل ثقًین ّ ثگین ثیب « ًَ گلتي کْػکبًَ»ٌُؼی هخل تاله هؼاّم ثـای ایي امت کَ ثغْاُین مغتی فًؼگی ؿا ثب یک 

ٓجیؼی امت کَ ایي کْػک ىؼى ػّثبؿٍ ًبهوکي امت ّ صبٍل ایي امت کَ . ثـهَین ّ کْػک ىْین، كـاهْه کٌین

ّ اف مْی ػیگـ ًیبفهٌؼ ثَ ؿهٌ ّ آٍ ّ ًبلَ ػبىوبًَ امت ّ هزجْؿ امت میٌوبی ثبلیّْػی اف یک مْ پـمْف ّ گؼاف 

.ُـ كیلن هؼؿى ؿا ثَ صبلت ٌُؼی ثـگـػاًؼ ّ ثبلیّْػی کٌؼ  

 

هضـّهیت » ػؿ ّاهغ ثب تاله اّ ثـای مـکْة کنتـامیْى یب « تـاژػی اًنبى» ػؿ تاله كیلن ٌُؼی ثـای مـکْة 

تین ّ چْى كیلن ٌُؼی ثَ عْثی ثَ ایي هضـّهیت اف ثِيت هطلن  تي ًویؼُؼ ؿّثـّ ُن« اًنبى اف ثِيت هطلن ّ هبػؿاًَ

ّ « كیلن هؼؿى»کَ امبك ثلْؽ کْػک ّ اًنبى ّ كـػیت یب عالهیت ثبلـبًَ امت، ثَ ًبچبؿ كیلن ثبلیّْػی ًیق ثَ عْثی ثَ 

ٌؼ ّ ثَ ىبػی ّ ؿن کْػکبًَ عالم تجؼیل ًویيْػ ّ ثیيتـ یک ثبفی کْػکبًَ ّ هيٌگ امت کَ آػم گبٍ ثب لؾت ًگبُو هیک

ثٌبثـایي ایٌزب هب  ثب تاله ثـای ثبفگيت ثَ . عْیو تي هیؼُؼ ّ گبٍ اف ایي صـکبت مطضی مـ تکبى هیؼُؼ ّ هی عٌؼػ

.کْػکی ىبػ ّ ثبٍطالس ثی ؿن ؿّثـّ ُنتین  

 

ؿا ثـای « كتیو»وو یک كیلن ٌُؼی ً« ؿهٌ ّ عٌؼٍ»افیي هٌظـ کَ ثَ كیلن ثبلیّْػی ثٌگـین ػؿ ّاهغ مکبًنِبی هیبًی  

ُنتٌؼ ّ هخل كتیو ُـ كتیيینت ػؿ ّاهغ ثـای « ٍضٌَ ُبی كتیيینتی»ایي ٍضٌَ ُب ػؿ ّاهغ . ثیٌٌؼٍ ٌُؼی ثبفی هیکٌٌؼ

، کَ ثِيت گويؼٍ، «هبػؿ ّ یب هبػؿ فًؼگی ثؼّى عطب ّ کبهل امت»ایي ُنتٌؼ کَ ثَ ثیٌٌؼٍ ایي اصنبك ؿا ثؼٌُؼ کَ 

یب ثَ هْل كـّیؼ کبؿ كتیيینت ثَ ایي هؼٌبمت کَ ثگْیؼ . کی ّ ثیگٌبُی اّلیَ هوکي امتّرْػ ػاؿػ ّ ثبفگيت ثَ کْػ

امت، هبػؿ ّ فًؼگی کبهل امت تب ثؼیٌْمیلَ ثتْاًؼ صبل عْػه ًیق اصنبك ثقؿگی ّ کوبل ثکٌؼ، « هبػؿ ػاؿای كبلْك»

.چٌؼ مبػت ػؿػ ّ تـاژػی ثیـّى ّ یب فًؼگی ؿا كـاهْه کٌؼ ّ اصنبك ثقؿگی کٌؼ  

 

میٌوبی ثبلیّْػ ػاؿای هؼؿتِبی كـاّاًی ًیق ُنت ّ ُیچ ؿهٌ ّ . ایي ثؼاى هؼٌب ًینت کَ ُوَ ایي ؿهَِب ثچَ گبًَ امت

مکبًنی تٌِب یک هؼٌب ًؼاؿػ، اهب ثب ایي ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ هیتْاى كِویؼ  چـا میٌوبی ثبلیّْػ ّ توبىبچی ٌُؼی ثَ ایي 

اصتیبد ػاؿػ؛ کَ چـا كیلن ٌُؼی ػؿ هیبى ثبفی ؿّفهـٍ ّ « بل ّ ؿهَبىرؾاة، هنضْؿکٌٌؼٍ، مجکج» مکبًنِبی هیبًی 
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ثضـاى ػين ّهؼؿت ّ ػؿگیـیِبی عبًْاػگی  ثبینتی ایي ٍضٌَ ُبی ثنیبؿ فیجب، پـؿًگ ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ مجکجبل ؿا 

نضْؿی ؿا ثب چـا هـتت ایي ه. ثبىٌؼ« لضظبت ثبىکُْتـ، هنضْؿکٌٌؼٍ تـ»چـا هـتت تاله هیکٌؼ کَ ایي . ایزبػ کٌؼ

