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یکغال پظ   «اعشاس هگْ» َ ػٌْاى  خلذ دّم کتابلشاس تْد ت«  سّاًکاّی تحشاى ّ دگشدیغی»کتاب  

اص آًدا کَ ایي . هٌتؾش ؽْد« اص تحشاى هذسًیت تا سلص ػاؽماى ّ ػاسفاى صهیٌی»اص اًتؾاس کتاب 

هٌذاى تَ ایي هثاحث  اًتظاس تَ دساصا کؾیذٍ ؽذٍ اعت ّ هي هایلن هثاحث هِن ایي دّ کتاب تشای ػاللَ

یي ایي کتاب دّخلذی سا فؼال تَ ؽکل ایٌتشًتی ّ تذّى ادیت ًِایی ّ خِاى ًْ دس دعتشط تاؽذ، تٌاتشا

. دس ایي هغیش اها ایي دّ کتاب هغتمل ؽذٍ اًذ ّ ًاهؾاى تغییش یافتَ اعت .کٌن ّ تغییش ًِایی هٌتؾش هی

دگشدیغی یافتَ اعت کَ دس آیٌذٍ ًضدیک َ تیواسیِای سّاًی تَ یک کتاب ًْ ّ عْم تخؼ هشتْط ت

ًیض تَ چاپ تشعذ ّ  فشصت ّ صهاًی هٌاعة، ؽکل ًِایی ایي دّ کتابتاؽذ کَ دس  . هٌتؾش هی ؽْد

 .اص ُوَ تِتش دس ایشاى
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 :پیؼ گفتاس

هي ػؿثبؿٍ هجبصج ثضـاى،   ُبیگلچیي ّ ثـگقیؼٍ ای اف هوبالت ّ ًْىتَ « ؿّاًکبّی ثضـاى ّ ػگـػینی»کتبة 

ُوقهبى ایي هوبالت تکویل ّ تَضیش  .ـٌُگی، ٌُـی ایـاًی امتًوؼ ّ آمیت ىٌبمی هجبصج ك  ، ؿًنبًل،ػگـػینی 

 .ىؼٍ اًؼ ّ ىکل ًِبیی عْیو ؿا یبكتَ اًؼ

اًی ثـ ثنتـ یک مـی ثضـاًِبی ایـ هؼؿى تضْلیب هخل  .ؿط هی ػُؼ ُـ تضْل كـػی یب روؼی ثـ ثنتـ یک ثضـاى 

ثضـاى پیو ىـٓ تضْل ّ ػگـػینی امت ّ ُـ چَ ایي . ٍْؿت هی گیـػ ُوقهبى میبمی، صوْهی، كـػی ّ كـٌُگی

تکـاؿ »، گـكتبؿ ثضـاى ثیيتـ ثَ ْٓل اًزبهؼ ّ ثَ ػگـػینی ّ تضْل ًْ ًیبًزبهؼ، آًگبٍ ثضـاى ثَ ًبچبؿ تيؼیؼ هی یبثؼ

 .صبالت ًْیٌی پیؼا هی کٌؼ یب ّ هی گـػػ« ثیوبؿگًَْ

ثضـاًِب ّ توٌبُبی . «ثـهی گـػػ( ًبعْػآگبٍ)ّویـ ًبآگبٍ »ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی ایي امت کَ هبًْى امبمی  

مـکْة ىؼٍ ی كـػی یب روؼی ثـهی گـػًؼ ّ تب ثَ عْامت عْیو ّ پؾیـه ػؿ ثغو آگبُبًَ كـػی یب روؼی ػمت 

ُـ رنن یب ُـ ثؼى  ،ػ ثضـاى ّ ثیوبؿیػؿ ّاهغ ثب ایزب. ًیبثٌؼ، ثَ تيؼیؼ ثیوبؿی ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی ػمت هی فًٌؼ

كـٌُگی یب میبمی، ُـ مینتن ّ ػینکْؿك هی عْاُؼ هؼْالت عْیو ّ ّـّؿت تضْل ؿا ًيبى ػُؼ ّ ُوقهبى ُـ 

رنن، ُـ كـػ ّ ُـ كـٌُگ  ّ گلتوبى اف ػگـگًْی ُـاك ػاؿػ  ّ تاله هی کٌؼ کَ  هبًغ تضْل ػوین ّ ثٌیبػیي ىْػ ّ 

 .ًْ ثبفتْلیؼ ثکٌؼ هی عْاُؼ عْػ ؿا ثَ ىیٍْ

اف  .امت« هبتـیکل ّ ًظن ػؿًّی ثضـاىؿیْ ّ مٌب»ػجْؿ اف ُـ ثضـاى كـػی یب روؼی ثٌبثـایي اف یک مْ ىٌبعت ؿاٍ 

اف هنیـ پؾیـه موجْلیک توٌبُب ّ صوبین ًِلتَ ػؿ ُـ ثضـاى ػلوی ّ  اى ثب ایي ىٌبعتمْی ػیگـ ایٌکَ صبل چگًَْ ثتْ

، توتغ ّ مْػُبی اّلیَ ّ مبعتبؿُبی تؼاكؼی ،مبعتبؿُبی هؼؿت» ثـ  ّ عٌؼاى عـػهٌؼاًَ عْیو، اف هنیـ چیـگی

گلتوبى  ثَ تضْل ّ ػگـگًْی ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ یبصبل  ، ّ ثیوبؿی كـػی ضـاىّ یب ُـ ث ثضـاى فػٍ وبىگلت ُـ «حبًْیَ

 .یبكت گـػینیؼؿتی ًْ، ثؼًی ًْ، گلتوبًی ًْ ػػمت یبكت ّ ثَ ه

عتبؿُبی ػؿًّی ُـ هی عْاُؼ ایي ىیُِْبی ػؿک ّ لول مبػؿ ّاهغ « ى ّ ػگـػینیؿّاًکبّی ثضـا»   کتبة کًٌْی

ؿا ثَ عْاًٌؼٍ ثیبهْفػ ّ اّ ؿا هبػؿ مبفػ کَ ُـ  ؼیؿ اف ثضـاى كـػی ّ روچیـگی ّ ػجْؿاُِبی عطْٓ ػوؼٍ ، ثضـاى

ایي کتبة ثب ثیبى ًوًَْ ُبی هيغٌ ثضـاًِبی وقهبى ُ . عْیو ػمت یبثؼ چَ ثیيتـ ثَ كـػیت ّ عالهیت ّ هؼؿت عٌؼاى

ثَ عْاًٌؼٍ اهکبى ػؿک ّ ـاًِبی كـٌُگی یب اػثی ایـاًی، كـػی ّ روؼی ایـاًیبى، هخل ثضـاى ػين یب ایوبى ایـاًی، ثض

آمیت  ،ثـای ًوؼؿّاًيٌبعتی « ّ مبفکبؿی ؿاثقا»ػؿ اعتیبؿ عْاًٌؼٍ  ّ  لول ثِتـ ّ ػوین ایي هجبصج ؿا هی ػُؼ

  .هی گؾاؿػ  ، كـػی یب ٌُـیىٌبمی ّ ػگـػینی كـٌُگی

، ثضـاى كـػی ّ روؼی، یبػگیـی عطْٓ ّ مبعتبؿ پٌذّاهغ ػـٍَ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی  ثغو ایي کتبة ػؿ پٌذ افیٌـّ  

ِب ّ ثؼً ب ّ ػگـػینی ثَ ایي ثضـاًِب ّ ًیق ػؿک ّ لول ؿاُِبی ػجْؿ اف ایي ثضـاًِ ُوپیًْؼی ىجکَ ّاؿ ّ گلتوبًی

 . امت ایـاًی ًْیي، هؼؿى ّ ثبلـبًَ ؿّایت ُبی ًْیي كـػی، كـٌُگی یب ٌُـی ّ ثَ گلتوبى

هی ىْػ ّ ؿاُِبی گؾاؿ اف  ایـاًی ؿّثـّ« ایوبى، عـػگـاییػين،  »ًٌؼٍ ثب مَ ثضـاى ُوپیًْؼ عْا دس تخؼ اّل

 .ؿاُِبی ػمتیبثی ثَ ؿّایبت ًْ ّ ثبلـبًَ یب كـػی اف ایوبى، ػين ّ عـػگـایی ؿا هی آهْفػ ،ثضـاى

ػؿ ّاهغ ثؼثغتی عْیو ّ ثٌبثـایي عْىجغتی عْیو ؿا ًیق هی  بعْاًٌؼٍ یبػ هی گیـػ کَ چگًَْ هب اًنبًِ دس تخؼ دّم

امت ّ « رِبى موجْلیک ّ ًوبػیي، یک مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک»ّ ایٌکَ رِبى كـػی یب ّاهؼیت روؼی یک مبفین 

صبل هی تْاًین ثَ ایزبػ رِبًی ًْ ّ كـػی ّ « ًْع ؿاثطَ عْیو ثب ػیگـی»ایٌکَ اثتؼا ثب ىٌبعت مبعتبؿ رِبى عْیو ّ 

ُـ چَ ثیيتـ ثَ هْكویت ػؿ فًؼگی ػولی ّ ثَ مؼبػت یب ثَ آكـیٌو كـٌُگ ّ گلتوبًی ًْ، ٌُـُبی ًْ ػمت یبثین ّ یب 

 .فهیٌی  ًبئل آیین

ُن ثب  .ؼًعْاًٌؼگبى ثب ًوًَْ ُبی هيغٌ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگ ّ ؿّىٌلکـی ایـاًی ؿّثـّ هی ىْ دس تخؼ عْم

ّ ُن اثقاؿی  ًؼػاٍْل ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ثب چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ ّ هجبصج هِن ؿّاًکبّی ػؿ ایي فهیٌَ آىٌب هی گـ

 ِبیی هخل ثضـاىثضـاً اف ػؿّىثب عْیو ثغو عْاًٌؼٍ ؿا یي ا . ثؼمت هی آّؿًؼ یوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگثـای ً

هی ثـػ ّ ثَ آًِب اهکبى هی ػُؼ کَ مبعتبؿُبی ثضـاى ؿّاثٔ ایـاًیبى ثب ؿـة ّ ػیگـاى ًبهْمی، ؿّىٌلکـی،  گلتوبى

ثب ىٌبعت  عْاًٌؼٍُوقهبى  .ًِلتَ ػؿ ایي ثضـاًِب ّ كْبُب ّ اهکبًبت ػجْؿ اف ایي ثضـاًِب ؿا ثجیٌٌؼ ّ صل ّ لول ثکٌٌؼ

ثضـاًِبی ػوین كـٌُگی ّ ؿّىٌلکـی ربهؼَ عْیو ّ ػؿ ػؿّى عْیو هبػؿ هی ىْػ کَ صبل ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبالت 

» ، ثَ «ٌُـهٌؼ چٌؼهتٌیؿّىٌلکـ ّ » ًْیي ّ ثبلـبًَ ایي  گلتوبى كـٌُگی ّ ؿّىٌلکـی ػمت یبثؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ 
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ػگـػینی یبثؼ، ػؿ كـٌُگ ّ گلتوبى ًبهْمی یب ًبؿمینتی ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو تضْل ثْرْػ « عـػهٌؼ ىبػ ایـاًی

اّ . ُوکبؿی ثب ػیگـاى ػؿ ایزبػ ایي رِبى ًْ ثبىؼتْاًب ثَ آّؿػ ّ هبػؿ ثَ ایزبػ ثؼًِبی ًْ، صبالت ًْ ّ گلتوبى ًْ ّ یب 

» َ كـػی یب روؼی ث« ى پـیيبًَچٌؼپبؿگی کًٌْی ّ یب صبالت هبلیغْلیبیی ّ ؿّا»تـ اف ایٌگًَْ هبػؿ هی ىْػ ُـ چَ ثیي

ّصؼت »صبالت ًْیي ّ ثبلـبًَ  ، ثَ«تٌبًگی ًْ ّ موجْلیک» ثَ، « هیت ُقاؿ ؿّایتی ّ ُقاؿگنتـٍَ هؼؿت ّ عالٍػـ

 .پنبهؼؿى ػمت یبثؼ« کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی»یب « ػؿ کخـت هؼؿى

 

اُویت ػجْؿ اف ایي ثضـاى ّ عطْٓ ػوؼٍ ؿّاًی ایي ثضـاى،  ّؿتثضج هِن ثضـاى فثبى كبؿمی، ّـ دس تخؼ چِاسم

ُوچٌیي ّـّؿت ػمت . ػمت یبثی ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْیي هطـس هی ىْػّـّؿت  ّ چٌؼپبؿگی فثبى كبؿمی ّ 

اًؼیيَ ػلوی ّ  ؿىؼ کَ اربفٍ فثبًی موجْلیک ّ عالم. هطـس هی ىْػ «فثبى موجْلیک ّ عالم كبؿمی»یبثی ثَ 

فثبًِبی ػلوی ّ ُوقهبى اهکبى ؿىؼ فثبًِبی ٌُـی ّ هتلبّت ًْ ّ عالهیتِبی فثبًی ّ  عالهیت ٌُـی، اربفٍ ؿىؼ

ًْیي کَ ثب ػجْؿ اف ثضـاى ثبًی ف .فثبى هتلبّت کوک هی ؿمبًؼ هـتت ثَ ؿىؼ كـػیت  ّ هی ػُؼ ّگلتوبًی ًْ ؿا 

ّ یبػگیـی اف فثبًِبی هؼؿى  ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ایـاًی امت« ّ ثبف هؼؿى ًْ ُْیت »ـ پبیَ گؾاؿ ّ ثنت کًٌْی عْیو

ػؿ ایي ثغو . فثبًِبی ثیگبًَ ًینت ثَ  امیـ صبالت ًبؿمینتی ُـاك اف فثبًِبی ثیگبًَ ّ یب ىیلتگی کْؿکْؿاًَ ؛امت

هی ىًْؼ، ُن ثَ ًوؼ ّ ُن صبالت ثضـاى فثبى كبؿمی ّ  ُْیت كبؿمی ثیبى « کتبة فثبى ثبف آىْؿی»ثب ًوؼ ػّ ثغيی 

ػلل ًبتْاًی كـُوٌؼاى  تبآهبی آىْؿی پـػاعتَ هی ىْػ  آمیت ىٌبمی رؼلِبی صْل ایي کتبة ّ صْل ؿاٍ پیيٌِبػی

اى ّ یب ًبتْاًی اف ُوکبؿی روؼی ثـای ػجْؿ اف ثضـ« اروبع روؼی»ایـاًی ّ فثبى ىٌبمبى ایـاًی اف ػمت یبثی ثَ 

 .ىًْؼکًٌْی  تيـیش ّ  آمیت ىٌبمی 

ؿاُِبی ًْیي ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ٌُـی تيـیش ّ هطـس هی ىًْؼ ّ عْاًٌؼٍ ثب ًگبٍ تللیوی ّ  دس تخؼ پٌدن ّ ًِایی کتاب

ُوقهبى ثب ًوؼ . چٌؼمینتوی ًْینٌؼٍ ػؿ ًوؼ  كیگْؿُبی اػثی یب كـٌُگی، هؼْالت اػثی ّ هتْى اػثی  آىٌب هی ىْػ

ّ ٌُـهٌؼاى ایـاًی، عْاًٌؼٍ ثب ثضـاى ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی ّ  هيغٌ ثـعی هجبصج ّ هتْى اػثی ّ ٌُـی ایـاًی

 اف كـّؽ ّ ّ هتلبّت تب ایي ربهؼَ ٌُـی ثتْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ُقاؿ صبلت ًْ. ؿاُِبی ػجْؿ اف آًِب آىٌب هی گـػػ

ُـ چَ ثیيتـ ػجْؿ ثکٌؼ ّ عبلن رِبى ّ چين اًؼافُبی ًْ، هتلبّت ّ رؾاة  ًیبکبى عْیویبثؼ، اف  ُؼایت ّ ىبهلْ ػمت

 .گـػػ« رِبًی»ـای ُـ ػّ كـٌُگ ایـاًی یب رِبى هؼؿى عْیو ثبىؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ث

ّ ُوقهبى رقیی اف یک ثغو ّ رقّی اف کل کتبة « كـاگوٌت هنتول»مبعتبؿ کتبة ثَ گًَْ اینت کَ ُـ هوبلَ یک 

ثنیبؿی ُوقهبى  . هی ٓلجؼ ّ هیل عْیو اف هطلت یب ثغيی آؿبف ثکٌؼ کَافیٌـّ ُـ عْاًٌؼٍ هی تْاًؼ ثٌب ثَ ملیوَ . امت

ّ ىجکَ ّاؿ  ّ یب ثَ کوک لیٌکِبی ػؿ ثغو اػثیبت ثب هتْى ػیگـ پیًْؼ ثیٌبهتٌی « ُبیپـتکنتی»اف هتْى کتبة ثَ ىیٍْ 

 .بّ ثتْاًؼ ثَ هتْى ُوپیًْؼ ًیق ػمتیبثی ػاىتَ ثبىؼعْؿػٍ اًؼ تب عْاًٌؼٍ کٌزک

ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق ، اف  رؼا اف ػـٍَ ؿّاى ػؿهبًی ّ ؿّاًکبّی، اهـّفٍ ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ یب ؿّاًکبّاًَ

تب ؿّاًکبّی گلتوبًِبی هغتلق میبمی یب ارتوبػی ؿاُِبی هْكویت  میبمت تب تجلیـبت، اف ًوؼ كـٌُگی تب ًوؼ ٌُـی، اف 

اف کبؿ ؿّاًکبّاًَ ّ  ـ ثغو اف ایي کتبة ثب ػـٍَ ُبیی  هتلبّتػؿ ُافیٌـّ عْاًٌؼٍ . هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ

ًگبٍ عبً، تللیوی ّ چٌؼمینتوی ًگبؿًؼٍ ػؿ ایي ػـٍَ ُب ّ ػؿ ًوؼ  بعتی آىٌب هی ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ ثؿّاًيٌب

 .هی ىْػؿّثـّ گی ّ اػثی ایـاًی یب هؼؿى ٌُهجبصج كـ

اف ایي ًگبٍ ّ اثقاؿ ؿّاًيٌبعتی ثـای ػؿک ّ لول ثضـاى كـػی یب عْامت ًِبیی ایي هوبالت تيْین عْاًٌؼٍ ثَ امتلبػٍ 

، ػؿک ّ لول ًْا ّ توٌبُبی ًِلتَ عْیو یب هلت عْیو ػؿ ایي ثضـاًِب ّ ػمتیبثی ثَ روؼی، ػؿک ّ لول ّـّؿت آًِب

ؼؿت ه» ّ  «ىٌبعت هؼؿتوٌؼ» هّْْع ایي هوبالت ایزبػ یک . تْاًبیی ػگـػینی ّ ؿًنبًل كـػی ّ یب روؼی امت

ثـای تضْل ّ ػگـػینی كـػی یب روؼی ّ یب ثـای ػمتیبثی ثَ عالهیت ٌُـی ّ ػلوی كـػی یب  «عـػهٌؼاًَ ّ عٌؼاى

هّْْع آًِب ایزبػ اثقاؿ ّ مبفّکبؿی هْی، ػـٍَ ّ چين اًؼافی هْی ّ ًْیي امت کَ ثَ عْاًٌؼٍ اربفٍ . روؼی امت

 رِبًو ّ ثضـاًو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ، اف رْاًت هغتلق ثنٌزؼ ّ  «مْژٍ ّ رنن عٌؼاى یب موجْلیک» اى ثَ ػٌْ هی ػُؼ

هیت عْیو ػمت یبثؼ ّ یب ثَ ؿّایت كـػی ّ عبً عْیو اف صبل ثِتـ ثَ ؿّایت كـػی ّ ىغَی عْیو ّ ثَ عال

تب عْاًٌؼٍ ُـ چَ . ػمت ثیبثؼ« هْهٌبى مجکجبلػبؿكبى فهیٌی، ػبىوبى فهیٌی، عـػهٌؼاى ىبػ ّ »ُْیت ًْیي ّ هيتـک 