یؼٌی ػهیوب . عْیو پیًْؼ هیقًؼ تب اصنبك هنضْؿی عْیو ّ ؿـّؿ عْیو ثَ ػٌْاى یک ٌُؼی ؿا ثبالتـ ثجـػ« مٌت»

ػؿ صیي لول یک کلو ّ یب لجبك فیـ « صبلت هنضْؿی ثی پبیبى»هـتت ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ایي « كتییيینت»هخل یک 

.ؿ ثَ رِبى کْػکبًَ، ثَ هبػؿ کبهل ػمت یبكتَ امتفًبًَ ػاىتَ ثبىؼ ّ عیبل کٌؼ ثب لول آى ػیگـ ثب  

 

ثٌبثـایي ػؿ . ّرْػ ػاؿػ« هنضْؿ ىؼى ّ ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ»اف ٓـف ػیگـ ػؿ ُـ کؼام هب ایي هیل ّ رنتزْی 

 تْاى ثَ صتی ایي صبالت كتیيینتی هی. ثب ػؿربت کن ّ یب فیبػ ّرْػ ػاؿػ« كتییو»ُـ کؼام اف هب ًیق اىکبلی اف صبلت 

چٌؼالیَ ّ چٌؼهؼٌبیی ثبىٌؼ ّ ثـای هخبل ُوقهبى ُن تاله ثـای چیـگی ثـ کنتـامیْى « كتیيینن»هْل كـّیؼ ػؿ هوبلَ 

یؼٌی هخل ثـعی كیلوِبی عْة ٌُؼی ثب صلع ایي مٌت . ّ ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ؿا ًوبیو ػُؼ ّ ُن هجْل کنتـامیْى

یؼٌی . بػی ّ مجکجبلی ُوـاٍ ثب ًگـینتي ػؿ هِوـای فًؼگییک ى. ُوقهبى یک  هنضْؿیت ًْ ّ رؾاة ثْرْػ آّؿًؼ

ًیق ایزبػ کـػ کَ ػؿ آى ُوقهبى ثب هجْل هضـّهیت اف ربّػاًگی ّ هجْل کوجْػ ّ ًیبف عْیو « هنضْؿیتی ًْ»تْاى  هی

ل ّ کْػک مجکجب»صبلتی کَ ًیچَ ثَ آى .  ّ ػیگـی، اکٌْى ُوقهبى ثَ یک ىبػی ّ هؼؿت ًْ ّ مجکجبلی ًْ ػمت یبكت

کْػکی کَ اکٌْى ثب ػؿک ػوین فًؼگی ّ ُیچی فًؼگی، هبػؿ ثَ عٌؼیؼى ّ آكـیؼى ًْ، هبػؿ ثَ . گْیؼ هی« عْػچـعٌؼٍ

، ًبهوکٌی ثِيت هطلن ؿا پی ثـػٍ امت ّ صبل ثب هؼؿت «هـگ عؼا»فیـا اّ ػؿ هِوـا ًگـینتَ امت ّ . ؿهَیؼى امت

بػؿ ثَ ایزبػ ؿّایت ربػّیی ّ ّاهؼیت ربػّیی ّ عٌؼاى عْیو ُیچی ّ پْچی هبػؿ ثَ مبعتي رِبى فهیٌی عْیو امت، ه

.ٓلجؼ کَ ؿهَیؼى ثلؼ ثبىؼ اّ هبػؿ ثَ ایزبػ رِبًی ؿهَبى امت ّ افیٌـّ عؼایی ًیق هی. امت  

 

تْاى آًگبٍ ػیؼ کَ ػؿ میٌوبی ایـاًی کَ اّ ًیق گـكتبؿ ُـاك اف تي  هی« كتیو»ثب چٌیي ًگبُی ّ ثب ػؿک ػوین صبلت 

ثـ عالف « كتیو»ایٌزب . عْیو امت، صبلت كتیو اّ ثَ چَ ىکل امت« کویک توٌب ّ رِبى/هؼْل تـاژیک»ػاػى ثَ 

یؼتی كیلن هؼوْلی ایـاًی ػؿ . ّ  پٌؼُبی اعالهی ایزبػ هیيْػ« هنضْؿی ػؿ گـیَ ّ فاؿی» میٌوبی ثبلیّْػی، ثَ صبلت 

« هیل ّمْمَ ّ توٌبُبی»هخل كیگْؿُبی كیلن امیـ  عْاُؼ ایي اصنبك ؿا ثؼُؼ کَ صبل اگـ ؿّفاًَ ًِبیت ثَ ثیٌٌؼٍ هی

تْاًؼ ثَ کوک هْفیک ػؿػهٌؼ كیلن، ثَ کوک تْثَ کـػى كیگْؿُبی كیلن، ثَ کوک پٌؼُبی اعالهی  ثيـی امت، صبل هی

تي ػُؼ، پبک ىْػ ّ ایٌگًَْ ثَ ثِيت اّلیَ ّ هبػؿاًَ ػمت « اعالم هطلن»عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ « ّمْمَ»كیلن ثـ 

ثَ رِبى اّلیَ ّ ثیگٌبُی « ثـیؼى ثغيی اف توٌب ّ رنن عْیو» ثـ رنن ّ توٌبی عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثب کوک  . یبثؼ

یؼٌی اگـ میٌوبی ٌُؼی ایي ثبفگيت ثَ ثِيت ّ صبلت كتیو عْیو ؿا ثَ ىکل ؿهٌ ّ هْفیک ایزبػ هیکٌؼ، . ثـگـػػ

ًْصَ عْاًی، فًزیـفًی »ی ثـ کنتـامیْى، ثَ ىیٍْ ػؿ كیلن ایـاًی آًگبٍ كتیو ایـاًی ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت ّ چیـگ

گیـػ ّ مٌبؿیْی هؼوْلی آى ثَ  ، چیـگی ثـ توٌبُبی عْیو ّ ؿیغتي آة تْثَ ثـ مـ عْػ ّ ػیگـی ٍْؿت هی«عْیو

ایي ىکل امت کَ كـػ یب اكـاػی تي ثَ ّمْمَ ّ یب اىتیبهی، صـٍی اف عْیو هیؼٌُؼ ّ ثؼؼ ثب ثِبی اعالهی کبؿ عْیو 

تْاًٌؼ ثب  ؿّثـّ هیيًْؼ، مـاكکٌؼٍ هیگـػًؼ ّ صبل هی« ٍ فرـکيیؼٍ هبػؿ یب پؼؿ، عْاُـ یب ثـاػؿ ّ ػیگـیچِـ»ّ 

ثب ایٌکَ ایي ػّ ىیٍْ ٌُؼی ّ ایـاًی هتلبًّؼ اهب صبٍل اف . هجْل عطبی عْیو ػّثبؿٍ ثَ ثِيت مٌت ّ اّلیَ ثبفگـػًؼ

ّ یب چٌؼؿّایتی پنبهؼؿى امت، « میٌوبی هْی هؼؿى»ثَ یک  رِبتی  یکی امت ّ آى ًبتْاًی ُـ ػّ میٌوب ثَ ػمت یبثی

الجتَ رؼا اف امتخٌبػبت ّ ثب آًکَ میٌوبی ٌُؼ اهـّفٍ ُـ چَ ثیيتـ هبػؿ هیيْػ ثَ کوک ثبال ثـػى هؼؿت ثبلـبًَ ّ 

.ػؿ میٌوب تجؼیل کٌؼ« امتیل ّژاًـ ٌُـی»ٌُؼی ؿا ثَ یک « ؿهٌ ّ هْفیک»موجْلیک عْیو صتی ایي   

 

ػؿ « تیوك»ثبینتی ىبیؼ ثَ ثضج تَ ػؿ ایي ػّ میٌوبی ایـاًی ّ ٌُؼی ٌوب ّ كتیو ًِلهؼْالت ایي ػّ می ػؿ ثـاثـ

 هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت» ًوؼ كیلن  عْاًٌؼٍ ثـای هخبل ثـای ایٌکبؿ ثبینتی. ثپـػافین ّ ىکل ثیبى آى ٌوبی هؼؿى ًیقمی

.ثـعْؿػ ثَ كتیيینن ػؿ یک كیلن ؿا ثجیٌؼ ى ّ هْیىکل هؼؿ كْ ػؿ ایي کتبة ؿا ثغْاًؼ تبتـّ اف« ػاىت  
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 پض گفتبر

 

بب چؼن اًذاسیِبیی ًْ اس فیلن  آػٌب ػذٍ ببػٌذ ّ ُن حبل بتْاًٌذ اس دیذى  یي کتبة حبل خْاًٌذگبى ُناهیذّارم در پبیبى ا

ُوبًطْر کَ اهیذّارم ایي کتبة ّ . ّ تفظیز بکٌٌذ فیلن بِتز ّ بیؼتز لذت ببزًذ ّ فیلوِبی هْرد ػالقَ ػبى را بِتز ًقذ

هببحث تئْریک آى، قذرت ًگبٍ ّ ًگزع چٌذطیظتوی آى بتْاًذ ًقذ فیلن در ایزاى را چٌذ گبم بَ جلْ ببزد ّ بَ ّیژٍ بَ 

ختی تؼویق ّ قذرت بیؼتز ًقذ رّاًؼٌبختی کوک رطبًذ ّ ابشاری هؼخؾ در  اختیبر ًقبداًی بگذارد کَ بَ ًقذ رّاًؼٌب

ػالقَ هٌذاى بَ ًقذ را بَ  بتْاًذ ذّارم ضؼفِبی ایي کتبةاهی وبًطْر کَُ. یب ًقذ دلْسی ّ یب ًقذ بیٌبهتٌی ػالقَ دارًذ

،  بَ قْل هبیلن در ًِبیت.ّ طٌجغ بگذارًذّ قذرتؼبى در ًقذ را بَ چبلغ  ًقذ ایي کتبة ّ قذرت ّضؼفِبی آى ّادارد

اگز خْاًٌذٍ  .بتْاًذ ببػث ػْد کَ خْاًٌذٍ ّ ًقبد اس قذرتِبی آى بیؼتز لذت ببزدضؼفِبی ایي کتبة  طیتبدی اس ًیچَ،

 حبل اس فیلن ّ ًقذ فیلن لذت بیؼتزی ببزد ّ بِتز قبدر بَ تفظیز فیلن ببػذ، آًگبٍ ایي کتبة کبر خْیغ 