ثگؾؿػ ّ ثَ « ٌُـپیيَ هؼؿى»ّ اف صبلت « مـثبف ربى ثـکق یب ػبىن عـاثبتی مٌتی ّ ثضـاى فػٍ»ثیيتـ اف صبلت 

 .فًؼگی ػگـػینی یبثؼ« ثبفیگـ عٌؼاى ّ ىـّؿ»

عْیو ُـ چَ ثِتـ ثَ تللین عْیو ّ ثَ ؿًنبًل  «هؼؿت پبؿاػّکنیکبل ّ موجْلیک» ثتْاًؼ ثب ػمتیبثی ثَ  عْاًٌؼٍتب  

كـػی یب روؼی ػمت یبثؼ، ثَ مـًْىت ّ ؿاٍ عْیو آؿی گْیؼ ّ ؿّایت كـػی عْیو ؿا اف آى ّ اف ُْیت ّ ّـّؿت 

ثَ « هؼؿى ُـامبى اف توٌبُبی ػوین ػبىن» ّ « یب پْچ گـای ایـاًی عـاثبتیػبىن »تب اّ ثتْاًؼ اف . ـیٌؼهيتـک ثیبك

ؿّایت  تضْل یبثؼ کَ ُن هبػؿ امت تي ثَ ػين ّ توٌبی عْیو ػُؼ ّ ُوقهبى ثَ ُـ« ػبىن پبؿاػّکل ّ عٌؼاًی»
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اًؼیيوٌؼ ّ عـػهٌؼ » کًٌْی ُـ چَ ثیيتـ ثَ « ؿّىٌلکـ هًْتبژگـ یب هبلیغْلیبیی»اف تب اّ . ثیوبؿگًَْ ػبىوبًَ ثغٌؼػ

ّ گـُِّبی  فثبى ّ رِبًی چٌؼپبؿٍ ، ثباّ اف ٌُـهٌؼ عْػهؼاؿ ّ هًْتبژگـتب . ایـاًی ػگـػینی یبثؼ« ىبػ ّ چٌؼالیَ

ػگـػینی « ًْیي بّت ٌُـی ّپبیَ گؾاؿاى عالهیتِبی ًْیي ٌُـی ّ  رِبًِبی هتل»ٌُـی ًبؿمینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ 

ُـ چَ ثیيتـ ثَ پبیَ گؾاؿاى  ؿّایبت ًْ اف هؾُت « ؿّىٌلکـاى ػیٌی التوبٓی» ّ « ثٌیبػگـایبى هؾُجی»اف آًِب تب . یبثٌؼ

ّ « ًْفایی ّ ؿًنبًل كـٌُگی ایـاًی»ایي تضْالت هغتلق ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ ثَ تب . ی یبثٌؼّ پـّتنتبًینن هؾُجی ػگـػین

ػؿ ایي  یب صوْهی زبهؼ ّ ثَ تضْالت هؼؿى میبمیثیبً« ـٌُگ ّ ػّلت ایـاًیػگـػینی مبعتبؿی ّ هؼؿى ربهؼَ، ك»ثَ 

هـتت  متهبػؿ ا ػگـػینی یبثؼ کَ ، ثَ رنوی ًْثَ كـػیتی ًْ ّ هتلبّتاًنبى ایـاًی تب . ػـٍَ ُب کوک ؿمبًؼ

ؿّایبت ًْ اف فًؼگی،  ـیٌوتْاًب ثَ آكؿّاثطو ؿا ّ ؿّایبتو ؿا تضْل ثغيؼ، هبػؿ ثَ ػیبلْگ ػائوی ثب ػیگـی ّ ػًیب ّ 

ثَ ثلْؽ ًْ ّ ُـ چَ ثیيتـ  ثضـاًِبی ػين، ایوبى، ػوالًیت ایـاًی  تب ثؼیٌْمیلَ  .اف عؼا ّ هؾُت ّ اف ػلن ّ ٌُـ امت

پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ثَ گلتوبى ًْیي  ثَ صبالت هغتلق ؿّایبت ًْ، ثَ ؿًنبًل ػين ّ ایوبى ّ عـػ ایـاًی ّ ثَ

 . ؼٌؿّىٌلکـی ّ كـٌُگ ّ ٌُـ ایـاًی ػگـػینی یبث

رنن ّ رِبى ُقاؿ » اًنبى ایـاًی ؿا ثَ ػـٍَ  ػؿ اػاهَ کتبثِبی ػیگـ ًگبؿًؼٍ ثَ ىیٍْ عْیو ثبؿی ایي کتبة ًیق 

کخـت ػؿ ّصؼت »ّاالتـ ثَ صبلت  ًْیي ایـاًی ّ یب ػؿ صبلت« ّصؼت ػؿ کخـت»ّ ثَ ػـٍَ « ّ ُقاؿگنتـٍ ؿّایت

ّ  ثب  کل مینتن ّ ًگـه ىجکَ ّاؿ ًْینٌؼٍثب  ؿا اّ ثؼیٌْمیلَ پیًْؼ عْیو. ػػْت ّ اؿْا هی کٌؼ« ؼایی ایـاًیچٌؼٍ

صلع هی کٌؼ ّ ُوقهبى هجبصخی « ـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبلػبؿكبى ّ ػبىوبى فهیٌی، ع» هؼؿى ّ كـػی ُْیت

 . کٌؼ هتلبّت ّ ًْ ؿا هطـس هی

 

ػؿ ػـٍَ ُبی  هؼؿتِبی ًگبٍ ّ ًگـه ًْینٌؼٍ ایي امت کَ عْاًٌؼٍ ًَ تٌِب ثب «هوبالت ًْینٌؼٍ» ػؿ ًِبیت عْامت

ثَ ایي اٍل ثٌیبػیي  بىؼ ثلکَ ُوقهبى هخل ًگـه ًْینٌؼٍهغتلق  آىٌب ىْػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿتِب ّ ّؼلِبی آى ث

کَ ُـ ًگـه ثبینتی ػؿ ػیي ؿـّؿ اف کبؿ ّ ؿاٍ  تـ ثَ ایي ثلْؽ اًنبًی ػمت یبثؼّ ُـ چَ ثیي ؿّاًکبّی پی ثجـػ

، ثَ ًگـىِب ّ چين اًؼافُبی ػیگـ ثبىؼ ّ «ًیبف عْیو ثَ ػیگـی»ّ « کوجْػ عْیو»عْیو ُوقهبى هبػؿ ثَ لول 

ٌؼٍ یبػ ثؼٌُؼ کَ چگًَْ فیـا ایي هوبالت ُوقهبى هی عْاٌُؼ ثَ عْاً. هوکي امت« ؿاٍ ّ ًگبُی ػیگـ»ثؼاًؼ کَ ُویيَ 

اّ ثب پب گؾاىتي ثَ ایي ػـٍَ ّ چين اًؼاف ًْیي ّ هتلبّت ػؿ ّاهغ ثبینتی صبل ثویَ ؿاٍ ؿا ثيغََ ؿّػ ّ چين 

تب مـاًزبم ػؿ ربهؼَ  ّكـٌُگ هب ایي تْاًبیی آكـیٌو . اًؼافُبیی ًْ ّ هتلبّت، ؿّایبتی ًْ ّ هتلبّت اف هجبصج ثیبكـیٌؼ

ٍ كـٌُگی، ػیگـ تْاًبیی ؿّاػاؿی ّ هجبصج چٌؼكبکتْؿی، چٌؼچين اًؼافی ػؿ هْؿػ ُـ پؼیؼؿّایبت ًْ  ّ اف مْی 

 ػیبلْگ، ربهؼَ هؼًی ٌگىْػ ّ هب ُـ چَ ثیيتـ ػؿ کٌبؿ ُن هبػؿ ثَ ایزبػ كـُ ًِبػیٌَ ُـ چَ ثیيتـیبمی یب ارتوبػی م

  .ّ ؿّىٌلکـی ًْیي ایـاًی ثبىین

ّ ؿًنبًنی کَ ُن اصتیبد ثَ  تضْل، ػگـػینی. بىینػوین كـٌُگی،صوْهی ّ میبمی ث یب ػؿ کٌبؿ ُن هبػؿ ثَ ایزبػ تضْل

عْیو ػاؿػ ّ افیٌـّ ًیبفهٌؼ  «عبًَ ّ هنکي فثبًی ّ كـٌُگی ّ كـػی رؼیؼ»اصتیبد ثَ ، «ُْیت هؼؿى ّ ًْیي عْیو»

ب ّ مبعتبؿُبی چين اًؼافُ م ػیگـ، امت ّ اف ٓـف ػیگـ ًیبفهٌؼ ػلْ« ؿّاًيٌبعتی ِبی هغتلقؿّاًکبّی ّ ًگبُ»

فیـا هب ُوَ ارقای یک ػینکْؿك ّ گلتوبى ّ چين   .ّ ؿیـٍ امت ، فثبى ىٌبعتیبمی، صوْهی، ربهؼَ ىٌبعتیمیًْیي 

هب ًیبفهٌؼ ُوؼیگـ ُنتین ّ ثـای ایٌکبؿ . اًؼافُبی هغتلق، ؿاُِبی هغتلق یک ّـّؿت ّ تضْل هيتـک ُنتین

ول ًیبف عْیو ثَ ػیگـی تي ػُین ّ ایٌگًَْ ثبینتی ػؿ ػیي هجْل تلبّت ّ ؿاٍ هتلبّت عْیو ثَ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ ل

تْاًب ّ هبػؿ ثَ ایزبػ ؿًنبًل . هبػؿ ثَ ایزبػ ثؼًِب ّ مینتوِبی ًْیي كـػی، روؼی، میبمی، كـٌُگی ّ ٌُـی ىْین

ثبؿی ثَ . تضْل ّ ؿًنبًنی کَ مـًْىت ّ ّـّؿت كـػی ّ  روؼی هبمت. كـٌُگی ّ مبعتبؿی ربهؼَ عْیو ىْین

 .ؿاٍ ّ ىیٍْ ایي ػگـػینی ّ ؿًنبًل امت ایي کتبة. یین ّ آى ىْین کَ ُنتینمـًْىت عْیو آؿی گْ

 

ایي کتبة ّ هطبلت آى ثـای ثبؿ آعـ تْمٔ ًگبؿًؼٍ تکویل ّ اػیت ىؼٍ امت اهب هطوئٌب عطبُبی گـاهـی ػؿ آى : پبّؿهی

آًگبٍ ثب یک  الجتَ ىْػ ّاهیؼّاؿم فهبًی ایي کتبة ًیق چبپ ّ هٌتيـ . ػاؿػ ًِبیی ّیـامتبؿیػ ّ ًیبفهٌؼ ثَ ّرْػ ػاؿ

 .اػیت ًِبیی ّ تکویل ًِبیی هطبلت
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سّاًکاّی عَ تحشاى ُوپیًْذ ایشاًی: یکتخؼ   
 

 

مَ ثضـاى هؼؿى هِن ربهؼَ ایـاى، یؼٌی ثضـاى ػين، ثضـاى عـػگـایی ّ ثضـاى ایوبى ربهؼَ ایـاى  ػؿ ثغو اّل

هبى ُویپًْؼی گلتوبًی ایي مَ ثضـاى ػؿ چِبؿچْة ػینکْؿك ّ مینتن هْؿػ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی هـاؿ هی گیـػ ّ ُوق

اف ٓـف ػیگـ ؿاُِبی ػجْؿ اف ایي ثضـاى ثَ ىکل هغتَـ هطـس . كـٌُگی ایـاًی هْؿػ ثـؿمی ّ ًوؼ هـاؿ هی گیـػ

عْاًٌؼٍ امت تب « ػبؿكبى فهیٌی، ػبىوبى فهیٌی ، عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل»هی ىًْؼ کَ ُوبى ؿاٍ ّ صبالت 

تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ . ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک روغ ثٌؼی ػمت یبثؼ ّ ثب ؿاُِبی ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی آىٌب ىْػ صبل

ُـ چَ ثِتـ ثب ایي تْاى ّ چين اًؼاف رؼیؼ، ثَ تْاًبیی ػؿک ّ لول ثضـاى كـػی یب روؼی عْیو ّ ثَ اهکبًبت ّ 

ایي ثغو ػؿ ّاهغ  اف یک مْ ػؿ پیًْؼ . مؼبػتی ًْ ّ ىبػی ًْ ًبئل آیؼ ؿاُِبی ػجْؿ اف آى ػمت یبثؼ ّ ثَ هؼؿتی ًْ،

امت کَ ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ آى ُلت ثضـاى « اف ثضـاى هؼؿًیت ّ ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی»تٌگبتٌگ ثب کتبة 

ٌبمی هـاؿ هِن ّ هؼؿى ربهؼَ ایـاًی، اف ثضـاى كـػیت تب ثضـاى رٌنی ّ رٌنیتی ّ ؿیـٍ، هْؿػ ثـؿمی ّ آمیت ى

امت کَ ثیبًگـ « هگْامـاؿ ػؿ متبیو فًؼگی یب  » ثغو ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب کتبةگـكتَ امت ّ اف ٓـف ػیگـ ایي 

. هؼؿت ًْ ّ عٌؼٍ ًْ امت ایي رِبى ًْ،  
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 «یػؾك ایشاً»اّی تحشاى هفِْم کًسّا

 

 

 

ّ تضت تبحیـ ؿّاثٔ ػّؿاى  ْٓؿ ػوؼٍ ًبآگبُبًَ ایي هلِْم ػين ثَ. امت« هلِْم ػين ػؿًّی»ُـ اًنبًی ػاؿای یک 

كـػی ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ ثقؿگنبلی تکویل ّ یب تب  آیؼ ّ تْمٔ تزبؿة ػيوی ّ کْػکی ّ گلتوبى كـٌُگی ثَ ّرْػ هی

ُبیی عبٍی ىْین ّ ػالئن عبٍی ػؿ ظبُـ ّ  ىْػ کَ هب ػبىن تیپ ثبػج هی ایي هلِْم ػين. ىْػ ضْل هیصؼّػی هت

ػين »هبًٌؼ  ػًجبل ایي یب آى امتؼبؿٍ گـكتبؿ کٌؼ ّ یب ػؿ ػين ثَ« ػبىن ىؼى»هؼيْم هب ؿا ثَ صبلت  یب ًگبٍ ّ ثبٓي

 .ثبىین« ُوقاػ یب هکول»، «هبرـارْیی»، «پبک

گـػػ،  هؼؿًیت هی/ثضـاى مٌت ىْػ ّ هبًٌؼ كـٌُگ هب ػچبؿ کَ یک كـٌُگ ػچبؿ ثضـاى ػؿًّی هیؿّ ّهتی  اف ایي 

ىًْؼ ّ ثَ هْل ًیچَ فهبى   ًیق ػچبؿ یک ثضـاى ػؿًّی هی ّ ؿیـٍ« هلِْم ػين، ایوبى»گبٍ ُوَ هلبُین کِي هبًٌؼ  آى

 هلبُیوی ًْ کَ ػؿ ؽات عْیو. ؿمؼ ا هیکِي ّ ایزبػ هلبُین ًْ ثـ ثنتـ ثضـاى كـ ُب ّ الْاس ثبفًگـی ُوَ اؿفه

ثنتـ كـٌُگی ّ هلِْم کِي  هلبُیوی تللیوی ُنتٌؼ ّ ػؿ صبلت ثبلـبًَ ثَ پؾیـه موجْلیک هلِْم ًْی ػين ػؿ ػؿّى

  .ُنتٌؼ« ًْفایی كـٌُگی»اًزبهؼ ّ عبلن  ػين هی

  دس فشٌُگ ایشاًی ّ فشٌُگ هذسى« ػؾك»هفِْم 

ایي ثضـاى ّ صبالتو ؿا ثَ ىکل ًنجتب ربهؼی تيـیش ّ ًوؼ  «ایـاًیبى ثضـاى ػيوی »هي ػؿ احـ ػیگـی اف عْیو ثَ ًبم

اىکبل ػوْهی ایي ثضـاى ػين ػؿ  «تـاژیک اف ػين تـاژیک تب پْچی »ام ّ ػؿ هوبلَ ػیگـی ثَ ًبم کـػٍ ؿّاًيٌبعتی

تـ ایي هجبصج ثـ پبیَ  ػؿ ایي هوبلَ ٓـس هجبصخی ًْ ػؿ ایي فهیٌَ ّ ػؿک ػوین هَؼ هي. ام ٍ  ربهؼَ ایـاًی ؿا ًيبى ػاػ

ایي ػّ هطلت ًیق ػػْت  هٌؼ ؿا ثَ عْاًؼى ؿّ عْاًٌؼگبى ػالهَ اف ایي . لکبى ّ یب ػیگـ ًظـات پنبهؼؿًی امت ًظـیبت

 .ىْػ ایٌزب ثطْؿ هغتَـ ٓـس هی هجبصج هؼٌب ّ صبالت ػين، تلبّت ػين ایـاًی ّ هؼؿى ػؿ. کٌن هی

تْاى ایي  امتْاؿ امت ّ هی ّ ًلی كـػیت ّ تلبّت« ّصؼت ّرْػ ػبؿكبًَ»هلِْم ػين ایـاًی ثـ هجٌبی اًؼیيَ 

. ُبی ّاهؼی ّ یب ٌُـی ایـاًی ثَ عْثی هيبُؼٍ کـػ ػين رنتزْی یگبًگی ػبىوبًَ ّ ًلی ُـ ػٌَـ هتلبّت ؿا ػؿ

ىیـیي تب ثْف کْؿ ّ /هزٌْى، كـُبػ/تْاى اف ػامتبى لیلی هؼيْهی ؿا هی/ّرْػ ػبىن ًوبػُبی ایي ػين ػؿ پی ّصؼت

، ًْؿ تْیی»اف اىؼبؿی  تْاى تجلْؿ آى ؿا چْى عطی هـهق هی. گـایی ًْمتبلقیک اهـّفی ایـاًی ثبفیبكت ػؿ پْچ صتی

تْاى ػیؼ کَ  هی. رْیٌؼ ُوَ چیق ّ هؼٌبی فًؼگی ؿا هی هْالًب تب اىؼبؿ پبپ ًْیی ػًجبل کـػ کَ ػؿ هؼيْم« ...ىْؿ تْیی

یبثی ثَ یگبًگی  یب ایٌتـًتی ایـاًی، چْى ػؿک ػوْهی اف صبكع، ػؿ پی ػمت چگًَْ ػبىن ّ هؼيْم ّاهؼی، ٌُـی

 .عْیو ُنتٌؼ« صزبة عْػ ّ كـػیت»ّمیلَ ؿُبیی اف  ػبىوبًَ ثَ

ایي یگبًگی هطلن ثَ ًلی ػالهت  یبثی ثَ ؿّ هب ػؿ ػين ػؿ پی هیل یگبًگی کبهل ثب هؼيْم ُنتین ّ ثـای ػمت  ایي  اف

ػُین ّ ػؿ ّاهغ عْیو ؿا ّ مؼبػت  ػّمتبًَ تي هی عْیيتي كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ عْیو، ثَ ًلی توٌبی اؿّتیکی ّ

صبٍل ػؼم تْاًبیی تضْل ّ ػیبلْگ ػؿ ػين ایـاًی ّ گـكتبؿی . کٌین ػ علَ هیّصؼت ّرْ هبى ؿا ػؿ پبی ایي هیل كـػی

هب امیـ . هبثل تضْل امت یبثی ثَ ػين چٌؼالیَ، ًبتوبم موجْلیک ّ ًلـتی ّ ًبتْاًی اف ػمت/صبلت ًبؿمینتی ػين ػؿ

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html
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ت هغتلق اف ػين ّ ّ ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایب هبًین هؼيْم هی/الی ًبؿمینتی عْیو اف ػين ّ ػبىن تَْیـ ایؼٍ

 .ًبتْاى اف پیًْؼ ػين ّ عـػ، ػين ّ كـػیت ُنتین هؼيْهی، یب/تَبّیـ هغتلق صبالت ػبىن

یًْبًی ّ هنیضی اف ػين  ػؿ موت هوبثل كـٌُگ هؼؿى ّ هلِْم ػين هؼؿى هـاؿ ػاؿػ کَ ثـ امبك كـٌُگ ّ ًگبٍ