.اًیبى ػذٍ اطترا اًجبم  دادٍ اطت ّ ُوشهبى ببػث رػذ  ًقبدی ػلوی فیلن ّ ًقذ رّاًکبّاًَ فیلن هیبى ایز  
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:بزخی ّاژُِب ّ هفبُین اطبطی کتبة  
 

:هفبُین هِن ًگزع لکبى  

 

مَ ثغو  یػاؿا یاًنبً صبلت ّ ػؿ کل ُـ اًنبًی ؼٍیُـ پؼ: ّاقغ بیرئبل / یبلیخ/کیطوبْل یطَ طبحت رّاً

 «یا ثـّهَ ـٍیمَ ػا»مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل  يیا. امت« ّاؿ کبثْك بیؿئبل ّ  قیّ ً ینتیًبؿم بی یبلیع ک،یموجْل»

ثبىٌؼ  گـیکؼیثؼّى  تْاًٌؼ یُب ًو ثغو امت ّ آى َم يیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً اًؼ ؼٍیػؿُن تٌ

ؿ اؿتجبٓ ثب اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ ُویيَ ػ .مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ يیا یّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبً

.امت ّ ایي اؿتجبٓ هی تْاًؼ ثَ مَ صبلت موجْلیک، عیبلی یب ؿئبل ثبىؼ ّ یب ثَ صبلت تللیوی ثبىؼ« ػیگـی ّ ؿیـ»  

 

 

 
 

فیـا ایي ّاهؼیت ُویيَ ػؿ . ّاهؼیت اًنبًی یک ّاهؼیت موجْلیک امت. ثبى امتػـٍَ هـثْٓ ثَ ف: طبحت طوبْلیک

ػـٍَ عْػآگبٍ ثيـی ّ  ُوَ ی ؿّایبت ثيـی ػؿ ایي ػـٍَ صْْؿ . چِبؿچْة فثبى هـاؿ ػاؿػ ّ هبثل تضْل امت

ػؿ یک . َ صْْؿ ػاؿًؼاهب ُوقهبى ػؿ ُـ پؼیؼٍ ی اًنبًی ػّ مبصت ػیگـ ًیق ُویي. ػاؿًؼ ّ ثَ ایي ػلیل هبػؿ ثَ تضْلٌؼ

آى هتي ّ پؼیؼٍ امت کَ ػؿ ػـٍَ کالم ّ فثبى ؿط هی ػُؼ « مبصت تؼجیـ ّ تلنیـ»هتي ّ احـ ٌُـی مبصت موجْلیک 

.ّ هی تْاًؼ تـییـ ثکٌؼ  

 

امت  ّ ػؿ یک هتي ّ یب ؿكتبؿ اًنبًی صبلت « تَْیـی»ایي ػـٍَ ػؿ ّاهغ ػـٍَ : طبحت خیبلی یب ًبرطیظتی

. ثَ صبلت ىیلتگی ثَ ػیگـی ّ یب تٌلـ اف ػیگـی ؿط هی ػُؼ. ؿط هی ػُؼ« رؾاثیت» ًبؿمینتی ثَ صبلت  

 

مبصت ؿئبل آى کْیـ ّ ُیچی . مبصت ؿئبل ػؿ ّاهغ هـف رِبى موجْلیک ّ ؿّایبت ثيـی امت: طبحت رئبل یب ّاقغ

ىْػ ّ هب ُیچْهت ًوی  امت کَ رِبى موجْلیک هب ّ ُوَ ی ؿّایبت هب اف فًؼگی، اف ػين ّ ػلن ثؼّؿ آى آكـیؼٍ هی

تْاًین ایي مبصت ؿئبل ؿا ػؿک کٌین یب ثٌْینین اهب ثؼّى مبصت ؿئبل اٍْال رِبى موجْلیک ثيـی ًوی تْاًؼ ثْرْػ آیؼ 

مبصت ؿئبل صْْؿ عْیو ؿا ثَ ىکل ىْک ّ کبثْك ًيبى هی ػُؼ ّ ثبػج هی ىْػ کَ كـػ ثَ ىکنت . ّ تـییـ کٌؼ

افیٌـّ مبصت . َ ُیچی ًِلتَ ػؿ آًِب ّ مـاًزبم هزجْؿ ثَ تضْل ػؿ رِبًو گـػػرِبى ّ ًظـات موجْلیکو پی ثجـػ، ث

.امت« توتغ»ؿئبل ػـٍَ عيًْت ّ هـگ ًیق امت ّ اف ٓـف ػیگـ مبصت ؿئبل ػـٍَ   

 

مغي هی گْیین، ُن « ػين»افیٌـّ ثـای هخبل ّهتی هب اف . ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ ؿكتبؿ اًنبًی ُـ مَ صبلت هْرْػ ُنتٌؼ

اف ٓـف ػیگـ ثغيی اف ػين ُویيَ . ْلیک اف ػين ػاؿین ّ ُن ػچبؿ تَْیـ رؾاة ػين ّ هؼيْهینتؼـیلی موج

تبؿیک ّ ًبهلِْم امت ّ هب ًوی تْاًین ُیچگبٍ ػين یب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا کبهل تؼـیق ثکٌین ّ ػهیوب ُویي ثغو ػاؿای 

 یّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبم کیموجْلهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل  . یک صبلت عـاثبتی ّ توتغ عـاثبتی امت

 و،یعْ یّ ثَ توٌب «ـیؿ»گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍ ثَ  لیتجؼ ؼٍیلول ُـ پؼ یّ ىکل امبم «ـیؿ»ؿاثطَ ثب 