ّ ػیگـ « ػين ؿهبًتیک گًَْ»ّ ىکل هِن آى، ػ. امت علن ىؼٍ امت ّ ایزبػگـ اًْاع ّ اىکبل هلبُین هؼؿى اف ػين

هيکل ًگبٍ هؼؿى ثَ ْٓؿ عالٍَ ایي امت کَ ػؿ ٓی فهبى . امت« ػثـژؿاک ػين لیجـتیي هبؿکی ػّمبػ ّ مـاًْ»

هـثبًی  مبفی ػين  یگبًگی ّ هطلویت هؼيْم کَ ثغيی اف ػين امت، ػؿ پبی هیل ثَ كـػیت ّ مجک ُـ چَ ثیيتـ هیل

 .ىْػ هی

 

پبؿاػّکنیکبل ػين، هبًٌؼ  ای اف ػين ّ ًبتْاًی اف لول صبالت اثژٍ/ػؿ یک ػؿک مْژٍ« هي هؼؿى»صبٍل گـكتبؿی 

ًبتْاًی اف ػين ّ ػیبلْگ ػوین پیًْؼ ػؿػ ّ لؾت ػين ّ  پیًْؼ ػؿًّی هیل یگبًگی ّ هجْل تلبّت، ًبتْاًی اف لول

 .ًگبٍ هؼؿى ػؿ پی تجؼیل اًنبى توٌبکٌٌؼٍ ثَ اًنبى صبکن ثـ توٌب امت« ّ صویوت مکل»ثَ هْل كْکْ ػؿ کتت . امت

ثب ثیوبؿکـػى ّ مطضی  اًنبى هؼؿى ثِبی ایي تاله ثـای کْچک کـػى ّ ػوالًی کـػى اصنبمبت ّ ػين عْیو ؿا

« ػين آفاػ»مبفی ػين چْى  هؼؿى ثـای مبػٍ ُبی  ُوَ تاله. پـػافػ ػين هی کـػى ػين عْیو ّ رنتزْی هؼاّم

 ..عْؿػٍ امت ّ ؿیـٍ ػؿ ًِبیت ىکنت« کلْة مْیٌگـُب»ّ 

مبفی هؼؿى ػؿ  مجک ػؿ ّاهغ رِبى هؼبٍـ ػّؿاى ثضـاى رِبًی ػين ًیق ُنت ّ ػؿک ىـهی ّ اعالهی اف ػين ّ

، یک پؼیؼٍ «ػیبلکتیک تٌِبیی»اّکتبّیْ پبف ػؿ هوبلَ  ػين ثَ هْل. اًؼ ًِبیت ثَ ثیوبؿی ػين ّ ثضـاى ػين هٌتِی ىؼٍ

صبالت  اف صبالت هِن ػين. تْاًین صبالتو ؿا ثیبى کٌین تْاًین اّ ؿا تؼـیق کٌین، اهب هی ًوی ٍـكب اًنبًی امت ّ هب

عْاُین هلت ّ ربى اّ  ػاؿین ّ هی هی هب ػؿ ػين یک ًلـ ؿا هطلن ػّمت. تللین اّؼاػ ّ پبؿاػّکل ػؿًّی ػين امت

. هبى ػؿ پی ػين ّ ًگبٍ ػیگـاى ًیق ُنت هْرْػی كبًی ُنتین ّ كبًتقی ػاًین کَ فهبى هی ُن. ثَ هب تؼلن ػاىتَ ثبىؼ

هب ػؿ لضظَ . امت پیًْؼ اثؼیت ّ لضظَ، پیًْؼ ػين ربّػاًَ ّ لول كبًی ثْػى ّ هتٌْع ثْػى توٌبی ثيـی گًَْ ػين ایي

 .فًین ؿا ثَ یک آىٌبیی تَبػكی پیًْؼ هی یبثین ّ مـًْىت عْیو هی تَبػف ّ مـًْىت ػمت ػين ثَ پیًْؼ ّ تللین 

ُـ ػيوی هبالهبل اف . آى امت ؿّ ػؿک ایي صبالت تٌبهْی ّ تللین اّؼاػ ػين ّ هجْل هّْْع ثلْؽ ػبىوبًَ اف ایي 

ؾ هبػؿ یک ػين ثبل. کی هغتلق امتٓلجبًَ ّ یب اؿّتی هؼؿت ُبی ًبؿمینتی، صبالت هتلبّت ّاثنتگی، آفاػی، كبًتقی

صبالت ػين  .ػمت یبثؼ ّ هـتت تضْل یبثؼ ، ػين پبؿاػّکل عْیوثَ صبالت پبؿاػّکل عْیو  امت ثَ تللین اّؼاػ ّ 

ثَ تٌبمت اًنبًِب هتلبّت امت ّ ثبینتی ثبىؼ، افیٌـّ ًیق ًوی تْاى ُیچگبٍ یک تؼـیق هيغٌ ّ ًِبیی ػؿثبؿٍ 

ػؿ صبلت ثبلـبًَ ػين . تْاى عطْٓ کلی صبلت ػبىوبًَ مبلن یب ثیوبؿگًَْ ؿا ًیق ثبفیبكت یبكت اهب ُوقهبى هی« ػين»

چٌیي . ثب ػیگـی، هیبى ػبىن ّ هؼيْم ؿّثـّ ُنتین« پبؿاػّکل ّ موجْلیک»هب ُویيَ  ثب یک ػیؼاؿ ّ اؿتجبٓ  ػوؼتب 

ي ثَ ػين ّ ًیبفه ثَ هؼيْم ثؼُؼ ّ ُن تْاًبیی موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثـای هخبل ثَ كـػ ػبىن اربفٍ هی ػُؼ کَ  ُن ت

ایٌگًَْ ػين  ػؿ پی . هبػؿ ثَ كبٍلَ گیـی اف ؿاثطَ ّ عْیو ّ ًوؼ هؼاّم ؿاثطَ اه ثبىؼ ّ هبػؿ ثَ تـییـ ػؿ آى ثبىؼ

تضْل هی « ػين عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم»ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم ّ یب ُـاك اف ػين ػؿ ایي صبلت پبؿاػّکل ثَ صبلت 
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ي ؿاثطَ ثبلـبًَ ػبىوبًَ ػّ ٓـف ُن هی تْاًٌؼ ثَ توٌبُبی عْیو ػؿ پی یگبًَ ىؼى ثب هؼيْم ّ ػمتیبثی ثَ ػؿ چٌی. یبثؼ

آًِب هی تْاًٌؼ ثَ مبى . ثؼٌُؼ« كْب ّ هکبى ثـای كـػیت ّ تلبّت»ٍّبل اؿّتیکی یب ػيوی تي ػٌُؼ ّ ُن ثَ یکؼیگـ 

اًَ ًنجت ثَ یکؼیگـ ثؼٌُؼ ّ ؿاثطَ هبػؿ ثَ تضْل ّ هبػؿ/ػّ ػبىن رْاى ُوقهبى تي ثَ صبالت کْػکبًَ ّ یب پؼؿ

آًِب هی . ػگـػینی امت ّػّ ًلـ هی تْاًٌؼ ُن ثَ یکؼیگـ اػتوبػ ثکٌٌؼ ّ ُن ثَ یکؼیگـ كْب ثـای كـػیت ّ تٌِبیی ثؼٌُؼ

ؿا تکویل تْاًٌؼ ثَ هؼؿتِبی یکؼیگـ تي ثؼٌُؼ ّ ایٌکَ گبٍ یکی ػؿ فهیٌَ ای ثیيتـ اف ػیگـی هؼؿتوٌؼ امت ّ یکؼیگـ 

 . کٌٌؼ

ػؿ صبالت ثیوبؿگًَْ ػين . ؿا تؼـیق ّ ثـؿمی کـػ ثیوبؿگًَْ ػين تصبال ثـ امبك ایي عطْٓ کلی ًیق هی تْاى 

پیًْؼ » ثَ ربی ایٌکَ ثَ تللین ّ صبلت پبؿاػّکل  ؿّاًکبّ هؼـّف هجبصج ػيوی،« ّیللی»، ثَ فػن ػکتـ آًگبٍ كـػ

، تک مبعتی ّ ٓـكَ ؿّاثٔ یک گـكتبؿ صبالت ّ  ، ػمت یبثؼ« ػیگـیهیبى هیل یگبًگی ثب هؼيْم ّ هجْل كـػیت 

  .ثضـاى فا ىؼٍ امت

 :ی ثيـس ؽیل امتلچِبؿ ًوًَْ ایي ؿّاثٔ ثیوبؿگًَْ اف ًگبٍ ػکتـ ّیل

 

كـػیت ّ ىکنت  هـاػی ّ یب هیل یگبًگی کبهل ّ ًلی/هبًٌؼ ؿاثطَ هـیؼ« تَبػهبت ػيوی ًبؿمینتی»ىکل  یب ؿاثطَ ثَ

آى یک ٓـف ثیيتـ پؼؿ یب هبػؿ ّ هؼيْم  امت کَ ػؿ« تَبػم ػيوی ػُبًی یب اّؿالی»تُْن امت؛ یب ثَ ىکل ًِبیی ایي

امت ّ صبالت ػیگـ ػين ّ تؼْیِ ربُب ػؿ ػين « یکؼیگـ هْاظجت اف»ثیيتـ یک کْػک امت ّ هّْْع ػين 

ّ اػتوبػ هتوبثل امت، هبًٌؼ ؿّاثٔ ّ رٌگ هؼؿت ثـ مـ امتوالل « مبػینتی _آًبل» یب ػين ثَ صبلت. گیـػ ٍْؿت ًوی

 .ّ ًبتْاى اف تونین ّ تؼْیِ هؼؿت« هـؽ ّ عـّك رٌگی»ثَ  هؼـّف

رْیؼ کَ ثتْاًؼ ثَ  ًبآگبُبًَ هی امت کَ كـػ ػؿ ایي ؿاثطَ هؼوْال هؼيْهی ؿا« تَبػم ػيوی اػیپبلی»یب ؿاثطَ ثَ ىکل 

هّْْع ػين ثبلـبًَ . کنت ػؿًّی عْیو ؿا ثپْىبًؼّاهغ ى اه ؿا مبهبى ػُؼ ّ ثب ىکنت ؿاثطَ ػؿ  کوک اّ فًؼگی

ػؿ عْیو ػاؿػ، اهب امیـ یک صبلت ًینت ثلکَ ػبىن ّ هؼيْم ُن هبػؿ ثَ پـمتو  ایي امت کَ ُوَ ایي صبالت ؿا

توٌبُبی اؿّتیکی  کوک ثَ یکؼیگـ ّ ُن هبػؿ ثَ ػیبلْگ ّ هجْل كـػیت ػیگـی ّ ثبؿی ػين ّ هؼؿت ّ ثیبى یکؼیگـ ّ

 (کٌیؼ هـارؼَ هوبلَ ثـای تّْیضبت ثیيتـ ثَ ایي. )ؼعْیو ُنتٌ

آؿفّهٌؼ امت ّ ػؿ ػیي صبل ایي  اًنبى هْرْػی. کبّی لکبى، ػين لضظَ ّ تجلْؿ آؿفّهٌؼی ثيـی امت ثَ هْل ؿّاى

هضکْم ثَ ایزبػ ؿّایبتی ًْ اف ایي ػامتبى ّ آؿفّی هؼیوی ّ کِي  آیؼ ّ هب هـتت گبٍ کبهل ثَ ػمت ًوی آؿفّ ّ توٌب ُیچ

 ًبهوکي ثيـی ّ لول ًیبف ثَ ػیگـی ّ/ کویک ػين ّ ٍّبل هوکي/ ثيـی ػؿ ایي صبلت تـاژیک فییبیی ػين. ُنتین

 .ًبهوکٌی لول هطلن ػیگـی هـاؿ ػاؿػ

كبلْك ػاىتي، توٌب »ين مغي گلت کَ صبلت هـػاًَ ثَ صبلت ثـ امبك ًظـیَ لکبى هی تْاى اف ایي صبلت پبیَ ای ػ 

امت ّ ُوقهبى ُـ اًنبًی « كبلْك ثْػى، توٌب ثْػى، ؿاف ّ ًیبف ثْػى»امت ّ صبلت فى ػؿ ػين ثَ صبلت « ػاىتي

 هجْل ایي صبلت پبیَ ای ػين هی تْاًؼ ثَ ػؿک ایي هّْْع کوک کٌؼ کَ ثـای هخبل. ًیوَ ػیگـ ؿا ًیق ػؿ عْیو ػاؿػ

چـا هـػاى ػؿ ػين ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ هلت ّ توٌبی هؼيْم، رنن هؼيْم ُنتٌؼ  ّ چـا فًبى ثَ مبى تجلْؿ ػين ّ 

ایي صبلت پبیَ ای ػين آًگبٍ . كبلْك ثیيتـ هبیل ُنتٌؼ کَ ػؿ چين ػیگـی ثَ مبى ًوبػ ػين ػیؼٍ ىًْؼ ّ پـمتو ىًْؼ

هی آّؿػ،  فیـا گبٍ کلوبت هيبثَ ثـای ػبىن ّ هؼيْم، کویک ػين ؿا ثْرْػ /صبلت فیجب ّ ػؿ ػیي صبل تـاژیک

 .ثـای هـػ ّ فى ػاؿای هؼبًی هتلبّت امت، فیـا ػؿک پبیَ ای آًِب اف ػين هتلبّت امت

 

ثؼًجبل لول هؼؿت ّ ػمتیبثی ثَ هؼيْم امت ّ فى ثؼًجبل لول ػين ّ ایٌکَ اّ تجلْؿ ػين ثـای  ثیيتـ ػؿ ػين هـػ 

فهبى ایي  ثیٌٌؼ ّ ُن هی ػیؼ کَ چگًَْ فى ّ هـػ ػؿ ػين چیقی هتلبّت هی تْاى کبّاًَ ىػؿ هؼٌبی ؿّا .ػیگـی امت

یبثی ثَ  هـػ ػؿ ػين ػؿ پی ػمت. گـػػ ثيـی هی کویک ّ ػیبلْگ ػين ّ ٌُـ/ تلبّت ثبػج ایزبػ ثبفی تـاژیک
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هؼؿت »کؼام اف ایي صبالت  اهب ُیچ. هؼيْم ثَ مبى تجلْؿ ػين ّ توٌب امت توٌبمت ّ فى ػؿ پی ػیؼى عْیو ػؿ چين

امت کَ كـػ كبهؼ  ػطبی چیقی ػين ا»ؿّ ثَ هْل ٌٓق لکبى  اف ایي . یبثی ًِبیی ًینتٌؼ هبثل ػمت« فًبًَ هـػاًَ ّ ػين

 «.آى امت، ثَ کنی کَ ُیچ هیلی ثَ ػؿیبكت آى ًؼاؿػ
1

 

تجلْؿ ػين ػؿ چين هؼيْم  مبىکٌؼ ّ فى عْاُبى ػیؼى عْیو ثَ   تْاًؼ ػين ؿا کبهل ػاىتَ ّ اػطب فیـا هـػ ًوی

فًؼگی ّ ػين ثيـی ّ صوبین ثيـی  . کبهل تجلْؿ توٌب ثبىؼ تْاًؼ آّؿػ ّ یب ًوی ػمت ًوی گبٍ کبهل ثَ امت ّ ایي ؿا ُیچ

یب  لٌگؼ ّ ًبکبهل ُنتٌؼ ّ یب هب ػاؿای هؼبًی هتلبّتی اف ػين ثَ ػلت تلبّت رٌنیتی ّ هی ربیيبى  ؿّ ُویيَ یک اف ایي 

ایزبػگـ تللین ّ ؿّایبت ًْ  اهب ایي ًبکبهلی ّ ّـّؿت ػیبلْگ امبك هؼؿت ػين ّ عالهیت ثيـی امت ّ. ینهْهی ُنت

 .ّ اف ػين ثيـی امت« اؿْاگـی هـػاًَ هؼؿت ػبىوبًَ ّ»ّ « ػين هؼؿتوٌؼ ّ اؿْاگـی فًبًَ»اف 

ّ ایٌکَ هی تْاًؼ اّ ؿا عْىجغت  ّهتی هـػی هی عْاُؼ ثَ هلت فًی ػمت یبثؼ، ثَ اّ گبٍ هْل عْىجغتی هی ػُؼ هؼوْال

امت ّ ًَ هـػ یب فى  صبلیکَ ایي كؤ یک هْل ّ ػؿ ًِبیت یک تُْنػؿ . مبفػ، یؼٌی ایٌکَ اّ ٍبصت كبلْك ّ توٌبمت

افیٌـّ هـػ چیقی ؿا اػطبء . كبلْك یب توٌب ّ یب ًوبػ ًِبیی كبلْك، توٌب یب ػين ثبىٌؼ ًِبیی ًوی تْاًٌؼ ُیچگبٍ ٍبصت

اّ ػين  ػؿ ؼاؿػ ّ فى ػؿ ّاهغ ایي ؿا ًوی عْاُؼ ثلکَ اّ هی عْاُؼ کَ ػؿ ًگبٍ ّ صبلت هـػ ثغْاًؼ کَ هـػهی کٌؼ کَ ً

صتی ثِتـیي ُؼیَ ُب ًیق ّهتی اؿفه ّاهؼی عْیو ؿا ثـای . ّ فًؼگی ّ توٌب ؿا صل ّ لول هی کٌؼ ّ ًیبفهٌؼ اّمت

افیي ؿّ . فى ّ لول فى ثَ ػٌْاى تجلْؿ ػين ّ توٌب ثبىٌؼ فى هی یبثٌؼ کَ ثَ هؼٌبی تبییؼ ایي صل اّلیَ ّ ًیبف هـػ ثَ

کویک ، ثب مْء تلبُوِبی كـاّاى امت ّ ُوقهبى اّ ثقؿگتـیي هؼؿت ّ /ػين ثيـی یک ػين كبًی، ثب صبالت تـاژیک

ػبىن »تضْل هی یبثؼ ّ  ػبىن ثْػى ثَ یک « ريي ثيـی»ی ثَ یک ػؿ ایٌزبمت کَ فًؼگی ثيـ. عالهیت ثيـی امت

ُوبًطْؿ کَ ُـ فى ّ هـػی ًیوَ ػیگـ ؿا ػؿ عْیو ػاؿػ ّ هی تْاًؼ ّ . هی یبثؼ یػگـػین« ائوی ّ هبثل تضْلىؼى ػ

تللیوی کَ ُویيَ ًبتوبم امت ّ . فًبًَ ػمت یبثؼ« ػين هؼؿتوٌؼ» ّ « هؼؿت ػبىوبًَ هـػاًَ»ثبینتی ثَ تللین عْیو اف 

 .یکزبیو هی لٌگؼ

ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی یبثؼ، اف آًـّ ػؿ ًِبیت ًیق ُیچکل « ، یب كبلْك ثْػىكبلْك ػاىتي»اف آًزب کَ صبلت ًِبیی 

ًوی تْاًؼ ثَ صبلت ًِبیی هـػاًگی یب فًبًگی، ثَ صبلت ًِبیی ػين ّ ػبىوی ػمت یبثؼ ّ هـتت اهکبى علن صبلت 

ػين ًِبیی ّاؿػ  اًنبى ثب هجْل ایي ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ ثِيت ًِبیی،. رؼیؼی اف رٌنیت یب اف ػين ّرْػ ػاؿػ

هی ىْػ ّ ُوقهبى ایي ػيوِب ػاؿای یک صبالت پبیَ ای هخل صبالت « ُقاؿ صبلت ػين ّ ُقاؿ ؿّایت ػين»ػـٍَ 

صتی ؿّاثٔ ُوزٌل گـایبًَ یب لقثیٌی ًیق ػاؿای ایي صبالت پبیَ ای ُنتٌؼ، . امت« كبلْك ثْػى ّ كبلْك ػاىتي»ؿّاًی 

ُوبًطْؿ کَ ُوَ ی ؿّاثٔ ػبىوبًَ ثيـی ثـ امبك تٌبهِ ػؿًّی . پٌِبىكن یب /چَ ثَ ىکل آىکبؿ هخل ؿّاثٔ ثْچ

ثيـی هبًٌؼ تٌبهِ هیل ثَ ربّػاًگی ّ كبًی ثْػى، هیل ثَ امتوالل ّ هیل ثَ ّاثنتگی ّ ؿیـٍ ثْرْػ آهؼٍ امت ّ ثلْؽ 

ت هيبثَ تللیوی یب ثَ صبال« پبؿاػّکل یب ثَ ّصؼت اّؼاػ»ػين ثيـی آى گبٍ ثؼمت هی آیؼ کَ ایي تٌبهِ ثَ صبلت 

 . ػیگـ تضْل یبثؼ

 دسگیشی خاى ّ سّاى ایشاًی دس تحشاى دّ هفِْم ّ ضشّست تلفیك

ایـاًیبى ّ عبؿریبى، ػؿ  ُبی هیبى ػؿ ثضـاى ؿّاثٔ ػيوی ّ فًبىْیی ػؿّى کيْؿ ّ ؿىؼ ٓالم، ػؿ ثضـاى ػين

ػّؿ ایـاًی ّ ثنیبؿی هجبصج ػیگـ ُبی اف ؿاٍ  افػّاد ُب ّ ُبی ایٌتـًتی ایـاًی ّ یب ثضـاى ػين هؼْالت ػين

 هي ایي هجبصج ؿا ػؿ مَ هوبلَ رؼاگبًَ ّ ػؿ ثیٌبثیي هطبلت ػیگـ ثـؿمی. ایـاًی ؿا ػیؼ تْاى ًوبػُبی ثضـاى ػين هی

هّْْع . ػُن ػبىوبًَ ًْ ؿا اؿائَ هی یبثی ثَ مؼبػت ّ هؼؿت ُب ّ ػمت ُبیی ًْ ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاى کٌن ّ ؿاٍ هی

تللین امت ّ ثَ ایي ػلیل ایٌزب ثیيتـ اف ًوبػُبی ٌُـی ایي ثضـاى  ػؿک ثضـاى هلِْم ػين ایـاًی ّ ّـّؿتایي هوبلَ 

  .کٌن امتلبػٍ هی

فیـا هب كـفًؼاى یک . این چيیؼٍ یکبیک هب ُن ایي ثضـاى ّ ُن ىکنت هیل ثبفگيت ثَ عْیيتي ّ کپی کـػى هؼؿًیت ؿا

تْاى ثَ ػّؿ  ػبؿكبًَ ًِلتَ ػؿ فثبى ّ كـٌُگ ّ ؿّاى هب ؿا ًوی ػين کِيفیـا هلِْم . پـّمَ ّ ثضـاى هيبثَ ُنتین
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پیًْؼ هیل  تللین ّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ اف ػين ثـ ثنتـ هجْل ؿاٍ هِن ایزبػ. اًؼاعت

  .هتلبّت امت یگبًگی ػبؿكبًَ ّ هجْل كـػیت ّ ایزبػ ؿّایبت هغتلق اف ایي ػين پـىْؿ ّ

ثنتـ تضْلی ّ کيق توٌب ّ لؾتی ًْ  تْاًؼ ثَ ػیبلْگ ّ ًیبف عْیو ثَ هؼيْم تي ػُؼ ّ ُـ اعتالهی ؿا ثَ چٌیي ػيوی هی

. ؿّایبت هغتلق ػين كبًی ّ پـىْؿ ّ عٌؼاى ایـاًی ػمت یبثؼ ػؿ ػين ّ ؿاثطَ ّ اؿّتیک تجؼیل مبفػ ّ ثَ اًْاع

 ّصؼت»اه ؿا ثَ یک  َ تللین، ثٌب ثَ تْاًو، ُن عْیو ّ ُن ؿاثطَهؼؿى، هتلبّت ّ هبػؿ ث اکٌْى ایي ایـاًی فى ّ هـػ

ػبىن »صتی ثَ یک  تْاًؼ اّ هی. مبفػ  ّ چٌؼٍؼایی تجؼیل هی« کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى»ّ یب « ػؿ کخـت هؼؿى

امت اه عـػهٌؼ ّ عٌؼاى  فهبى ػين ػُؼ ّ ُن هی تجؼیل ىْػ کَ ُن مـا پب توٌب امت ّ پـىْؿ ثَ هؼيْم ػين« فهیٌی

اه ًبتْاى اف تضْل ّ ػیبلْگ ّ  پل ّهتی ػين. ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ هوکي امت ػاًؼ کَ ػين ًیق ؿّایتی امت ّ ّ هی

تْاًبیی ػيوی ًْ  اه ّ هـگ عْیو ثَ تضْلی ًْ ّ ىْػ، ثب هجْل ػؿػ ّ ػقاػاؿی هـگ ػين ثبؿی تـاژیک هی تجؼیل ثَ

 ...گـػػ یبثؼ ّ هتضْل هی ػمت هی

ثبینتی ُن اف ًگبٍ مٌتی ّ ُن اف  ثَ چٌیي تْاًبیی ّ هؼؿت هتٌبهْی ّ یک چٌیي ػين عـػهٌؼ ّ عٌؼاًییبثی  ثـای ػمت

ؿّ چَ ربی تؼزت کَ ٌُْف ًبتْاى  اف ایي . پنبهؼؿًی عْیو ؿا آكـیؼ ًگبٍ هؼؿى ػجْؿ کـػ ّ ػين هتلبّت ّ هؼؿى یب

ثبؿُب  ثنت یکبیک هب ػؿ ایي هنیـ ّ ثضـاى ّ ثي این ّ ُن ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى هب ّ ُن ثْػٍ اف ایي تضْل ًِبیی

ثْػٍ امت، پل چَ ربی تؼزت کَ  گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ ػؿ رٌگ»ثَ هْل ًیچَ ػؿ یکبیک هب . ىکٌین این ّ هی ىکنتَ

 «.ىکٌٌؼ اًؼ ّ هی ُبی كـاّاى ىکنتَ کْؿٍ
2

 

ثقؿگی چْى كـّؽ ّ ُؼایت  ٌُـهٌؼاىثنت ؿا هب ػؿ تاله  ًوًَْ تاله ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاى ّ گـكتبؿی ػؿ ثي

گْیؼ، اهب ثب  کـػى ّ لول توٌبی ػين ّ اؿّتیک مغي هی گٌبٍ اگـ كـّؽ ػؿ اّلیي آحبؿه پـىْؿاًَ اف لؾت. ثیٌین هی

 ثنتی ثي. ىْػ ثنت هی تاله ثـای پؾیـه ایي ًگبٍ هؼؿى ػؿ رِبى ػبىوبًَ عْیو ػچبؿ ثي لول رِبى ّ ًگبٍ هؼؿى ّ

میگبؿی ػؿ كبٍلَ ؿعْتٌبک ػّ  کيیؼى»ثنت ًِلتَ ػؿ توخیل فًؼگی ثَ مبى  كـّؽ ّ اكنـػگی ّ ثي کَ ػؿ اىؼبؿ ًِبیی

اًزبهؼ ّ ػؿ اىؼبؿه ثَ آى ثَ ىکل  هـگ كـّؽ هی ثنتی کَ ػؿ ًِبیت ثَ ثي. ػُؼ عْیو ؿا ًيبى هی« آؿْىی ُن

 (.هـارؼَ کٌیؼ هي ًوؼ ثَ ػؿ ایي ثبة. )کٌؼ گْیبًَ اىبؿٍ هی پیو

ًبچبؿ ایي اًؼیيَ ؿا ثَ ىکل  ثنت ایي امت کَ هب ػؿ صیي رؾة اًؼیيَ هؼؿى ػؿ مبعتبؿ عْیو، ثَ یک ػلت امبمی ثي

اثتؼا ثب ىٌبعت . ىْػ ؾة ًویهبًؼ ّ ر ثبهی هی« رنن ثیگبًَ»یک  کٌین ّ یب ایي اًؼیيَ ثَ صبلت ایـاًی تـروبى ّ هنظ هی

فًؼٍ ّ  تْاى اف تللین ىکٌٌؼٍ ّ ىتـهـؿی کن کن ثَ تللیوی ًْ ّ عطب ّ تـروبى ؿلٔ امت کَ هی ًبپؾیـی ایي ارتٌبة

 .ُویيَ ًبتوبم ػمت یبكت

تَ ّ تْاًبیی ًِبیی ػمت ًیبك ؿاّی ثْف کْؿ ُؼایت ػؿ ّاهغ ًوبػ ؿّىٌلکـ هؼؿى ایـاًی امت کَ ٌُْف ثَ ایي كـػیت

ؿاّی ًگبُو ثَ فى احیـی، ًگبٍ یک ػبؿف ػؿ پی  .اف ایي ؿّ هضکْم ثَ هنظ ّ تکـاؿ تـاژیک مٌت امت. امت

ؿاثطَ ؿاّی ّ لکبتَ ثَ ىکل ؿاثطَ . ّ ًبكی توٌبی اؿّتیکی ّ رنوی امت ػبؿكبًَ ًبكی رنن ّ تلبّت« ّصؼت ّرْػ»

 .ًلـتی امت/ػين ًبؿمینتی

گـایی ایـاًی امت ّ ػؿ ایي تللین  هِـهبى ًؼ ؿهبًتینینن هؼؿى ثب ػين ایـاًی ّ، ػؿ پی پیْ«آیؼا»ىبهلْ ػؿ تَْیـ 

کَ ىؼـ ّ  چَ ثـمؼ ثَ آى. هبػؿ امت تب یک فى هؼؿى/یک فى احیـی ؿّ آیؼای ىبهْ ثیيتـ اف ایي . عْؿػ ىکنت هی

ؿا ًيبى  ؼافی ػیگـ اف ؿاثطَاً ُبی اّ ؿا ًنجت ثَ ىبػـ ّ چين ایي ىؼـ ثَ هب ًگبٍ فى ّ كبًتقی فًی پنبهؼؿى ثبىؼ ّ

ُب امیـ  فیـا آى. ًبتْاى اف رِبًی ىؼى ُنتٌؼ آثبػی ػّلت« کلیؼؿ»ػبىوبًَ ػؿ /ىؼـ ىبهلْ یب ؿاثطَ مٌتی هِـهبًَ. ػُؼ

ًبتْاى اف پؾیـه ثِتـ ًگبٍ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ّ ایزبػ ًگبٍ هتلبّت، تللیوی ّ  ًگبٍ ًِلتَ ػؿ فثبى ّ كـٌُگ عْیو ّ

 .َ مبى یک ٌُـهٌؼ هؼؿى ُنتٌؼ، چْى ثْؿعل، ًبثبکْف، ریوق رْیل ّ ػیگـاىعْیو ث چٌؼالیَ

ػبؿكبًَ ّ ػبىوبًَ عْیو ّ پؾیـه ًگبٍ  یبثی ثَ ایي تللین ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ ّ هتلبّت، ػؿ لول ثنتـ ّ توٌبی ؿاٍ ػمت

ًیق چٌؼ الیَ ىْػ ّ ثـای هخبل ُن تب ػين ّ ٌُـ ایـاًی . ّ كـػیت امت هؼؿى ػؿ ایي ثنتـ ّ ایزبػ تللین ایـاًی اف ػين
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ّ ثَ ؿئبلینن  گـاًَ هؼؿى ؿا ػؿ عْیو رؾة کٌؼ کبّاًَ ّ تضلیل رؾاة ّ ؿهقآهیق ىـهی ّ ُن ًگبٍ ؿّاى صبلت هتلبّت ّ

ُبی  لضظبت ػيوی ّ كـػی عْیو ػؿ عیبثبى ربػّیی، مْؿؿئبلینن ایـاًی ّ پیًْؼ ُقاؿ ّ یکيت ّ ُلت عْاى ؿمتن ثب

ْٓؿ کَ رْیل ػؿ  ُوبى. ُبی ایـاى ثَ ػٌْاى ىِـًّؼ ایـاًی ػمت یبثؼ کْچَ ُب ّ برـ ّ یب ػؿ عیبثبىاؿّپب ثَ مبى هِ

ػمت  پیًْؼ امطْؿٍ اػینَ ّ فًؼگی ایـلٌؼی ػؿ رِبى چٌؼ ؿّایتی هِـهبًو ّ فًؼگی یک ؿّف اّ ثَ« اّلینیل»

 .یبثؼ هی

كـٌُگی هبػؿ ثَ ؿًنبًل ّ تضْل  ب تضْل ٌُـی ّاًنبى ایـاًی هضکْم ثَ ایي تللین امت ّ گـًَ ػؿ ػين كـػی ّ ی

ّؿػی کَ » ىْػ ػؿ ؿهبى ؿّب هبموی ثَ ًبم  ثبػج هی ُویي ّـّؿت كـٌُگی ّ ػینکْؿمیْ امت کَ. ًِبیی ًجنت

 ّ ًبتْاًی اف« ػين ربّػاًَ ّ تبؿ ربػّیی»یبثی ثَ  كیگْؿ ػبؿف ّ تاله ثـای ػمت ، هب ػیگـ ثبؿ ثب«عْاًٌؼ ُب هی ثـٍ

ُلتبػ مبل كبٍلَ امت، اهب  کَ هیبى ایي کتبة ّ کتبة ثْف کْؿ ُؼایت ثب ایي. ثَ ػين كـػی ؿّثـّ ىْین یبثی ػمت

صتی ؿهبى . ٌُْف تضْلی ًْ ٍْؿت ًگـكتَ امت فیـا ػینکْؿك ّ ثنتـ كـٌُگی یکی امت ّ. هّْْع یکی امت

ْل ّ لقّم تللین ػمت یبثؼ ّ هِـهبًو پـىْؿ ّ ًکبتی ًْ، ثَ ػون ایي هؼ عْة هبموی ًیق هبػؿ ًینت، ثب ّرْػ ٌٓقی

 ایي ثبة ثَ ػؿ. )تؼؿیزی ّ ثـیؼى ارقای ثؼًو ّ کتبة عْة اّ هضکْم ثَ ًبتْاًی اف ژؿكبیی ًْ امت هضکْم ثَ هـگ

 (.هـارؼَ کٌیؼ ایي ؿهبى ًوؼ ربهغ هي ثـ

هزًٌْی ّ /ؿهبًتیک لیلی کنت ُـ چَ ثیيتـ كـٌُگ مٌتی ّ تيؼیؼ ثضـاى، ثب ىکنت ػينػؿ ػّؿاى هؼبٍـ ّ ثب ى

ًْ ّ ًگبُی ًْ ثَ ػين ّ ثیبى ثضـاى ػين ػؿ آحبؿ  مْ ىبُؼ ؿىؼ كـػیت ّ عالهیت گـایی ایـاًی، هب اف یک  ؿىؼ پْچ

، پگبٍ اصوؼی ّ ؿیـٍ ُنتین ّ رويیؼ هيکبًی، فیجب کـثبمی، ػلی ػجؼالـّبیی ٌُـهٌؼاى ّ ىبػـاى رْاى ایـاًی چْى

ثضـاى ػين ّ ىبُؼ  ًوبػُبی عطبُبی ًْ ّ ثـعْؿػ ًبؿمینتی ًبكی ُـ هؼیبؿ ّ هبًًْی ّ گـكتبؿی ػوین ػؿ ُن ىبُؼ

 ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ. )ُنتین« ؿیـ»ّ ثَ  کویک ثَ ػين ّ ثَ هؼيْم/ًبتْاًی اف ایزبػ یک ًگبٍ ثبلـبًَ تـاژیک

 (.هـارؼَ کٌیؼ ًِبیی کتبة ایٌتـًت كَل

 عخي ًِایی

تْفی ثیيتـ  آفؿػگی ّ کیي ثضـاى ثیيتـ ْٓل ثکيؼ، صبلت ػل هيکل ىـایٔ ثضـاًی ّ ثیوبؿگًَْ ایي امت کَ ُـ چَ

« ثـ ػلیَ ُن ُوَ/ُوَ ثب ُن»ّ یب گـكتبؿ مٌبؿیْی کِي ًبؿمینتی یکؼیگـ كـاؿی اًؼ  ایـاًیبى یب اف اهـّفٍ ًیق. ىْػ هی

ایي گلتوبى ًْ، . ػُؼ ّاهغ اکخـیت ؿا تيکیل هی اهب ػؿ ثطي ربهؼَ ًنلی ًْ ّ گلتوبًی ًْ ػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ػؿ. ُنتٌؼ

ـػهٌؼ ایـاًی ّ کخـت هؼؿى یب کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى ثَ مبى ػبىوبى ع یبثی ثَ ّصؼت ػؿ ّ ػمت« تللین»گلتوبى 

ػیگـی، اف  تْفی ثَ عْیو ّ هب ایي ًنل ًْ ُنتین کَ ثَ ربی کیي. هغتلق اف ػين ّ هجبصج ػیگـ امت ایزبػ ؿّایبت

 .گـایی ُنتین ػين ّ گیتی ُبی عْیو ّ ؿّایبت ًْی عْیو اف مـًْىت ّ ثضـاى عْیو هــّؿین ّ عبلن تللین

هغتلق اف ایي  ّ ػين ّ عـػ ایـاًین ّ هّْْع هب ایزبػ ؿّایبتثضـاى ّ صبهالى ؿًنبًل هيتـک رنن  هب كـفًؼاى

فهیٌی، ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى  ػين فهیٌی ّ عٌؼاى هيتـک، لول ّصؼت ػؿ کخـت عْیو ّ رؼل عٌؼاى ػبىوبى

 .امت ُب یبثی ثَ ثِتـیي تللین ىبػ ایـاًی ثـای ػمت

ػّ هوبلَ اف ػکتـ هْللی. کبّی فى ّ هـػ ؿّاى/ 1  

تـروَ آىْؿی. ًیچَ. گلت فؿتيت چٌیي.  2 
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دس ایشاى« ایواى»کاّی تحشاى  هفِْم سّاً  

 
 

عْاٍ ایي ایوبى، ایوبى ثَ . ػؿ ّاهغ ّاالتـیي ًْع ػين امت« (1)ُـاك ّ ػلِـٍ »گبؿػ ػؿ کتبة  ایوبى ثَ هْل کیـکَ

فیـا اف ٓـین ایوبى امت کَ اًنبى ًْع پیًْؼ . یک عؼا ّ یب ایوبى ثَ عْیو ّ یب ایوبى ثَ ٓجیؼت ّ ػلن ّ ؿیـٍ ثبىؼ

گبؿػ  ؿّ ثَ هْل کیـکَ افیي. ثغيؼ ػُؼ ّ ثَ عْیو ّ فًؼگیو ُؼكی ّ هؼٌبیی هی عْیو ثب ُنتی ّ فًؼگی ؿا مبهبى هی

تْاى گلت کَ ُـ اًنبًی یک مـىت هؾُجی ػاؿػ، فیـا ُـ کل ثَ ىیٍْ عْیو ّ یب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو ایي  هی

.ػُؼ آكـیٌؼ ّ ثَ عْیو ًبم ّ ًيبًی هی جبٓ ثب ُنتی ّ یب ثب عؼا ؿا ّ هؼٌب ؿا هیایوبى ّ اؿت  

 

کوجْػ ّ ًیبفهٌؼ »یک  اًنبى . امت« مْژٍ توٌبهٌؼ ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی یب ؿیـ»یک  کبّی لکبى اًنبى ػؿ هؼٌبی ؿّاى

« ؿیـ»ّاالتـیي ّ هِوتـیي ىکل ثیبى عؼا ػؿ ّاهغ . اّ توٌبی ؿیـ امت. امت تب عْیو ؿا تجییي ّ تلنیـ کٌؼ« ؿیـثَ 

ؿّ هؼٌبی  افیي. عْاٍ ایي عؼا ثَ ىیٍْ هؾُجی هللا، یٍِْ ّ ؿیـٍ ًبهیؼٍ ىْػ ّ یب ػاؿای یک ًبم ػلوی ّ  ؿیـٍ ثبىؼ. امت

امت کَ مْژٍ اف ٓـین اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب ایي « ؿیـ ثقؿگ»کبّاًَ  ثَ هؼٌبی ًْع اؿتجبٓ ثب ایي  ایوبى ػؿ ًگبٍ ؿّاى