 لیّاؿ ه کبثْك توتغ قیؿا ّ ً ویعْ لیتَْؿ ّ ه یبلیهتٌلـاًَ ثغو ع/لتگبًَیى ینتیًبؿم یعْى بی نبًلیژّئ

 لیتجؼ َیّ چٌؼال یكبً یاف توٌب یٌیؿا ثَ اىکبل ًْ ویثغو ؿئبل تَْؿ عْػؿ هؼؿت هطلن عيًْت ّ تزبّف ّ لول 

 يیمَ ثغو ُنتٌؼ ّ ا يیُوَ هبالهبل اف ا ،یثيـ يَیّ تب اًؼ یبفث اف ثْمَ تب ػين. بثؼیمبفػ ّ هـتت تضْل 

اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ  یـّ ػجْؿ هؼاّم ثي یثيـ تیّ ػلت ّـّؿت عاله یػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـ یغتگیآه ػؿُن

ػؿ  یجیىو ىکل تـک ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیًْ تب ثضـاى ّ ً ییّ توٌب تیعاله

.ؼیًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ  

 

ُن ثَ رِبًو ّ ثَ  یؼٌی. ـػیگ یاؿتجبٓ ه ـیّ ؿ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیػؿ ؿاثطَ موجْل

اّ . امت ویّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف عْ ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یهعْامتو، ثَ ؿ
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 بىیه و،یاّ ّ عْ بىیاؿتجبٓ، ؿاثطَ ه يیمَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ا ،یخیاؿتجبٓ تخل کیاه ػؿ ّاهغ ػؿ  ػؿ ؿاثطَ يَیُو

 يَیکَ ُو ػاًؼ یمْ اّ ه کیاف  یؼٌی. ـػیگ یؿت هًبم پؼؿ ٍْ نکْؿكیثـ ثنتـ هبًْى ّ ػ يَیاّ ّ هؼيْم ُو

ّ  یّ ؿاُ یـیّ ُـ مغي اّ تلن ثـػ یًو یپ یگـیّ ؿاثطَ ّ ػ ویعْ ییثَ ؽات ًِب چگبٍیُنت ّ اّ ُ یا كبٍلَ

اه ثٌگـػ ّ  ّ ؿاثطَ ویهـتت اف ّلغ مْم ثَ عْ تْاًؼ یاّ ه گـیاف ٓـف ػ. هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت یاًؼاف چين

ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ  یًگبُ/ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبٍ کی ینتیؿاثطَ ًبؿم. ؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػؿا ًو ویعْ

اًؼاف هبثل تضْل ُـاك  چين کیثَ مبى  یّ ُنت ویعْ ؼىیػ افاف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ  ٌـّیاف. امت ینتیًبؿم یگبًگی یپ

اّ ؿا  يیّ ثِيت ػؿّؿ ىکٌؼ یبل اّ ؿا ػؿ ُن هؿئ بیّ  ینتیًبؿم نبًلیتوتغ ّ ژّئ کیًگبٍ موجْل يیا ـایف. ػاؿػ

تزبّف ّ عيًْت  یهضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـا یگـیؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػ ـیاًنبى ام. کٌؼ یػاؿبى ه

.یتزبّفگـ رٌن کیهخل صبلت  ىْػ، یه لیتجؼ  

 

 «یگـیػ»اف هلِْم  تـ غیّم بؿیثن «ـیؿ»هلِْم . امت ـیؿ یلکبى توٌب یؿّاًکبّ یاًنبى ػؿ هؼٌب: دیگزی یب غیز

اعالهق  ّ هی گْیٌؼ ّ « ػیگـی کْچک»ّ ؿهیت ؿا ػؿ ثـ هی گیـػ کَ ثَ آى  هيغٌ هخل هؼيْم یگـیامت ّ ُن ػ

هی گْیٌؼ « ػیگـی ثقؿگ یب ؿیـ ثقؿگ»ثَ آى  کَ ـػیگ یؿا ػؿ ثـ ه ـٍیّ ؿ یػؿًّ ،ػیاًتقا یگـیػ كـٌُگ، عؼا ّ 

.ویعْ یّ عْاة ّ توٌب تیؿهثب  عؼا تب  گلتگْ ّ ػیؼاؿ ثب اف. گْ ثب اّمتاًنبى هـتت ػؿ صبل گلت ّ  

 

ّ پبیبى ػاػى ثَ کوجْػ عْیو « هؼيْم گويؼٍ»توتغ یب ژّئینبًل ػؿ ّاهغ اىتیبم ػوین اًنبى ثـای ػمتیبثی ثَ : توتغ

ّ هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی امت کَ ُوبى هجْل کوجْػ عْیو « هبًْى یب ًبم پؼؿ»توتغ اًنبًی عْاُبى چیـگی ثـ . امت

امت، افیٌـّ توتغ ػؿ ًِبیت صبلتی عـاثبتی ػاؿػ ّ اًنبى ثَ عبٓـ ایي هؼيْم گويؼٍ ّ ػؿّؿیي هخل هؼتبػی کَ امیـ 

ّ توتغ فًبًَ « توتغ كبلیک»توتغ هی تْاًؼ ثَ صبلت توتغ ػوؼتب هـػاًَ یب . هبػٍ هغؼؿ امت، عْػ ؿا ثَ آة ّ آتو هی فًؼ