اه تضت تبحیـ ایي ؿاثطَ ّ ًْع  کٌؼ ّ كـػیت ، ثب عؼا ّ ُنتی ػؿ ّاهغ عْیو ّ مـًْىتو ؿا تجییي هی«یـ ثقؿگؿ»

.یب هؾُت، عؼا ّ ُنتی ثَ اّمت« ؿیـ»ًگبٍ   

 

کبّاًَ ایوبى ّ هؼٌبی هؾُجی آى  ؿّ ثـای ّؿّػ ثَ ثضج ثضـاى ایوبى ثبینتی هجل اف ُـ چیق هیبى هؼٌبی ؿّاى افیي

تْاًٌؼ ػؿ چِبؿچْة یک  هؼٌبی هؾُجی ایوبى ؿا ػؿ ّاهغ یک ؿّصبًی ّ یب امتبػ الِیبت ّ ؿیـٍ هی. ىؼ تلبّتی هبئل

هؾُت عبً هخل هؾُت امالم یب هنیضیت ّ ؿیـٍ تّْیش ّ ثیبى کٌٌؼ ّ یب اف اًْاع ّ اىکبل ایوبى ػؿ ایي چِبؿچْة 

.ُب امتٍ  هِن ػؿک اُویت ایي تلکیک صْف. مغي گْیٌٌؼ  

 

هّْْع ًوؼ ًْع اؿتجبٓ اًنبى یب یک كـٌُگ  ّ یب ًْع اؿتجبٓ ؿّایت صبکن اف یک « ایوبى»کبّاًَ  ّاىػؿ هؼٌبی ؿ

ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ  ُـ هؾُت ّ ُـ هنلک ػؿ ّاهغ  .امت« عؼا»یؼٌی ثب « ؿیـ ثقؿگ»ّ یب ثب « ؿیـ»هؾُت ثب 

ب اًنبًِبیی پی ثـػٍ اًؼ کَ آًِب ٍبصت هؼؿت امت ّ صکبیت اف آى هی کٌؼ کَ كـػ، هْم ی« هبًْى ّ ًبم پؼؿ»ًوبػی اف 

ًْع ّ صبلت اؿتجبٓ هْهي ثب »افیٌـّ هّْْع ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ . هطلن ًینتٌؼ ّ ًیبفهٌؼ یکؼیگـ یب ػیگـی ُنتٌؼ

عْیو امت کَ ًيبى ثلْؽ هْهي یب ًوبػ ثلْؽ ّ یب ًبپغتگی ؿّایت صبکن ثـ هؾُت امت، ُوبًطْؿ کَ ػؿ « هؾُت

صبکن ثـ هؾُت ّ یب ػؿ ُـ هؾُجی هی تْاى ػیؼ کَ تب چَ صؼ ًْع فثبى ّ مبفّکبؿُبی ػؿّى ایي  مبعتبؿ ُـ ؿّایت

هؾُت ّ مٌت ثَ ؿىؼ ؿاثطَ ثبلـبًَ ثب عؼا ّ یب ثَ ؿىؼ ؿاثطَ ًبثبلـبًَ یب  اكـآی ّ عطـًبک ثب هؾُت ّ عؼا کوک هی 

.ؿمبًؼ ّ ًیبفهٌؼ تضْل ّ ػگـگًْی امت  

 

، یؼٌی ثـ ثنتـ ًْع ّ مبعتبؿ ؿاثطَ اه ثب رِبى، ثب «ؿاثطَ اه ثب ؿیـ ّ ػیگـی ثقؿگ»ًْع  اًنبى ثـ ثنتـ ثبؿی 

و مبهبى ّ هؼٌب ّ چِبؿچْة ثغيؼ ّ ثَ عْیو ّ فًؼگی ًظن ّ  اًْوبم هیعؼا ّ ُنتی ػؿ ّاهغ ثَ عْیو ّ رِبًو 

:لتاف مَ ًْع ؿاثطَ ثب عؼا مغي گ ؿّ تْاى اف ایي کبّاًَ هی ػؿ ایي هؼٌبی ؿّاى. ػُؼ هی  

 

هتٌلـاًَ ثب عؼا ّ یب ثب هؾُت امت کَ ػؿ آى هْهي /ىکل اّل ایوبى ّ ؿاثطَ ثب عؼا یک  ؿاثطَ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ

عْیو ؿا ثَ ثٌؼٍ ّ هنضْؿ یک تَْیـ هطلن ّ ًبؿمینتی اف یک عؼای هؼؿتوٌؼ ّ پـىکٍْ ّ یب  یک ؿّایت 

تی اّ  امیـ ًگبٍ عؼا ّ ؿّایت عْیو اف عؼا ّ هؾُت ػؿ ایي صبلت ًبؿمین. کٌؼ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ رجبؿ اف یک هؾُت هی

ًوًَْ ایي .  کٌؼ امت ّ عْیو ؿا ثَ هْهي گٌبُکبؿ هبثل مـفًو ّ یب هـتت ػؿ صبل ارـای ػػب ّ هْاػؼ هؾُجی تجؼیل هی

ُبی هبؿکنینتی ّ هبتـیبلینتی  ّ هؾُت ؿا هب ػؿ ُوَ ًْع هؾاُت ّ هنبلک ّ صتی ایؼتْلْژی« عؼا»تَْیـ اف 

ىْػ ّ هْهي عْیو ؿا ػؿ ثـاثـ ایي  یٌین کَ ػؿ آى عؼا، هؾُت، ؿُجـ ثَ یک تَْیـ پـىکٍْ ّ رجبؿ تجؼیل هیث هی

کٌؼ کَ ؿاُی رق تاله ثـای کنت هِـ هؼجْػ عْیو اف ٓـین ًلی عْیو  مبؿ صنبة هی تَْیـ چٌبى کْچک ّ عبک

ک ؿّایت اف عؼا ّ ًبتْاى اف تضْل ؿّایت اّ ثَ هْهي هنضْؿ ی. ّ ًلی عـػ عْیو ّ ارـای ایوبى کْؿکْؿاًَ ًؼاؿػ

هتٌلـاًَ ًبؿمینتی ثب عؼا ّ یب ثب هؾُت، هْهي /گًَْ ػؿ ایي ؿاثطَ ىیلتگبًَ ایي. ىْػ عْیو ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ تجؼیل هی

ػكؼَ ّؼهؾُت ّ  ىْػ ّ یک یب امیـ ّ ػبىن کْؿ ًگبٍ عؼا ّ هؾُت عْیو امت ّ یب كـػا اف ایي هؾُت ّ عؼا هتٌلـ هی

. کٌؼ گـایبًَ ّ ًبؿمینتی ثـعْؿػ هی یؼٌی اّ ػؿ ُـ ػّ صبلت هطلن. ىْػ گـای هطلن ّ هنضْؿ هی ایوبى ّ پْچّؼ

ػبؿف »ػؿ ػـكبى ایـاًی امت ّ ًوًَْ ػیگـ آى « فاُؼ»ىکلی اف ایي ًْع ؿاثطَ ًبؿمینتی ػؿ كـٌُگ ایـاًی كیگْؿ 

ی ػين عْیو ثَ ًلی كـػیت ّ كبٍلَ عْیو یبثی ثَ ّصؼت ّرْػ ثب ػين ّ عؼا امت کَ ػؿ پی ػمت« ایـاًی
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الجتَ ػـكبى ایـاًی ػؿ عْیو صبالت موجْلیک اؿتجبٓ ؿا ًیق ػاؿامت ّ ثَ ایي ػلیل ًیق . ىْػ پـػافػ ّ عـاثبتی هی هی

.چٌؼًضْی ّ چٌؼؿّایتی امت  

 

ایي صبلت هْهي امیـ امت کَ ػؿ « ّاؿ ؿئبل یب کبثْك»ىکل ػیگـ ایوبى ّ یب  اؿتجبٓ ثب عؼا ّ هؾُت، ىکل ّ ؿاثطَ 

گـ امت ّ ثـای ایي ایوبى ػمت ثَ هتل ػگـاًؼیو ّ یب مـکْة ُوَ  ًگبٍ یک عؼا ّ هؾُت یب ایوبى رجبؿ ّ هطلن ّ متن

هـف یک تَْیـ اف عؼا ّ  اثژٍ  توتغ هطلن ّ ثی_ اّ عْیو ؿا ثَ اثقاؿ. فًؼ ُب ّ ىْؿُبی ثيـی عْیو هی هؼؿت

ًوًَْ ایي صبلت اف . فًؼ ّ ثـای ایي توتغ ثَ هتل  ّ آفاؿ عْیو ّ ػیگـی ػمت هیکٌؼ  هؾُت ّ یب ایؼئْلْژی تجؼیل هی

یب . فػى ثبٍطالس فًبى مبصـٍ ّ صکْهت اًکیقامیْى ػیؼ تْاى ػؿ ػّؿاى هـّى ّمطی ػؿ اؿّپب ّ آتو ایوبى ؿا هی

ت ّ ىبُؼ آبػت پت ّ یب صکْهت ُیتلـی ثبفیبك ًوًَْ هبؿکنینتی ّ  كبىینتی آى ؿا ػؿ صکْهت امتبلیي، پل

ػؿ كـٌُگ ایـاًی . مْفی ّ ؿیـٍ ثْػ کْؿکْؿاًَ ّ توتغ ّ  لؾت هْهٌبى ّ ُْاػاؿاى ػؿ ُوـاُی ثب ػگـکيی ّ کتبة

ُنتٌؼ کَ ثَ امن عؼا ّ ىـع « فاُؼاًی»ُوَ ی ثٌیبػگـایبى هؾُجی ّ یب  ّ کبثْمبًَ ثب عؼا« ؿئبل»ًوبػی اف ایي صبلت 

ٍْكی ػؿ . امت« ٍْكی»ػؿ ّاهغ صبلت  صبلت ػیگـ آى. س هلضؼ فػٍ ّ  هی فًٌؼػمت ثَ هتل ػگـاًؼیو ّ یب ثبٍطال

اه ثب عؼا یک ؿاثطَ ثـ امبك تـك ّ عْف امت  اّ ؿاثطَ ،ایٌکَ ػؿ پی یگبًگی ثب عؼامت، اهب ثـ عالف ػبؿف  ػیي

ثطَ هبالهبل اف تـك ّ ػُؼ  ّ امیـ توتغ هبفّعینتی ّ مبػینتی ایي ؿا ّ ثَ ایي عبٓـ ًیق ثَ فًؼگی هـتبّبًَ تي هی

ُبی ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ثب هؾُت  ّ عؼا ؿا  تْاى ًوًَْ ػؿ ُوَ هؾاُت ػیگـ ػؿّى ایـاى هی. عْف ثب عؼامت

کٌٌؼ، ثَ  گبٍ کَ  ثـعی اف هْهٌبى ػؿ هـمن ػبىْؿا ىـّع ثَ فػى عْیو ثب هوَ ّ ىويیـ هی ثـای هخبل آى. ًیق ثبفیبكت

ایي . وجْلیک ّ ُوـاٍ ثب هـامن هؾُجی ػقاػاؿی ّ یبػآّؿی ثَ ارـای هـامن ػبىْؿا ثپـػافًؼای مٍ  ربی ایٌکَ ثَ ىیْ

.تْاى ػؿ ثغيی اف ایي هـامن ثبفیبكت ىیٍْ موجْلیک ؿا ًیق هی  

 

ىیٍْ مْم ّ ثبلـبًَ اؿتجبٓ ثب عؼا ّ هؾُت ّ ّاالتـیي ىکل ایوبى ػؿ ّاهغ اؿتجبٓ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب عؼا ّ هؾُت 

پـػافػ ّ هبػؿ ثَ تضْل ؿّایت عْیو  ػؿ ایي ؿاثطَ هْهي ثب عؼا ّ هؾُت عْیو ثَ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ىغَی هی .امت

آّؿػ ّ ُویيَ ػؿ  اه ؿا ثؼمت ًوی گبٍ تَْیـ ًِبیی اف عؼا ّ هؾُت ػاًؼ کَ اّ ُیچ فیـا اّ هی. اف هؾُت ّ یب اف عؼامت

پل ُن هبػؿ ثَ ایوبى پـىْؿ ّ ػیبلْگ  ىغَی ثب عؼای . فیؼ ؿّایت عْیو ّ ؿّایت كـٌُگی عْیو اف عؼا ّ ایوبى هی

عْیو امت ّ ُن هبػؿ ثَ تضْل ؿّایت عْیو ّ تضْل ایوبى عْیو ثـ امبك ىـایٔ ّ ّـّؿیبت فًؼگی ّ فهبًَ 

ػؿ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل، ثـ ثنتـ ػين ثَ عؼا ّ تْاًبیی ًوؼ ؿاثطَ ّ هؾُت ّ ؿّایت .  عْیو امت

ىْػ ّ ثب ایي ؿّایت موجْلیک  بى ثَ یک ؿّایت پـىْؿ ّ مجکجبل ّ هبػؿ ثَ تضْل اف عؼا ّ ُنتی تجؼیل هیعْیو، ایو

فیـا هب . آكـیٌؼ فهبى مْژٍ كـػیت كبًی ّ ؿّایت كبًی ّ رِبى موجْلیک ّ كبًی عْیو ؿا هی ُن« ؿیـ ّ عؼا»ّ كبًی اف 

ؼيْم، اف ٓـف ػیگـ عْیو ؿا ثَ مبى هْهي ّ یب ػبىن ّ ًْع ، عْاٍ ثب عؼا یب ثب ه«ؿیـ»ثب ًْع ًگبٍ ّ اؿتجبٓوبى ثب 

ًوًَْ ایي تضْل موجْلیک ػؿ رِبى هؼؿى ؿا هب ثب ىـّع پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ایزبػ . آكـیٌین هبى ؿا هی ایوبى ّ ػين

. ثیٌین گـی ؿّصبًی هنیضی هی ؿاثطَ هنتوین ّ ىغَی هیبى هْهي ّ عؼا ّ ًلی ّامطَ  

 

ّ ثب ؿّایت ًْی « ػـكبى ایـاًی»لیي ىکل صْْؿ ایي ػیبلْگ ّ ؿاثطَ موجْلیک ػؿ ّاهغ ثب ػؿ كـٌُگ ایـاًی اّ

اف ػّؿاى هؼبٍـ ّ هيـَّٓ هب ىبُؼ ظِْؿ ؿّایبت ًْ اف هؾُت  .ىْػ آؿبف هی« امطْؿٍ آكـیٌو»ػـكبى ایـاًی اف 

اهب ایي ؿًّؼ . ّ اهـّفٍ ىًْؼ« ْیػًی»ًیق ُنتین ّ ىبُؼ تاله ثـای ایٌکَ هؾُت امالم ّ هؾاُت ایـاًی ُـ چَ ثیيتـ 

ًبؿمینتی »ػؿ ًِبیت ُویيَ ىکنت عْؿػٍ امت فیـا ُوَ ی ایي ؿّایبت ًْیي ػؿ ًِبیت امیـ مبعتبؿ ّ صبالت ػوؼتب 

ػمت ثَ هتل هؼؿًیت ّ اًؼیيَ هؼؿى « هؾُت ّ ؿّایت هطلن»ثبهی هبًؼٍ اًؼ ّ ػؿ ًِبیت ثَ امن ایي « ّ یب ؿئبل ثب هؾُت

، اکٌْى هب ىبُؼ کٌْى ّ ػؿ اػاهَ یک تضْل چٌَؼمبلَ، ؿاثطَ ؿئبل ّ یب ًبؿمینتی ٍْكی ّ فاُؼ ثب عؼاا اهب. فػٍ اًؼ

هخل « ؿّىٌلکـاى هؾُجی»ّ ایزبػ ؿاثطَ كـػی هیبى اًنبى ّ عؼا تْمٔ ثـعی « پـّتنتبًینن هؾُجی»ؿىؼ ػالئن ایي 

می ىْػ تب هؼؿت موجْلیک ایي ًظـیبت ّ تضْل مـّه ّ ػیگـاى ُنتین ّ ُوقهبى ًظـات آًِب ثبینتی هـتت ًوؼ ّ ثـؿ

ثَ  تب. ًِبیی ثَ یک ؿّایت هؼؿى ّ ثبلـبًَ اف هؾُت ُـ چَ ثیيتـ ثَ هؼؿت ّ صبلت صبکن ػؿ ایي ؿّایبت ًْ تجؼیل ىْػ

کْؿکْؿاًَ فاُؼ ػگـػینی ّ  هؼيْم ّ ػبؿی اف عْف ّ ُـاك ٍْكی ّ ػبؿی اف ایوبى/یک ؿاثطَ موجْلیک ػبىن

ثَ مـاؽ ػـكبى « ؿّاػاؿی هؾُجی ّ ؿّایبت ًْ»ػلیل ًینت کَ اکخـ ایي ؿّىٌلکـاى ػیٌی ثـای ایزبػ ایي  ثی. یبثؼ ؿىؼ 

فیـا ػـكبى پیو فهیٌَ اّلیَ ّ كـٌُگی ایي تضْل ًْیي ّ ؿاثطَ ًْیي ّ موجْلیک اًنبى ّ ػیگـی، اًنبى . ًیق هی ؿًّؼ

ثب ایزبػ ػیبلْگ  ت كبًی ّ هبثل تضْل اف عؼا،آكـیٌو یک  ًگبٍ كبًی ّ  ؿّای ثبػـكبى ایـاًی   .ّ عؼامت

ایي اهکبى ؿا  اًنبى ایـاًی ثَ « ؿًؼی  ّ ًظـثبفی ثقؿگ ّ عالم»، ثب یک هؼيْهبًَ ّ ؿًؼاًَ ثب عؼا ّ ُنتی/ػبىن

، ُـ چَ ثیيتـ تي ثَ فهیي ّ ؼُؼثَ ىیٍْ رؼیؼی مبهبى ث فهبى عْیو ّ رِبى موجْلیک عْیو ؿا ُن هی ػُؼ کَ 

هب ىبُؼ صْْؿ  اّلیي ًوبػُبی كـػیت ایـاًی ّ ٌُـ  افیٌـّ ثب ؿىؼ ػـكبى. ْیی ّ رنن عْیو ثؼُؼفًؼگی، کبهز

ىْػ ّ  ؿاٍ هتْهق هی صبل ایي تضْل هِن موجْلیک ػؿ ًیوَ ثب ایي. ایـاًی چْى صبكع، مؼؼی، هْالًب ّ ػیگـاى ُنتین

یبثؼ ّ  پـمتو فًؼگی ّ عؼا ّ ُنتی ػمت ًویاًنبى ایـاًی ثَ رِبى ُقاؿ ؿّایت عْیو اف ایوبى ّ عؼا ّ ُقاؿ ؿهٌ 

ىْػ ّ ثَ مؼبػت ػًیْی ّ كـػیت كبًی  هی « توتغ یک ّصؼت ّرْػ هطلن ّ هبػؿاًَ»امیـ  ػؿ ًِبیت كـػیت ایـاًی

. ؿًّؼ ّ پـّمَ ای کَ اهب ثَ پبیبى ًوی ؿمؼ ّ صبل اهکبى تضْل ًِبیی آى ثْرْػ آهؼٍ امت .یبثؼ عْیو ػمت ًوی  
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لکاى ّ چِاس استثاط تا هزُة یا تا خذاچِاس گفتواى   

 

ػؿ . چٌیي اف چِبؿ تَْیـ اف عؼا ّ ایوبى مغي گلت ُن« (2)چِبؿ گلتوبى لکبى»تْاى ثـ ثنتـ تئْؿی  هی

عْاُؼ ثب  ىْػ کَ هْهي هی عؼا ثـای هْهي تجؼیل ثَ آى تَْیـ هطلن ّ ىکُْوٌؼی هی« ثٌؼٍ/اؿثبة»گلتوبى 

ثـػ کَ ایي تَْیـ هطلن ّ ایي  ّ ىکٍْ هيبثَ ػمت یبثؼ ّ اف یبػ هی ُبی اّ ثَ ایي هؼؿت ارـای كـهبى

فیـا عؼا ػاؿای یک ؽات . گبٍ تَْیـ ّ كـهبى ًِبیی عؼا ًینتٌؼ ّ تٌِب ؿّایتی اف اّ ُنتٌؼ ُبی ُیچ كـهبى

.ًِبیی ّ هطلن ًینت  

 

ىْػ ّ ػبلن  هيغٌ هی گبٍ عؼا هبًٌؼ ػلن اهـّف تجؼیل ثَ كـهْل ّ ػیٌیت آى« ػاًيگبُی» ػؿ صبلت گلتبؿ 

یبثی ثَ ژى اًنبًی ػؿ ّاهغ اًنبى ّ ُنتی ؿا ثَ کٌتـل عْیو ػؿ  تْاًؼ ثب ػمت کٌؼ کَ هی اهـّفی كکـ هی

ثـػ کَ فًؼگی ّ  چٌیي هْهٌی ًیق ػؿ پی تجؼیل ىؼى ثَ ایي عؼای ژًتیکی ّ اثـژًتیکی امت ّ اف یبػ هی. آّؿػ

.یبثی ًِبیی امت ؼا ّ اًنبى  ّفًؼگی ؿیـهبثل ػمتْٓؿ کَ ؽات ع ُنتی ؿیـهبثل کٌتـل امت، ُوبى  

 

الػى  ىْػ ّ هْهي چْى ثي آًگبٍ عؼا ثَ یک عؼای ُینتـیک ّ رجبؿ تجؼیل هی« ُینتـیک»ػؿ صبلت گلتبؿ 

فًؼ ّ رٌگ ثب هلضؼ ّ ثـای یک عؼای هطلن  ثـای ایي عؼای ُینتـیک ّ رجبؿ ػمت ثَ هتل ػیگـی ّ ؿیـ هی

.ىْػ ّ هؾُت هطلن آؿبف هی  

 

ىغٌ ثَ یک تَْیـ كبًی اف ایوبى ّ ثَ یک ؿّایت كبًی اف عؼای عْیو « کبّاًَ ؿّاى»ػؿ صبلت گلتبؿ 

اّ . امت« ؿیـ ثقؿگ»یبثؼ ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب اّ ّ هبػؿ ثَ لول ًیبف عْیو ثَ ایي اؿتجبٓ ثب عؼا، ثب  ػمت هی

ـٍ ثٌبهؼ، تب ثتْاًؼ عْیو ؿا تجییي ّ مبهبى ػُؼ ًیبفهٌؼ ایي اؿتجبٓ ثب عؼامت، عْاٍ اّ عؼا ؿا هللا، ٓجیؼت ّ ؿی

امت ّ ثٌبثـایي اّ « ُیچی هـکقی»فهبى ایي تَْیـ ّ ایوبى اّ ػاؿای یک  ّ رِبًو ؿا ًظن ثغيؼ ّ ُن

تْاًؼ تَْیـی ػیگـ اف عؼا ّ ُنتی ثیبكـیٌؼ ّ ثب ایي تضْل تَْیـ ػؿ ًِبیت عْیو ؿا ّ  ػاًؼ کَ هـتت هی هی

ّ ًیبف « ؿیـ»ّ  ُن کوجْػ ػؿ «ؿیـ»فیـا اّ ُن کوجْػ ػؿ عْیو ّ ًیبفه ثَ . ثغيؼهلِْم ایوبى ؿا تضْل 

پؾیـػ ّ ایٌگًَْ ػیبلْگ مجکجبل اًنبى ّ عؼا ّ تْاًبیی آكـیٌو ُقاؿ ؿّایت اف عؼا ّ  هتوبثلو ثَ اًنبى ؿا هی

.ىْػ ایوبى آؿبف هی  

 

یًْؼ ػائوی ّ امبمی ثب ُن ُنتٌؼ ّ ُـ کؼام ثؼّى فیـا ػؿ ّاهغ ػين ّ ایوبى ّ عـػ ثيـی چْى مَ ّلغ یک هخلج ػؿ پ

ػُؼ، اًنبى  ْٓؿ کَ امطْؿٍ آكـیٌو ثيـی ًيبى هی ُوبى.  ىْػ ّاؿ هی ػیگـی هنظ ّ ػچبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ کبثْك

ؿّ اّلیي اصنبك  اف ایي. یبثؼ ّ ثَ ػیگـی ػمت هی« ؿیـ»ثب عْؿػى میت ػاًبیی ثَ عـػ ّ ػؿک تلبّت ّ ًیبف عْیو ثَ 

يـی ىـم ّ پْىیؼى عْیو امت ّ ػّهیي اصنبك ُوـاٍ ثب عـػ، اصنبك ػين هیبى آػم ّ صْامت  کَ مـاًزبم ثَ ث

.ىْػ ّ ػين هٌتِی هی« ؿیـ»ثَ مبى ّاالتـیي ًْع « عؼا»فًؼگی فهیٌی ّ كبًی ّ لول ایوبى ّ ًیبف ثَ   

 

گبٍ هب ىبُؼ ؿّایبت  ثَ ّرْػ آهؼٍ امت، آىؿّ آًزب کَ ایي پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػين، ایوبى، عـػ صلع ىؼٍ ّ یب  افیي

آكـیٌو »ًوًَْ آى ػّؿاى ؿًنبًل ػؿ اؿّپب ّ تَْیـ . پـىْؿ ّ مجکجبل اف ایوبى، اف ػين ّ اف عـػ ثْػٍ ّ ُنتین

ػؿ مٌبؿیْی ًبؿمینتی هـّى . ُبی مولی هیکل آًزلْ ّ ػیگـ ٌُـهٌؼاى ؿًنبًل چْى ػاّیٌچی امت ػؿ ًوبىی« اًنبى

ؿّ ًیق ًوطَ هوبثلو یؼٌی عؼا، یک عؼای رجبؿ  ، اًنبى هْرْػی عطبکبؿ، فىت ّ ّؼیق امت ّ افیيّمطی اف ایوبى

هیکل آًزلْ ثـ عالف ایي تَْیـ هـمْم اف .  ّ ػؿ ػیي صبل ثغيٌؼٍ گٌبٍ تْمٔ ٍؼهَ ّ صکن ؿّصبًیْى هنیضی امت

ُب  ای ًْ هیبى آى نبى ّ عؼا ّ ؿاثطَاًنبى ػؿ ػّؿاى هـّى ّمطی، ثـ ثنتـ تضْالت ؿًنبًل، عبلن تَْیـی ًْ اف اً

ىْػ ّ  ّ ًوبػ ىکٍْ ّ فیجبیی اّ تجؼیل هی« تَْیـ عؼا»اکٌْى اًنبى ثَ . اكـیٌؼ هیيْػ ّ مٌبؿیْی ًْ ّ موجْلیکی هی

ىْػ  ّ فهیي ّ مؼبػت فهیٌی ّ  گیـػ ّ ؿّس عؼایی ػؿ ّرْػ اًنبى ػهیؼٍ هی ُب ػیبلْگ ّ گلتگْ ٍْؿت هی هیبى آى

. ىْػ ثَ ػـٍَ تجلْؿ ایي هؼؿت ّ ؿّس عؼایی ّ ىْؿ مجکجبل تجؼیل هی عالهیت فهیٌی  
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ػؿ ایي تَْیـ . گبؿػ ُنتین اُین تْمٔ کیـکَُبی هؾُجی هبًٌؼ ؿّایت ًْ اف ایوبى ّ اثـ یب هب ىبُؼ ؿّایبت ًْ اف امطْؿٍ

، ایوبى ّؼ عـػ ًینت ثلکَ ػؿ ّاهغ «ُـاك ّ ػلِـٍ»گبؿػ ػؿ کتبة  ًْ ّ موجلیک ّ عـػهٌؼاًَ اف ایوبى تْمٔ کیـکَ

. هـصلَ ثؼؼ اف عـػهٌؼی امت ّ ُیچ ایوبى ّاهؼی ثؼّى عـػهٌؼی ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُیچی ّ پْچی هوکي ًینت

. بؿػ ػؿ ّاهغ ًوبػ ایوبى کْؿکْؿاًَ ًینت کَ ثَ عبٓـ كـهبى عؼایو صبّـ ثَ هتل كـفًؼ عْیو امتگ کیـکَ« اثـاُین»

فهبى ثَ هـف عـػ ّ ًبتْاًی عـػ اف رْاة ًِبیی ػمت یبكتَ امت ّ پب ثَ ػـٍَ ُیچی  اّ هْرْػی عـػهٌؼ امت کَ ُن

اهب ایي . ًی ّ ثـ ثنتـ ُیچی ّ پْچی امتػاًؼ کَ ؿّایتو اف عؼا ّ فًؼگی یک ؿّایت كب ّ پْچی گؾاىتَ امت ّ هی

یبثؼ ّ ثَ  عْیو ػمت هی« ًبهوکي ثْػى عْامت»کٌؼ ثلکَ اگـ اّ ثب لول عـػ ثَ  ُیچی ّ پْچی اّ ؿا ػاؿبى ًوی

ثَ ایي هؼؿت ػمت « هؼؿت ُیچی»ّ ثـ ثنتـ « ُیچی ّ پْچی»ىْػ، اکٌْى اّ ثب هجْل  تجؼیل هی« پبیبى هِـهبى یبك ثی»

هِـهبى ایوبى    »اّ ایٌگًَْ ثَ . گؾاؿػ ػاًؼ کَ عؼایو ّ ایوبًو اّ ؿا تٌِب ًوی ّ هی« وَ چیق هوکي امتُ»یبثؼ کَ  هی

افیٌـّ اثـاُین . امت«  هؼؿت پْچی»یؼٌی ایوبى اّد ػاًو ّ ًوبػ عـػ پبؿاػّکل ّ ًوبػ .  یبثؼ ػگـػینی هی« پبؿاػکل

ػُؼ ّ  اثـاُین کیـکَ گبؿػ ثَ صـف عؼایو گْه هی. کل امتّ هبػؿ ثَ ؿاثطَ پبؿاػّ« هِـهبى ایوبى»گبؿػ یک  کیـکَ

فیـا اّ عؼای ػين . ػُؼ ثـػ اهب هطوئي امت کَ عؼایو هجل اف ایي کبؿ اموبػیل ؿا ًزبت هی گبٍ هی كـفًؼه ؿا ثَ هتل

کَ عٌؼاى ّ ؿّػ ثل گبؿػ ثب یک ایوبى هتؼَت هؾُجی ثَ هتلگبٍ ًوی ؿّ اثـاُین کیـکَ افیي. امت ّ ؿاُی رق ایي ًؼاؿػ

ػاًؼ کَ عؼایو اّ ّ اموبػیل ؿا ػّمت ػاؿػ ّ یک عؼای ػين امت ّ  ؿّػ، فیـا هی رب هی چيوبًَ ثَ آى ىبػ ّ ىْط

ایٌگًَْ ایوبى ثَ یک ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ عٌؼاى ّ ثَ یک ػين پـىْؿ ّ هبثل .. ؿاُی رق ًزبت اّ ّ كـفًؼه ًؼاؿػ

.یبثؼ تضْل ػگـػینی هی  

 

چيوبًَ ّ ؿًؼاًَ ؿا هب ػؿ ؿافّ ًیبفُبی ػبىوبًَ ّ چٌؼًضْی صبكع ّ هْالًب   اػّکل ّ ػیبلْگ ىْطًوًَْ ایي ؿاثطَ پبؿ

.یب ػؿ ثـعی ػیگـ ؿّایبت هؾُجی هؾاُت ایـاًی. ثیٌین ّ ػیگـ اىکبل ػـكبى ایـاًی ّ یب ػـكبى هؾُجی ًیق هی  

 

كؤ هی تْاى ثب ًوؼ  .امت ّ یب ّؼ عـػ امتتْاى گلت کَ ایي هؾُت یب آى هؾُت ایوبًو کْؿکْؿاًَ  ؿّ ًیق ًوی افیي

فثبى ّ مبعتبؿ ُـ هؾُت ّ ؿّایت اف تْاًبیی ّ اهکبًبت ثِتـ ّ یب ثؼتـ یک هؾُت ّ ؿّایت ثـای تضْل موجْلیک ّ 

فیـا ُـ هؾُجی چْى هؾُت امالم ّ یب هنیضیت ّ ؿیـٍ  .ًْیي مغي گلت ّ ثَ ػىْاؿیِب ّ ّـّؿتِبی تضْل ػمت یبكت

هّْْع ًْع ؿاثطَ ّ اؿتجبٓ ثب هؾُت امت کَ ایزبػگـ . امت« ؿیـ ثقؿگ»ّ یب « ًبم پؼؿ»اف هبًْى ّ  ػؿ ّاهغ ًوبػی

ثٌبثـایي هّْْع ثلْؽ ایوبًی . یک هْهي ًبؿمینتی، ؿئبل یب موجْلیک امالهی، هنیضی یب فؿتيتی ّ ؿیـٍ امت

ایت اف ایوبى مجکجبل ّ پـىْؿ ّ عـػهٌؼاًَ یبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی ثب عؼا ّ هؾُت ّ ایزبػ ُقاؿ ؿّ ػمت

تْاى ُـ تلنیـ ّ ؿّایتی ًْ اف آى ایزبػ کـػ، اهب  ُـ هؾُت ّ یب ُـ هتٌی ػاؿای یک هضؼّػیت تبّیلی امت ّ ًوی. امت

فیـا ُـ ایوبى . اًؼافُبی هغتلق امت، ػؿ چِبؿچْة ایي هضؼّػیت تبّیلی ػاؿای اهکبى تلبمیـ ّ ؿّایبت هغتلق ّ چين

ثٌبثـایي .  هؾُت ػؿ ػیي هضؼّػیت تبّیلی ػاؿای یک ؽات هيغٌ ّ ًِبیی ًینت ّ یک ؿّایت صبکن امت ّ ُـ

یبثی ثَ ُقاؿ ىکل كبًی ّ ًبتوبم اف ایي ایوبى مجکجبل ّ ؿّایبت ًْ اف هؾاُت ّ ایوبى امت ّ تْاًبیی  هّْْع ػمت

فیـا ثب . ثل ّ متبیو فًؼگی ّ عؼا ثَ ُقاؿ فثبىُبی ًْ ّ مجکجبل ثب یکؼیگـ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هتوب چبلو ایي ایوبى

، اف «ؿیـ»یبثی ثَ ایي اؿتجبٓ تخلیخی ّ عٌؼاى ثب عؼا ّ  یبثی ثَ ایي ایوبى مجیکجبل ّ ؿّایبت موجْلیک، ثب ػمت ػمت

 فیـا كـػیت ّ هبًْى، كـػیت ّ افاػی، كـػیت. یبثؼ ٓـف ػیگـ هْهي ایـاًی ّ اًنبى ایـاًی ثَ كـػیت عْیو ػمت هی

ثـین ّ  گبٍ ثَ ؽات ًِبیی عؼا ّ ًبم ًِبیی اّ پی ًوی هب ُیچ. كبًی ّ ؿّایت كبًی اف عؼا ّ ؿیـ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ 

ّ ثَ ػیگـی ُنتین « ؿیـ»ُب ثَ مبى تَْیـ هتوبثل اّ ّ توٌبی اّ، هْرْػاتی كبًی ّ ًیبفهٌؼ ثَ  گًَْ ًیق هب اًنبى ُویي

.یی ًینتین ّ ُویيَ یک تَْیـ ًبتوبهینّ ػاؿای یک ؽات ًِبیی ّ هؼٌبی ًِب  
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 تحشاى ایواى دس فشٌُگ ایشاًی

 

مٌت ایـاًی، ػؿ ّاهغ ُن هْهي ایـاًی ّ ُن /ػؿ پی تالهی ّ هالهبت كـٌُگ ایـاًی ثب هؼؿًیت ّ ىـّع ثضـاى هؼؿًیت

ُبی  هؾُت عْیو ّ عْامتُب ثبینتی هیبى ایوبى ّ  فیـا اکٌْى آى. ىًْؼ ؿّایبت صبکن اف هؾاُت ایـاًی ػچبؿ ثضـاى هی

هؼؿًیت ّ اىتیبهبت هؼؿى عْیو ّ ربهؼَ عْیو یک تللین ّ ُوبٌُگی ایزبػ کٌٌؼ ّ ایي کبؿی ثل ػىْاؿ ّ ًیبفهٌؼ ثَ 

ؿّ هب ػؿ ػـٍَ ایوبى ّ هؾُت ًیق اف ػّؿاى  افیي. ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی اف ایوبى ّ هؾُت امالم ّ ؿیـٍ امت

ّ  ًلی هؼؿًیت «ثبفگيت ثَ عْیيتي»فػٍ كـٌُگ هب ىبُؼ ػّ ىکل اكـآی هیل  ثضـاىُبی  هيـَّٓ هبًٌؼ ػیگـ ثغو

صبٍل ایي صبالت اكـآی یک . ُنتین« هیل كـاؿ اف هؾُت ّ ًلی هؾُت ّ مٌت ّ یب ًلی ایوبى ّ تولیؼ اف هؼؿًیت»ّ یب 

یبثی ثَ یک  ّ ًبتْاًی اف ػمت چٌؼپبؿگی ػؿًّی ػؿ ایوبى ایـاًی ّ هْهي ایـاًی ّ ػؿ صـکبت ًیـُّبی هؾُجی ایـاًی

.یبثی ثَ یک یگبًگی ّ ایوبى ًْ ّ هؼؿى امت ؿاثطَ موجْلیک ثب هؼؿًیت ّ مٌت ّ ایوبى عْیو ّ ًبتْاًی اف  ػمت  

 

ایي صبالت اكـآی هؾُجی اف ٓـف ػیگـ ػؿ ىـایٔ کًٌْی ًْػی كـاف اف هؾُت ّ اف ایوبى ّ ًْػی صبلت 

كـآی ؿا ایزبػ کـػٍ امت کَ ؿّی ػیگـ ُوبى صبلت اكـآی ایوبى کْؿکْؿاًَ ّ گـایی ا اكـآی ّ هبػی« گـایی پْچ»

فیـا ثَ ؿّایبت هؼؿى اف ایوبى ّ ثَ پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ثَ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی اف هؾاُت هؼؿى . ًبؿمینتی امت

.یبثؼ ایـاًی ػمت ًوی  

 

یبثی ثَ  وبى مٌتی ّ کْؿکْؿاًَ، ّـّؿت ػمتهؼْل کًٌْی كـٌُگ ایـاًی ػؿ ػـٍَ ایوبى ّ ػؿ ىـاثٔ كـّپبىی ای

یبثی ثَ  ثؼّى ػمت. ّ ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ًْ ّ مجکجبل اف ایوبى امت« ؿیـ»ایي ایوبى موجْلیک ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب 

 یبثی ثَ یبثی ثَ اًْاع ّ اىکبل ایي ؿّایبت ًْ ّ هؼؿى اف هؾُت ّ ایوبى، ػمت ایي تْاًبیی ًْ ّ ایوبى مجکجبل، ثؼّى ػمت

فیـا چٌیي كـٌُگی یب هضکْم ثؼاى امت کَ هخل ایي ػّؿاى . ّ ؿًنبًل ایـاًی ؿیـ هوکي امت« هؼؿًیت ایـاًی»یک 

هؼبٍـ اهـّف مـمغتبًَ ّ گبٍ کْؿکْؿاًَ هْهي ّ امیـ یک ؿّایت عْیو اف هؾُت ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ كـػا ًبگِبى امیـ 

ػؿ ُـ صبل اّ امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی . ایی ىْػگـ ًلـت ّ عين عْیو ثَ عؼا ّ هؾُت ىْػ، اکٌْى امیـ پْچ

ربهؼَ ّ كـػ ایي ربهؼَ ػچبؿ یک صبلت .  هبًؼ ًلـتی ّ یب ؿاثطَ ؿئبل ّ کبثْمبًَ کيتبؿ هلضؼ ّ ػگـاًؼیو ثبهی هی/ػين

تْاتٌؼ پیًْؼی هیبى ایوبى ّ هؾُت عْیو ّ ّـّؿیبت هؼؿًیت هبًٌؼ هجْل كـػیت عْیو  هبتٌؼ ّ ًوی چٌؼپبؿگی ثبهی هی