ػؿ ًظـات ًِبیی لکبى توتغ ػاؿای رٌجَ ًْیٌی هی ىْػ ّ ثَ ػٌْاى امبك ّ پبیَ اىتیبم . ثـّف ثکٌؼ« توتغ ػیگـی»یب 

.ّیب چیق پْچ امت ّ ُوقهبى اهب امبك آفاػی ّ رنتزْی ثيـی امت« میٌتِْم»ثيـی اف یک ٓـف یک   

 

ؼؿ یب هبًْى، ثَ هجْل کوجْػ عْیو ّ اًنبى ثب هجْل کنتـامیْى یب هضـّهیت اف كبلْك ثَ هجْل ًبم پ: قبًْى  یب ًبم پذر

كـػ، توٌب ّ . ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ػمت هی یبثؼ ّ ثَ كـػ تجؼیل هی ىْػ ّ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ّاؿػ هی ىْػ

.هبًْى یب ًبم پؼؿ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ  

 

یب ًبم پؼؿ ؿا پؾیـكتَ امت، ثَ اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ یب آؿفّهٌؼ امت ّ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ ّاهغ هبًْى موجْلیک : توٌب

توتغ اهب هزجْؿ ثَ تکـاؿ ّ گـكتبؿی ػؿ ثضـاى امت فیـا ًبم پؼؿ ّ هبًْى ؿا . ایي عبٓـ هبػؿ ثَ تضْل ّ ػگـػینی امت

.ًپؾیـكتَ امت  

 

ت كبلْك ػؿ ًگبٍ لکبى ثَ هؼٌبی آل. ی ثيـی امت ّ ًوبػ کنتـامیْى یب ًبم پؼؿ امت«توٌب»كبلْك امن ػاللت : فبلْص

توٌب صکبیت اف ایي هی کٌؼ کَ اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت ّ ایي توٌب یب « ػال»تٌبملی هـػاًَ ًینت ثلکَ اّ ثَ ػٌْاى 

افیٌـّ ثيـ هـتت ثَ رنتزْی ًْ ّ ثَ آكـیٌو ؿّایبت ًْ اف فًؼگی ّ ػين ّ . كبلْك ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ

« كبلْك ثْػى، توٌب ثْػى فًبًَ»یب « ٌب ػاىتي، كبلْك ػاىتي هـػاًَتو»كبلْك ثَ  ػّ صبلت . ایوبى ّ ػلن ػمت هی فًؼ

ایي ػّ صبلت فًبًَ ّ هـػاًَ امبك ثبفی رٌنی ّ ػيوی ّ رٌنیتی اًنبًِب ُنتٌؼ ّ اف آًزب کَ كبلْك . ظِْؿ هی کٌؼ

ػمت یبكت ّ هی افیٌـّ ًیق ًوی تْاى ثَ هؼٌبی ًِبیی فى ثْػى یب هـػ ثْػى، ػين ّ فًؼگی . ُیچگبٍ ثؼمت ًوی آیؼ

.تْاى ثـ امبك ایي ػّ صبلت اّلیَ ثَ ؿّایبت هغتلق اف ػين، اؿّتیک ّ یب فًبًگی ّ هـػاًگی ػمت یبكت  

 

كبًتنن هزوْػَ عیبالت ّ آؿفُّبیی امت کَ ػؿ ّاهغ ثَ ّمیلَ آًِب توٌبّؿفی ثيـی ّ ثْیژٍ توٌبی رٌنی : فبًتظن

ّیبُبی اؿّتیکی هؼوْال ػاؿای ایي كبًتنوِب ّ تُْوبت ثيـی ؿّیبُبی ؿّفاًَ ّ یب ؿ. ثيـی اهکبى پؾیـ هی ىْػ

كبًتنن اهب آًگبٍ ثَ یک عطـ ّ ثَ یک ثیوبؿی تجؼیل هی ىًْؼ کَ  ثبػج ىًْؼ كـػ  عیبل کٌؼ کَ ثَ ّمیلَ ػمتیبثی . ُنتٌؼ

مت هی یبثؼ ّ یب ثَ ػمت هی یبثؼ، ثَ هؼؿت ّ ثِيت اّلیَ ػ« توٌب ّ كبلْك»ثَ ایي عیبل  یب آؿفّ ػؿ ّاهغ ػیگـثبؿ ثَ 

كبًتنن ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ثٌیبػگـایبًَ ّ ثي الػى ثـای هخبل ایي امت کَ ثب کيتي هلضؼاى ثَ ثِيت ّ .  آى ثبفگيت هی کٌؼ

یب كبًتنن ًِلتَ ػؿ ًگبٍ یک هـػ یب فى ًبؿمینت ّ عْػىیلتَ ایي امت کَ عیبل هی . لؾت ثقؿگ ػؿ ثِيت ػمت هی یبثؼ

ػاؿػ ّ ًوی عْاُؼ ثپؾیـػ کَ اّ « ُبلَ ًْؿ»اّ هظِـ فیجبیی ّ یب ػين امت ّ یب اّ . «وٌبمتهبًْى ّ ت»کٌؼ اّ تجلْؿ 

ُوبًطْؿ کَ ثیبى ىؼ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ عْیو ػاؿای . ُوقهبى ػاؿای ّؼلِب ّ عطبُب ّ یب فىتیِبی عْیو ًیق ُنت

فى ّ هؼيْم ًِبیی یب »یبػآّؿ ّهتی هب ػبىن هی ىْین، هؼيْم هب ُوقهبى ثـای هب . كبًتنن ّ تُْوی ًیق ُنت

امت کَ ُویيَ هی رْیین اهب ُوقهبى ایي ػين ػاؿای صبالت موجْلیک ّ ثب پؾیـه ّؼلِب ّ هؼؿتِبی یبؿ « ثقؿگی

اهب اگـ ًیـّی اٍلی یک ػين ثـ امبك كبًتنن ػمتیبثی ثَ ثِيت ّ فى گويؼٍ . عْیو ّ هجْل كـػیت اّ ُوـاٍ امت

نت هی عْؿػ، فیـا ُیچ فى یب هـػی تْاًبیی یکی ىؼى ّ یب ؿهبثت ثب ایي تَْیـ ثبىؼ، آًگبٍ ایي ؿّاثٔ ػيوی ىک
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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  

 

:گْاتبری/دلْس  

 

امت ّ آًِب هی عْاٌُؼ ثَ ثبّؿ عْیو ثـ عطبُبی ًگـه ؿّاًکبّاًَ چیـٍ « اػیپ آًتی»گْاتبؿی یک ًگـه /ًگبٍ ػلْف

ىًْؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ تضْل ّ تـییـ هؼاّم ؿا اف هتبؿّایتِبی هؼؿى ّ مبعتبؿُبی هؼؿت هؼؿى ثـُبًٌؼ ّ ثَ آًِب اهکبى 

ّ ُنتَ  ؿّػ یبى رلْتـ هاف لک یثبّؿ ػاؿػ ّ اّ صت« هـگ عؼا»ثَ  قیػلْف ً. تضْل ّػگـػینی ُقاؿگنتـٍ ثؼٌُؼ

لکَ  کی بیثْتَ عبؿ ّ  کیهخل  بمیّ اىت لیػّ  ه تیکَ  ػؿ آى اف تـک ٌؼیث یه «ّاؿ قّمیؿ»صبلت  کیؿا  یفًؼگ یامبم

ّ تضْل هؼاّم ّ  یُقاؿگبًگ. ىْػ یه ؼٍییهغتلق فا یـُبیّ هتلبّت ّ  ػؿ هن ؼیرؼ یبتیّ ؿّا بهبتیعْى هـتت اىت

آى ىکبًؼى هـتت  گـیعَلت ػ. امت بًَیگـا ّ رنن یقّهیؿ یفًؼگ يیا يیبػیم عَلت ثٌهتلبّت هؼاّ بمیاىت ؼیتْل

.ّ هتلبّٓ امت یصبالت هْلکْالؿ زبػیّ ا تِبیّ هتبؿّا یاٍْل کل  

 

، «اىتیبم یٌِبیهبى»ّ اًنبى  یامت کَ ػؿ آى ُوَ ُنت ینتیبلیّ هبتـ بًَیگـا ًگبٍ رنن کی گْاتبؿی/ًگبٍ ػلْف 

ّ ُـ ػّ  نتیً یّ ارتوبع تلبّت ؼتیٓج بىیه ؼت،یاًنبى ّ ٓج بىیّ آؿفّ ُنتٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ه بمیاىت ؼٍؼکٌٌیتْل هبىیٌِبی

 یثيـ بمیُـ اىت یػؿ ًگبٍ ػلْف ٌگًَْیا. ُنتٌؼ ىؼٍ ؼیتْل بمیّ ُن عْػ اىت بمیکٌٌؼٍ اىت ؼیُـ ػّ ُن تْل. ُنتٌؼ یکی

هخبل  یثـا. امت یهّْؼ بهبتیاىت گـ زبػیا یجیـ تـکامت ّ ُ ـًؼٍیگ یّ اًـژ ػٌُؼٍ یاًـژ يیػّ هبى تیصبٍل تـک

ٍّل  گـیػ یٌیثَ هبى یٌیُـ هبى گـیاف ٓـف ػ. هکٌؼٍ يیامت  ّ ػُبى کْػک هبى ـیى زبػکٌٌؼٍیا يیهبى کیپنتبى 

 یاف تاله.  امت ًْؼیپ ػؿپنتبى ثَ ثؼى ّ ػُبى ثَ ٍْؿت  يیُوبًطْؿ کَ هبى. ؿاثطَ ػّگبًَ هـاؿ ػاؿػ کیامت ّ ػؿ 

 یـُبیػؿ هن بهبتیاىت یثٌؼ نیتون بم،یاىت ؼیتْل یمَ عَلت اٍل یکَ ػاؿا ؼیآ یثْرْػ ه یبهبتیاىت  يیػّ هبى يیا

.ثبىٌؼ یاصنبمبت  ه يیهغتلق ا یثغي یُوـاٍ ثب لول لؾت، ػؿػ ّ تؼبل بمیهغتلق ّ هَـف اىت  

 

 

گلتي   مغي ،یاّؿال یِبیکْػک، كبًتق یػُبً یهّْؼ بهبتیّ اىت ؾیلؾا بلػُبى ّ پنتبى اًْاع ّ اىک تیاف تـک ٌگًَْیا 