تب ثتْاًؼ ُن ثَ صذ ّ هکَ ؿًّؼ . ُب ثبىتؼ ّ ػیگـی ّ هجْل اهکبى تضْل هـامن ّ ؿمْم ػمت یبثؼ ّ هبػؿ ثَ تلکیک صْفٍ

ای آًگبٍ هضکْم ثَ صبالت تِْع كـػی ّ روؼی ّ  چٌیي ربهؼَ ػّپبؿٍ. ّ ُن تي ثَ ػاػگبٍ ػًیْی ّ هـامن فهیٌی ػٌُؼ

كـاؿ اف عْیيتي »ّ یب « ثبفگيت ثَ عْیيتي»ایوبى ّ صبالت اكـآی گـكتبؿی هؼاّم ػؿ صبالت ثضـاى ُْیت ّ ثضـاى 

ثَ ربی ایٌکَ ثَ ُقاؿ ؿّایت عْیو اف ایوبى ّ هؾُت ػمت یبثٌؼ ّ ثب ایي ؿّایت كبًی اف عؼا . ُنتٌؼ« ّ تولیؼ اف ػیگـی

.ٌؼ ػمت یبثٌؼّ هؾُت، عْیو ًیق ُـچَ ثیيتـ كبًی ّ ػًیْی ىًْؼ ّ ثَ كـػیت ّ صکْهت هبًْى ّ آفاػی هبًًْو  

 

 

ّ ًیبفهٌؼ ایي ایوبى موجْلیک ّ ُقاؿ « عؼا ّ هؾُت»ثبؿی كـٌُگ هب ّ ربهؼَ هب ًیبفهٌؼ ایي ؿاثطَ موجْلیک ثب 

ثـ ثنتـ ایي ایوبى ًْ ّ عـػهٌؼ امت کَ هْهي . ؿّایت اف عؼا ّ هؾُت ّ اف ایوبى مجکجبل ّ عـػهٌؼ ّ ىبػ ایـاًی امت

ی ّ ػیبلْگی ىغَی ثب عؼا ّ هؾُت عْیو ایزبػ کٌؼ ّ ُن تي ثَ هْاػؼ ىـع ّ ای ىغَ تْاًؼ ؿاثطَ ایـاًی ُن هی

ُن ثتْاًؼ ثَ متبیو عؼا ّ ارـای هـامن هؾُجی عْیو ثپـػافػ ّ ُن تي ثَ . ػـف ّ مغٌبى ؿُجـاى هؾُجی عْیو ػُؼ

ثـ ثنتـ ّـّؿت روؼی موجْلیک ّ كبًی اف ایوبى ّ /فیـا ػؿ ایي ؿّایبت كـػی. مؼبػت ّ صکْهت ػًیْی عْیو ػُؼ

فیـا ثب ایزبػ . یبثی ثَ كـػیت ّ مؼبػت فهیٌی فهبًَ، ُن رب ثـای ایوبى ثَ عؼا ّ هؾُت امت ّ ُن رب ّ هکبى ثـای ػمت

یبثی ثَ ُقاؿ ىکل ّ ؿّایت اف ایي ایوبى مجکجبل ّ ثب ؿُبیی اف تَبّیـ  ایي ؿاثطَ موجْلیک ثب عؼا ّ هؾُت ّ ثب ػمت

فهبى اًنبى ایـاًی ّ هْهي ایـاًی عْیو ؿا  ّ رِبى موجْلیکو ؿا مبهبى ّ ًظن  ُن هطلن ّ رجبؿ اف عؼا ّ هؾُت،

چْى تَْیـ كبًی ّ مجکجبلو اف عؼا ّ ثب هجْل ًبهوکٌی  اّ . یبثؼ ثَ كـػیت ّ رِبى كبًی عْیو ػمت هی ثغيؼ ّ هی

عـػ عْیو /ایوبى/هخلج ػينیبكتي ؽات ًِبیی عؼا ّ عْیو، هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ رِبى كبًی ّ موجْلیک عْیو ّ ثَ 

.اّ اکٌْى عبلن ُقاؿاى ؿّایت اف ایوبى ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل امت ّ ؿّایبتو كبًی ّ هبثل تضْل ُنتٌؼ. امت  

 

تْاًؼ ثـ ایوبى کْؿکْؿاًَ ّ ػين کْؿکْؿاًَ ثِتـ ؿلجَ کٌؼ ّ ثَ ایوبى عـػهٌؼاًَ ّ عـػ هبالهبل اف ىبػی  اّ  اکٌْى هی

اّ اکٌْى ُن هبػؿ ثَ ػين فهیٌی ّ ػين الِی امت ّ . ّ ؿّایبت كـاّاى اف ایي ػين ّ ایوبى ثیبكـیٌؼ ّ ایوبى ػمت یبثؼ

تْاًؼ چْى عؼای ایـاًی هیتـا کَ موجل هخلج  اّ اکٌْى هی. ُـ کالم ّ فثبًو چْى کالم صبكع چٌؼًضْی ّ ًبتوبم امت

ًْ اف ایي هخلج ّ تْاًبیی عْیو ثَ مبى ایي عـػ، ػين، هؼؿت امت ّ ػاؿای ُـ مَ هؼؿت امت،  اکٌْى ؿّایبتی 

.ّ ؿّایبت ًْ اف ُوَ هؾاُت ایـاًی ثبىؼ« هیتـای عٌؼاى»ػبىن عٌؼاى، هْهي مجکجبل ّ عـػهٌؼ ىبػ ثیبكـیٌؼ ّ عبلن   

 

ُبی هؾُجی ّ ثب ؿىؼ ُـ چَ ثیيتـ  ثب ىـّع تضْالت هؼؿى ػؿ ایـاى  ّ ؿىؼ ػیبلْگ ّ چبلو ثیيتـ ػؿ هکبى 

ٓجؼی امت کَ ُـ ؿّایتی ّ ًیق . ٌی، هب ىبُؼ ؿىؼ ایي ؿّایبت ًْ  ّ موجْلیک اف ایوبى ّ هؾُت ُنتینؿّىٌلکـاى ػی
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تـ ایي امت کَ گلتوبى ایزبػ  اهب هّْْع هِن. ىٌبمی ُنتٌؼ آمیت ؿّایبت ؿّىٌلکـاى ػیٌی، ؿّایبتی ًبتوبم ّ ًیبفهٌؼ ثَ 

جکجبل اف ایوبى ُـ چَ ثیيتـ هطـس ّ ثَ ّـّؿت فهبًَ ؿّایبت ًْ اف ایوبى ّ هؾُت ّ ایزبػ ؿّایبت موجوْلیک ّ م

  .ىْػ ّ ایي ًوبػی اف ؿىؼ ؿًنبًل ّ هؼؿًیت ایـاًی امت تجؼیل هی

 

ثَ ُقاؿ فثبى  ثب ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ ًْیي، موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب ػیگـی، ُن اکٌْى اًنبى ایـاًی هبػؿ امتفیـا 

ّ ُن مبعتبؿُبی صوْهی ّ هؼؿى هتٌبمت ثب  ػؿ عـاثبت هـبى ًْؿ عؼا ثجیٌؼصؼیج عْیو اف ػين ّ ایوبى ؿا ثنـایؼ ّ 

افیٌـّ یک « ؿّىٌلکـی هؾُجی ّ پـّتنٌبًینن هؾُجی». ایي گیتی گـایی ًْیي ّ پـّتنتبًینن هؾُجی ؿا ثْرْػ آّؿػ

ػچبؿ ثضـاى ّ مؤ ّـّؿت هِن كـٌُگ هب ّ ًیبف ربهؼَ هب ُنتٌؼ ّ ػهیوب ثَ ایي ػلیل ثبینتی ُوقهبى ًوؼ ىًْؼ تب 

تب ؿّىٌلکـاى ػیٌی ایـاًی ثتْاًٌؼ ثَ ایي مَ اٍل پبیَ ای ُـ تضْل هؼؿى ّ یب ُـ . رٌیي ًیبکبى عْیو ًگـػًؼ

، ثـای ُـ اٍْلی کَ ثَ ىیٍْ ػیگـ ثـای ُـ ؿّىٌلکـ مکْالؿ ّ الئیک ًیق. ) ػمت یبثؼ« پـّتنتبًینن هؾُجی»

(ى امتهؼتجـ ّ یکنب ایؼئْلْژی ّ ؿّایت ػیگـی ًیق  

 

اهـّفٍ ثنیبؿی .  ایزبػ ؿاثطَ كـػی هیبى اًنبى ّ عؼا ّ ثـػاىتي صن ؿّصبًیت ثَ ػٌْاى ّامطَ هیبى اًنبى ّ عؼا/ 1

. ّ صکْهت هؾُجی هطلوَ ًؼاؿًؼ« ّالیت كویَ»اف ؿّىٌلکـاى هؾُجی ثَ ایي اٍل اّلیَ ػمت یبكتَ اًؼ ّ ثبّؿی ثَ 

صْـت هضوؼ « ًگبؿه كـػی ّ ىغَی»ؿا یک « هـآى»ؼ کَ صتی صتی تب آًزب پیو ؿكتَ اً« مـّه»کنبًی هخل 

. ػاًنتَ ّ تضت تبحیـ ػاًو ّ فهبًَ اّ هی ػاًٌؼ ّ ایٌگًَْ ؿاٍ ؿا ثـای ؿّایبت کبهال ًْیي اف امالم ثبف کـػٍ اًؼ  

 

الؿ ػؿ هؾُت ّ ػؿ ؿّایت هؾُجی ّ ػمت ثـػاىتي اف صکْهت هؾُجی، هجْل مینتن مکْ« ػًیْی ّ مکْالؿ»تضْل /  2

ػًیْی »ؿط ػُؼ کَ ػؿ آى هؾُت عْػ ثَ یک « مینتن مکْالؿ»ایي تضْل هی تْاًؼ ثَ صبلت . ّ ػهْکـامی هؼؿى

یب ثَ ْٓؿ ؿیـ . ًْیي ػمت هی فًؼ ّ هخل مینتن آلوبى ُوقهبى ػؿ ػـٍَ ارتوبػی ّ ؿیـٍ ًوو ثبفی هی کٌؼ« گـایی

کيْؿ كـاًنَ « الئیک» یب ثَ صبلت مینتن . ؾُجی ًینتهنتوین ػؿ میبمت ًیق ًوو ثبفی هی کٌؼ اهب ثؼًجبل صکْهت ه

هيکل ػوؼٍ . امت کَ ػؿ آى هؾُت کال ثَ ػـٍَ عٍَْی هی ؿّػ ّ ػؿ میبمت ّ ارتوبع ًويی هنتوین ًؼاؿػ

ؿّىٌلکـاى ػیٌی ایـاًی ػؿ ایي هنوت امت کَ ٌُْف هبػؿ ثَ ایزبػ مبعتبؿ ّ ًگبُی مکْالؿ ًینتٌؼ کَ ػؿ آى ُن ػّلت 

ف هیؼ هؾُت ّ صکْهت هؾُجی ؿُب ىْػ ّ ُن كـػ هؾُجی ثتْاًؼ ثب هجْل هجبصج هؼؿى ػؿ میبمت ّ ػّلت ّ صکْهت ا

گیتی گـایی هتلبّت ّ » ُـ کيْؿ ّ ُـ هؾُجی ثبینتی ثتْاًؼ ثٌب ثَ ىـایٔ ّ ّیژگیِبی عْیو ثَ ایي . ًوو ثبفی ثکٌؼ

، ػهْکـامی هی تْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ کزب افیٌـّ ًیق ثَ کوک هجبًی صوْم ثيـ. ػمت یبثؼ« مکْالؿینن هتلبّت

ؿّىٌلکـ ػیٌی ایـاًی ثَ تضْل ػمت یبكتَ امت ّ کزب اّ ٌُْف گـكتبؿ ًگبٍ کِي ّ ػؿ پی ثبفگيت ثَ عْیيتي ًْیٌی 

. امت  

هؾُت ّ اًنبى هؾُجی  ّ هجْل ایي ُنتی ّ رِبى ثَ مبى ػـٍَ اٍلی ّ هضل هِن ػمتیبثی ثَ « گیتی گـایبًَ»تضْل / 3

ُوبًطْؿ . مؼبػت هؾُجی ّ الِی اف ٓـین ػمتیبثی ثَ مؼبػت ػًیْی ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب آى هطـس هی ىْػ. فهیي مؼبػت

. هِن ّ امبمی هی ػاًنت« ًوبف عْاًؼى»ؿا چْى « کبؿ کـػى»کَ کلینبی پـّتنتبى   

 

 

ی آكـیٌو پـّتنتبًینن ایي تضْل مَ گبًَ آًگبٍ ػجْؿ اف ثضـاى ایوبى کًٌْی  ّ ىـّع  تضْل ًِبیی، ثنتـی ثـا ثب

ایزبػ  ثب. هوکي هی ىْػ« ّصؼت ػؿ کخـت ًْیي»هؾُجی ّ ُقاؿ ؿّایت هتلبّت ّ كـػی اف هؾُت ّ ُوقهبى ایزبػ یک 

ىْػ ّ ُن ثب ایي  ؿاثطَ موجْلیک ثب عؼا ّ هؾُت ػؿ ّاهغ اکٌْى ُن ؿّایت اًنبى اف عؼا ّ هؾُت كبًی ّ هبثل تضْل هی

یبثؼ ّ ثَ كـػیت عْیو ّ رِبى موجْلیک  ّ كبًی ثْػى عْیو ػمت هی« هـگ آگبُی» تضْل ، اًنبى ُـ چَ ثیيتـ ثَ

. یبثؼ كـػی عْیو ّ ثَ ایوبى ّ ػين پـىْؿ ثيـی ػمت هی  

 

 

 

یبثی ثَ ایي ُقاؿ ؿّایت كبًی ّ مجکجبل اف ایوبى ایـاًی ّ ثـ ثنتـ ػين  ثبؿی ؿاٍ ػجْؿ اف ثضـاى ایوبى ػؿ ایـاى ػمت

ثبؿی اکٌْى فهبى ؿمیؼى ایي ُقاؿ ؿّایت عٌؼاى ّ مجکجبل اف ایوبى . ّ ثب عؼا امت« ؿیـ»ًی ثب ّ ػیبلْگ پـىْؿ ایـا

فهبى، فهبى عْاًؼى صؼیج عْیو اف ػين ّ ایوبى امت ّ ثـ ثنتـ .  ّ فهبى پـمتو عؼا ّ فًؼگی ثَ ُقاؿ فثبى امت

ایوبى، ػين ّ « ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی کخـت»هؼؿى ّ یب « ّصؼت ػؿ کخـت»یبثی ثَ یک  ؿّاػاؿای هتوبثل ّ ثـای ػمت

چيوبًَ ّ ؿًؼاًَ ػبىوبى فهیٌی، ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ایـاًی ّ ُقاؿ  عـػ ایـاًی ّ فهبى ػیبلْگ ىْط

.ُب اف ػين، ایوبى ّ عـػ ّ هؼؿت امت ؿّایت عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم آى  

 

:اػثیبت  

 

.تـك ّ ػلِـٍ: گبؿػ کیـکَ/ 1  
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2- Zizek: körperlose Organe. S.256 
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دس ایشاى« خشدگشایی ّ ػمالًیت»کاّی تحشاى سّاً  
 

« ؿیـ ّ ػیگـی»ّ ػؿک تلبّت ّ كبٍلَ عْیو ثب « تْاًبیی ػیؼى»کبّاًَ ّ یب كلنلی آى ثَ هؼٌبی  عـػ ػؿ هؼٌبی ؿّاى

ثَ ىٌبعت عْیو ّ ػیگـی ّ ُنتی ّ هبػؿ ثَ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ؿّایت اًنبى عـػهٌؼ، اًنبى ثیٌب ّ هبػؿ . امت

ؿّ اًنبى عـػهٌؼ ثـ ثنتـ ًْع ّ ؿّایتو اف عـػ، هبػؿ ثَ ًوؼ ّ ىٌبعت  افیي. امت« ؿیـ»عْیو اف ُنتی ّ اف 

.ُب ّ هبػؿ ثَ ایزبػ عالهیت ّ کيق امت پؼیؼٍ  

 

چٌیي اّ هبػؿ ثَ لول ًیبف  ُن. گـػػ ىْػ ّ آگبٍ ثـ ًیک ّ ثؼ هی هی ػؿ امطْؿٍ آكـیٌو اًنبى ثب عْؿػى میت ػاًبیی ثیٌب

چٌبًکَ  ُن. ؿّ ثَ هْل هبؿکل رْاى اصنبك ىـم اصنبك ُوـاٍ عـػ امت یي اف. گـػػ ّ تلبّت عْیو ثب ػیگـی هی

ىـم ثيـی گیـی ٓجیؼی ثَ ثبفی اؿّتیکی ّ پـ ثب آگبٍ ىؼى آػم ّ صْا رلت. اؿّتیک ّ ػين ثؼّى عـػ ًبهوکي ُنتٌؼ

.  ىْػ ثـ اّ گؾاىتَ هی« صْا»ًبهؼ ّ ًبم  ثَ ُونـ ّ ػين آػم ػگـػینی هی« ػًؼٍ چپ اًنبى»ىْػ ّ صْا اف  تجؼیل هی

فیـا اؿّتیک ّ ػين ثـ ثنتـ ىٌبعت ّ لول . یبثؼ گیـی ٓجیؼی ثَ ػين ّ هؼٌبی ثيـی ّ كبًی تضْل هی یؼٌی رلت

.گیـًؼ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ىکل هی ّ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ػیگـی ّ« هـگ آگبُی»  

 

 

ثب « ّصؼت ّرْػ»کبًَّ عـػ ثب ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ثب هبػؿ ّ ثب ػجْؿ اف  ػؿ هؼٌبی ؿّاى

، عْاٍ ثب عْیو ّ یب ثب ػیگـی، ىکل «ؿیـ»، ثب  هجْل كبٍلَ عْیو ثب « ؿیـ»ّ هبػؿ ّ  هجْل تلبّت عْیو ثب « ؿیـ»

ّ هبًْى ّ پؾیـه صْْؿ پؼؿ ػؿ کٌبؿ هبػؿ ػؿ ّاهغ ًبهوکٌی ثِيت هطلن اّلیَ ؿا « ًبم پؼؿ»ْػک ثب هجْل ک. گیـػ هی

یبثی ثَ صویوت ّ ػين  مبلی ػؿ پی ػمت گـػػ ّ ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ ثقؿگ پؾیـػ ّ ّاؿػ رِبى موجْلیک عْیو هی هی

. آكـیٌؼ گؾاؿػ ّ رِبى عْیو ؿا هی كـػی عبًْاػٍ ؿا پيت مـ هی  

 

اًنبى ثب ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف ایي لول ثِيت هطلن ثب هؼيْم هطلن، ثب ػجْؿ اف هیل یگبًگی ّ ّصؼت ّرْػ ثب 

اکٌْى . یبثؼ هؾُت، ثب امطْؿٍ ّ یب صتی ثب ػلن ّ ؿیـٍ، ُـ چَ ثیيتـ ثَ تْاًبیی ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ػمت هی

چْى هبًْى، كـٌُگ « ؿیـ ثقؿگ»هیبى اّ ّ ػیگـی، هیبى اّ ّ ای هیبى اّ ثب عْیو، هیبى اّ ّ توٌبیو،  ُویيَ كبٍلَ

ّ عؼا ّرْػ ػاؿػ ّ اّ هضکْم ثَ صؼك ّ گوبى ؿاثطَ ّ ؽات عْیو ّ ػیگـی ّ ًیق هضکْم ثَ ػیبلْگ ّ لول ًیبف 

ّ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ؿّایت عْیو، ثب هجْل كبٍلَ « هـگ آگبُی»ؿّ اًنبى ثب هجْل  افیي. امت« ؿیـ»عْیو ثَ 

ُـ چَ ثیيتـ ثَ هْرْػ عالم ّ آكـیٌٌؼٍ ًیک ّ ثؼ عْیو، رِبى موجْلیک عْیو « ػیگـی»ّ تلبّت عْیو اف 