ثْتَ عبؿ اهکبى  کیّ ثَ ىکل   ّاؿ قّمیثَ ىکل ؿ يیػّ هبى یثب تاله ٌگًَْیا.  ؼیآ   یثْرْػ ه ؼىیکي گبفگـكتي، ًلل بیّ 

ّ  گـیػ یکَ ُـ ػول ثَ ػول ؼیٌگـلضظَ ثْمَ ػّ هؼيْم ؿا ث. ؼیآ یثْرْػ ه ؼیرؼ بهبتیاًْاع ّ اىکبل اىت نیؿىؼ ّ تلل

ّ  ییهغتلق تب اؿگبمن ًِب بهبتیهؼاّم اىت ؼیؿهٌ رنوِب ّ ؿىؼ ثْمَ ثَ صـکت ػمت ّ پب ّ چين ّ تْل کیثَ 

امت ّ  ویعْ یاؿّب یػؿ پ بمیتلبّت امت کَ ُـ اىت يیتٌِب هّْْع ػؿک ا. ـػیگ یٍْؿت ه ییًِب یغتگیآه ُن ػؿ

ًْ  یـیهن ـییًْ، تـ یًْ ّ صـکت یبهیاىت ،یبهیىتاهب ُـ ا نت،یثَ اؿگبمن ً یبثی هخل ػمت یػؿ عؼهت ُؼف ثقؿگ

تکبهل ّ تضْل ؿا  يیّ ا ىْػ یه لیؿهٌ رنوِب تجؼ کیثْمَ ثَ  کیّ  یثَ مولًْ یهلْػ کی ٌگًَْیّ ا ٌؼیآكـ یه

ػؿ  یُـ لضظَ ثَ هبلج ویگػلْف ثؼى اًنبى  ثـ ثنتـ صْاػث ّ فًؼ بًَیػؿ ًگبٍ رنن گـا قیهؼٌب ً يیػؿ ا. نتیً یبًیپب

ثؼى ػؿ  يیا. ىْػ یمـاپب گْه ه کیهْف ؼىیىٌ يیػؿ ص بیّ  ىْػ یمـاپب چين ه ًگـػ یه یثَ ًوبى یّ گبٍ ّهت ؼیآ یه

هـتت تضْل  ٔیُقاؿگنتـٍ ّ ُقاؿ اهکبى امت کَ ثنتَ ثَ ىـا کیّ ػؿ ّاهغ  نتیً ییًِب ننیاؿگبً کی یّاهغ ػاؿا

ثؼّى اًؼام  ّ  یثؼًِب»ّ تي، اًْاع ّ اىکبل  ْتـیؿهٌ، کبهپّ  کیي، هبًٌؼ ػّ ًگبٍ، هْفیػّ هبى نیّ اف تلل بثؼی یه

 زبػگـیاؿّب ا يیُو. بثؼیػمت  بهویاىت یّ اؿّب یبهیتب ثَ لؾت اىت ؼ،یآ یًْ ػؿ ه یّ ثَ ىکل ٌؼیآكـ یؿا ه« اؿگبى

اف . کٌؼ یه  ؿا اؿّب ویّ عْ بثؼی یه یلتؼب بیّ   بثؼی یه بىیهغتلق رـ یـُبیًْمت کَ ػؿ هن یبهیًْ  ّ اىت یتضْل

ّ  ینتیبلیثنتـ هبتـ کی یػاؿا قیًگبٍ لکبى ً. ّ آؿفّمت بمیاىت ؼیتْل يیهبى يیا يیبػیػؿ ًگبٍ ػلْف عَلت ثٌ ٌـّیا

ّ  کیلکبى ثَ ػٌَـ موجل یتْرَ اٍل صبل يیامت، اهب ثب ا« ثٌتبم» ننیبلیهبتـ ـیتضت تبح ژٍیامت کَ ثْ بًَیگـا رنن

 ؼتیّ رِبى ّ  ٓج نییؿّثـّ يـكتَیپ ننیبلیّ هبتـ ییگـا گبٍ ػلْف هب ثب رننػؿ ً کَیامت، ػؿ صبل کیموجلفثبى 

 یبػیثٌ ًْؼیپ يیهّْْع هِن ػؿک ا. امت بمیاىت ؼکٌٌؼٍیتْل يیهبى قیّ رنن  ً بمیاىت ؼیتْل یٌِبیاف هبى یهزوْػَ ا

 ن،یؿّثـّ ُنت کیفثبى موجلّ  کیامت کَ ػؿ ًگبٍ ُـ ػّ هب ثب رنن موجل چَیً یلکبى ّ ػلْف ثـ ثنتـ هـگ عؼا بىیه

 ؼتیثبآًکَ ػؿ ًگبٍ ػلْف عْػ رنن ّ ٓج. یقیّ ؿـ یؼیّ ًَ ثب رنن ٓج نیهغتلق اف رنن  ّ رِبى ؿّثـّ ُنت بتیثب ؿّا

 ّمهؼا ؼیامت کَ ثبػج تْل( یثْػ ػؿّى ،یؽات)وبًنلیػٌَـ ا يیا یػاؿا ،یػؿًّ یویّ تلل کیػٌَـ موجل يیا یػاؿا

امت ویعـػ ثقؿگ عْ یرنن ػاؿا چَیکَ ػؿ ًگبٍ ًُوبًطْؿ . ىْػ یه بمیاىت . 

 

 

 