ثـػ کَ رِبى موجْلیک ّ ُوَ  اکٌْى مْژٍ ّ كـػ پی هی. کٌؼ یبثؼ ّ ٌُـ ّ ػلن عالم ثيـی ظِْؿ هی ػگـػینی هی

تْاًؼ هـتت ؿّایبتی ًْ ّ  ّ اّ هیىًْؼ  مبعتَ هی« ُیچی هـکقی»هؼٌبُب ّ ؿّایبت موجْلیک اّ ثؼّؿ یک 

گبٍ ثَ ؽات ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی عْیو ّ ػیگـی  ُب ّ اف ُنتی اًنبًی عْیو ثیبكـیٌؼ ّ ُیچ اًؼافُبیی ًْ اف پؼیؼٍ چين

.یبثؼ ػمت ًوی  

 

 

ى ّ ؿاثطَ موجْلیک یک ؿاثطَ تخلیخی ّ عـػهٌؼاًَ امت، فیـا مْژٍ  هبػؿ امت ُویيَ اف ّلغ مْم ّ ثـ ثنتـ هبًْ

ىٌبعت اف ًبهوکي ثْػى هؼٌبی ًِبیی ؿّایبت ّ ؿّاثٔ عْیو، هـتت ثَ ؿّاثٔ ّ رِبى ثيـی عْیو ثٌگـػ ّ ثتْاًؼ آى 

یک ؿاثطَ پبؿاػّکل امت، فیـا « ؿیـ»ؿاثطَ موجْلیک ثب . اًؼافُبی ًْ گـػػ ؿا هتضْل مبفػ ّ یب هبػؿ ثَ ایزبػ چين

اه ثَ هبػؿ ّ ثَ ثِيت  ثب ؿهیت ّ ثب رِبًو، ُن هیل ّ ػين ربّػاًَ، عْاٍ ثب هؼيْم یب «ؿیـ»اه ثب مْژٍ ػؿ ؿاثطَ

گبٍ  ػاًؼ کَ ایي ؿّایت ّ هؼٌب، ُیچ ثـای اّ ثَ ًْػی ػقیق امت ّ ُن هی« ؿیـ»ؿّ  کٌؼ ّ افیي گويؼٍ ؿا اصنبك هی

.گبٍ تَْیـ کبهل ّ هطلن ثِيت گويؼٍ ثب هبػؿ ًغْاُؼ ثْػ ّ ُیچ« ؿیـ»هلِْم ّ هؼٌب ًِبیی   

 

ػُؼ، ثَ کوجْػ ّ رنتزْی ربّػاًَ عْیو ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ  َ موجْلیک ّ تخلیخی ّ پبؿاػّکل ثَ ثيـ اهکبى هیؿاثط

ایٌگًَْ اّ ُن هبػؿ ثَ ػين . آیؼ گبٍ کبهل ثؼمت ًوی فهبى ثؼاًؼ کَ ایي هطلْة گويؼٍ ُیچ ّ هطلْة گويؼٍ تي ػُؼ ّ ُن

گبٍ ربّػاًَ ًینت ّ  ػاًؼ کَ ؿّایتو اف ػين ّ هؼؿت ّ اف عـػ ُیچ تْاًؼ ثبىؼ ّ ُن هی عـػهٌؼاًَ ّ  عـػ ػبىوبًَ هی

فیـا رِبى موجْلیک ثيـی ُویيَ اف ًْ . ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ اف ػين ّ عـػ، اف ایوبى ّ هؼؿت هوکي ّ ًبگقیق امت

.ػاىت ىْػ ّ رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل هطلْة گويؼٍ  ّ ثبفی ربّػاًَ ػين ّ هؼؿت ثيـی اػاهَ عْاُؼ ًْىتَ هی  
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ای کَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ؿىؼ ّ یب هؼؿت کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ؿاثطَ اٍلی كـػ ّ كـٌُگ ثب   ػؿ كـٌُگ ّ  مْژٍ

ّ « ؿیـ»ّاؿ هیل یگبًگی ثب  گبٍ ایي كـٌُگ ّ كـػ هـتت ػچبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ کبثْك تجؼیل ًيؼٍ امت، آى« ؿیـ»

ػ ّ امیـ هنضْؿ عؼا ّ هـاػ عْیو امت ّ ًبتْاى اف اًتوبػ ّ ؿىؼ ؿاثطَ چٌیي كـٌُگ ّ اًنبًی  یب هؼجْ. ػیگـی امت

فًؼ ّ ػؿ ًگبٍ ایي ؿُجـ ّ هؼجْػ هضْ  ّ كـٌُگ عْیو امت ّ یب ثَ كـهبى ایي عؼا ّ هؼجْػ ػمت ثَ کيتبؿ ّ تزبّف هی

ؿئبل ّ »ّ یب ػؿ صبلت  هتٌلـاًَ/ػؿ صبلت ًبؿمینتی  ىیلتگبًَ. ػُؼ ىْػ ّ كـػیت عْیو ؿا کبهل اف ػمت هی ّ ؿـم هی

ؿّ ثَ كـهبًو ّ عْامتو  افیي. كـػ ػؿ ّاهغ امیـ یک ًگبٍ امت ّ ایي ًگبٍ ثـای اّ ػیٌیت ّ هطلویت ػاؿػ« ّاؿ کبثْك

تٌِب ػؿ . ىْػ ّاؿ ّ یب اكـآی هی ؿّ ؿكتبؿ ّ صبالت چٌیي ىغٌ ّ كـٌُگی ػچبؿ یک صبالت ؿّثْت افیي. ػُؼ تي هی

چِـٍ، ؿّػؿ /امت کَ ىغٌ ّ كـٌُگ هبػؿ ثَ ایزبػ یک ؿاثطَ چِـٍ« ؿیـ»كـٌُگ ثب  صبلت ؿاثطَ موجْلیک كـػ ّ

اًؼافُبی  ُبی ػیگـی ّ عْیو ّ هبػؿ ثَ ایزبػ یک ؿاثطَ ًوبػاًَ ُوـاٍ ثب اصتـام ّ ایزبػ چين ؿّ ّ لول عْة ّ ثؼی

تلبّت ػؿًّی ّ ثـًّی ثيـی موجْلیک ثـای ایزبػ رِبى چٌؼهؼٌبیی ّ ه/ؿئبل/ُـ مَ ؿاثطَ ًبؿمینتی. هغتلق ُنتٌؼ

یبثی ثَ ؿاثطَ پبؿاػکل  ّـّؿی ّ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ، اهب هّْْع ثلْؽ گؾاؿ اف صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ّ ػمت

.ّ ًوبػاًَ موجْلیک امت  

 

تْاًؼ هـتت تضْل یبثؼ ّ هؼبًی ّ  صبالت ًْ اف رِبى  تٌِب ایي ؿاثطَ موجْلیک، تخلیخی ّ پبؿاػّکل امت کَ هی

ػّ ًوًَْ .  جْلیک ّ اف ػين، ایوبى ّ اف عـػ ّ هؼؿت ثیبكـیٌؼ ّ هـتت عْیو ؿا ثَ فیـ مْال ثجـػ ّ تضْل یبثؼمو

ثیٌین ّ ػؿ ػیي صبل ثبینتی  گـایبًَ اهـّفیي هی افیي تْاًبیی موجْلیک ؿا ػؿ ؿىؼ ػینکْؿك هؼؿى ّ پنبهؼؿى یب رنن

.ضـاى عـػگـایی ػؿ كـٌُگ عْیو ؿّینثَ هؼْالت ُـ کؼام ًیق ًگبُی کٌین ّ مپل ثَ مـاؽ ث  

 

 
 

 هؼٌای خشد ّ خشدگشایی دس فشٌُگ هذسى ّ پغاهذسى

 

ػُؼ، هیبى عْیو  َ مْژٍ ّ كـػ ایي اهکبى ّ هؼؿت ؿا هیای امت کَ ث اثژٍ/عـػ ػؿ هؼٌبی هؼؿى آى ػؿ ّاهغ عـػ مْژٍ

ثٌؼی کٌؼ ّ  ّ ُنتی یک كبٍلَ ّ تلبّت ایزبػ کٌؼ ّ ثتْاًؼ ثَ مبى مْژٍ ػبهل ّ ًبظـ رِبًو ؿا ػؿ ػمت گیـػ ّ ٓجوَ

ك امب. ُبی عْیو، اف رنن تب رِبى هبػی ّ كیقیکی عْیو ّ ؿّاى عْیو ػمت یبثؼ ثَ ىٌبعت ًنجی ّ هؼاّم اف اثژٍ

ایي عـػ یک تَْیـ پْفیتیْینتی اف ّاهؼیت ّ فًؼگی ّ اهکبى ىٌبعت ًنجی ایي ّاهؼیت ّ رِبى،  اهکبى پیيـكت 

. هؼاّم ػؿ فًؼگی ّ اهکبى ایزبػ یک رِبى ًْ ّ ػبهالًَ ّ ؿامیًْبل ّ هٌظن ػؿًّی ّ ثـًّی امت  
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ُبی یًْبًی ػاؿػ ّ اف  ٌگ یًْبًی ّ امطْؿٍمْ ؿیيَ ػؿ كـُ ای هؼؿى اف یک اثژٍ/ـػ امتؼاللی ّ مْژٍایي هلِْم اف ع

ُبی ػلوی ّ كلنلی ؿىؼ  ػؿ ّاهغ ػؿ ػؿّى ػیْاؿُبی کلینب اّلیي ؿىتَ. ٓـف ػیگـ ؿیيَ ػؿ كـٌُگ هنیضی ػاؿػ

کٌٌؼ ّ ثَ هْل ًیچَ ػبلوبى کًٌْی ػؿ ّاهغ اف رِبتی ُوبى ؿّصبًیْى هنیضی هؼیوی ُنتٌؼ کَ اکٌْى عْاُبى ایزبػ  هی

اهب ایي ثؼاى هؼٌب ًینت کَ اُویت هِن ّ امبمی ایي . فهیي ّ عْاُبى تجلْؿ هبػی تلکـات هنیضی ُنتٌؼثِيت ثـ ؿّی 

توبهی تضْالت هِن . ای ػؿ ؿىؼ ّ تکبهل ثيـیت ّ ػلن ّ ػؿ پْیبیی هؼؿًیت ؿا كـاهْه کٌین اثژٍ/عـػ امتؼاللی ّ مْژٍ

گیـی ّ  ػؿ ایي تْاًبیی عـػ هؼؿى ػؿ كبٍلَاهـّفٍ ػؿ ػلن ّ تکٌْلْژی ّ ػؿ ػلْم ارتوبػی ّ میبمی ؿیيَ 

هّْْع هِن ػؿک ایي هطلت امت کَ عـػ ّ ػلن ػؿ ػیي صبل ػاؿای . گیـی رِبى ّ اثژٍ عْیو ّ تضوین آى ػاؿػ ثؼمت

اه  ػُؼ ّ ًْع ؿاثطَ ای امت کَ ػؿ ّاهغ امبك ًگبٍ ّ ًگـه ایي عـػ ّ هٌطن ّ ػلن ؿا ًيبى هی مـی تَبّیـ پبیَ یک

ثـای هخبل تبحیـ ًگبٍ هنیضی ّ . کٌؼ کٌؼ ّ هنیـ تکبهلو ؿا تؼییي هی ُنتی ؿا ّ ثب اًنبى ؿا هيغٌ هی ّ« ؿیـ»ثب 

ٓجوَ  ُب ّ ربهؼَ ثی تاله ًبآگبُبًَ ػبلن ّ ػاًيوٌؼ ثـای ایزبػ یک ثِيت ثـ ؿّی فهیي ؿا ُن ػؿ تاله هبؿکنینت

. ىبُؼین« اثـ اًنبى ژًتیکی ؿامیًْبل ّ ثؼّى ػیت»ثیٌین ّ ُن ػؿ تاله اهـّفٍ ػبلن ثـای ایزبػ یک  کوًْینتی هی

ْٓؿ کَ ىبُؼ ىکنت اتْپیبی کوًْینتی ثْػین، ىبُؼ ىکنت ایي تاله ثـای تجؼیل ىؼى ثَ عؼای ژًتیکی ّ  هطوئٌب ُوبى

اف فًؼگی ّ « ّصيت ػکبؿتی»ای ػؿ ّاهغ ثَ هْل ُبثـهبك یک  اثژٍ/فیـا ػؿ ایي ًگبٍ مْژٍ. ثی ػیت ًیق عْاُین ثْػ

ُبی  ای ػؿ ّاهغ اًنبى هؼؿى ّصيت عْیو اف هؼؿت اثژٍ/ػؿ ایي ًگبٍ مْژٍ. صبلت ؿیـهبثل کٌتـل  فًؼگی ّرْػ ػاؿػ اف

ػُؼ ّ  ُب ّ ُـامو اف ػٌَـ هزِْل ؿا ًيبى هی ثقؿگ رنن ّ رِبى عْیو ؿا ّ تالىو ثـای ػؿثٌؼ کـػى ایي هؼؿت

ثَ عْیو ّ هبئن ثَ عـػ عْیو ػچبؿ یک صبلت هتلبعـ ّ ػُؼ کَ ػؿکو اف عْیو ثَ مبى مْژٍ هبئن  فهبى ًيبى هی ُن

. گًَْ ًبؿمینتی امت تُْن  

 

ؿّ ػؿ تکبهل هؼؿًیت ػؿ ّاهغ ایي مْژٍ ًبؿمینتی ّ تُْن اّ ػؿ کٌتـل ُنتی ُـچَ ثیيتـ تْمٔ کنبًی چْى  افیي

والًیت هؼؿى ثَ مبى هؼؿت ػؿ ایي ؿًّؼ ّ تضْل هؼؿى ػ. ؿّػ هبؿکل، ًیچَ، كـّیؼ، ػؿیؼا، لکبى ّ ؿیـٍ فیـ مْال هی

اًنبًی ّ تبحیـ ؿّاثٔ ارتوبػی اف ػمت « عْامت هؼؿت»اٍلی ؿاًو اًنبًی هؼؿتو ؿا ػؿ ثـاثـ ّویـًبآگبُی ّ 

ىْػ کَ ػؿ  تجؼیل هی« مْژٍ هٌونن»هؼؿًی چْى ػؿیؼا ّ لکبى ّ ؿیـٍ ثَ یک  ػُؼ ّ مْژٍ یگبًَ هؼؿى ػؿ ًگبٍ پنت هی

ای  اثژٍ/فهبى ؿاثطَ مْژٍ ثب ایي تضْل ػؿ ًگبٍ ثَ اًنبى ّ ُنتی ُن. امت» بتوبمکخـت ػؿ ّصؼت ُویيَ ً»ّاهغ یک 

ؿّػ ّ اکٌْى ُنتی  ّ ؿاثطَ اًنبى ّ ُنتی ثَ یک ؿاثطَ هتوبثل ّ ػیبلکتیکی ّ یب ثَ یک  عـػ هؼؿى فیـ مْال هی

ُب ّ تضْالت رؼیؼ ػؿ ػلْم  ی مینتنًوًَْ ایي ًگبٍ ًْ ؿا هب ػؿ تئْؿ. یبثؼ ػیلـاًل ػؿیؼایی ّ هتوبثل ّ ًبتوبم تضْل هی

.ثیٌین عـػی چْى ًظـات ػاهبمیْ ّ ؿیـٍ هی/ًْیـّثیْلْژیک ّ ػیؼى اًنبى ثَ مبى یک ّرْػ اصنبمی  

 

مْ ىبُؼ یک  هب اف یک. گـایبًَ ُنت ّ  عْاُؼ ثْػ رِبى صبل ّ  آیٌؼٍ هؼؿى ػؿ ّاهغ ػـٍَ رؼل هیبى ػّ تلکـ رنن 

مبفی ّ ؿیـٍ ػؿ پی ؿكغ عطبی ُنتی ّ  ن ّ ُنتی ُنتجن کَ اف ٓـین ىیٍْ کلْىػؿک هکبًیکی ّ تکٌْلْژیک اف رن

رنن »ایزبػ ثِيت ثـ ؿّی فهیي تکٌْلْژیک ّ اثـاًنبى ژًتیک امت ّ اف مْی ػیگـ ىبُؼ ؿىؼ ؿّایبت ًْ اف 

ن موجْلیک ّ گـایبًَ ػلْف ّ ػیگـاى اف ایي رن ّ رِبى چٌؼؿّایتی ػلْم ًْیـّثیْلْژیک ّ یب ًظـات رنن« موجْلیک

فیؼ ّ رقیی اف یک کل ّ ػؿ پیًْؼ ػائوی ّ  رنوی کَ ثـ ثنتـ یک ػینکْؿك ّ فهبًَ عْیو هی. ُویيَ ًبتوبم ُنتین

یبثؼ ّ یب  هتوبثل ثب رِبى آـاف عْیو امت ّ اف ٓـین ایي کٌو ّ ّاکٌو هتوبثل ثب رِبى عْیو هـتت تضْل هی

بم ّ ػؿ ًِبیت یک ؿّایت ّ اهکبى ػؿ یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ تضْلی کَ ُویيَ ًبتو. مبفػ رِبًو ؿا هتضْل هی

ٓجیؼی امت  کَ ایي تضْل ثَ هؼٌبی ػؼم اُویت تضْالت تکٌْلْژیک ثـای ؿىؼ رِبى ثيـی . پلْؿالینن ًظـی امت

« ؿیـ»هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب . مبفی ًیق ػاؿای اهکبًبت هخجت كـاّاى ثـای ػلن ّ ثـای ثيـیت امت صتی کلْى. ًینت

ػؿ ؿامتبی « گلتوبى ػاًيگبُی»هّْْع ایي امت کَ آیب ػبلن ّ ػاًيوٌؼ  امیـ یک . ؿ ػلن ّ ًْع عـػ اًنبى امتػ

گلتوبى »یب ثَ یک .  ػیت ّ اًنبى کبهل ثیبكـیٌؼ تْاًؼ یک رِبى ثی چِبؿ گلتوبى لکبى امت ّ ثَ عیبل عْیو هی

ػاًؼ کَ ًگبُو ّ ؿّایتو اف عـػ ّ ُنتی  یبثؼ ّ هی هی ػمت« ؿیـ»ّ ؿاثطَ موجْلیک ثِتـ ثب ُنتی ّثب « کبّاًَ ؿّاى

. یک اهکبى ّ یک ؿّایت ُویيَ ًبتوبم امت ّ ثِيت هطلن ّ اًنبى کبهل، کٌتـل کبهل رِبى ّ رنن  یک تُْن امت

ًِلتَ امت ّ هجْل ایي هضـّهیت اف کوبل هطلن ّ ػاًبیی « ُیچی هـکقی»فیـا ػؿ ثطي ُـ ؿّایت ّ عـػ ػلوی یک 

بك رِبى ّ ؿىؼ ثيـی ّ امبك ّؿّػ ثِتـ ثَ یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ چٌؼمینتوی ّ پلْؿالینن میبمی ّ هطلن ام

.كـٌُگی امت  

 

 

 هؼٌای خشد دس فشٌُگ ایشاًی  ّ تحشاى آى

 

ُبی هیتـایی، فؿّاًی ّ اّمتبیی ّ ىبٌُبهَ  ؿٍ ثنتـ كـٌُگی  ؿّایت ایـاًی اف عـػ ّ عـػگـایی ػؿ ّاهغ امطْ

گْیی ثَ عـػگـایی  ُب هب ىبُؼ ػالهَ ّ اُویت عـػ ثـای اًنبى ایـاًی ّ ىبُؼ آؿی ؿ ایي امطْؿٍػ. كـػّمی  امت

ْٓؿ کَ ػؿ اّمتب  هیتـا ػؿ ّاهغ ُن عؼای ػين ّ ّكبمت، ُن رٌگزْ ّ هؼؿتوٌؼ امت ّ ُن عـػهٌؼ امت، ُوبى. ُنتین

گْیی ثَ ػلن ّ پیيـكت ّ عـػ مبفًؼٍ ّ  آؿیُبی فؿتيت ّ ػؿ ًگبٍ فؿتيت هب ىبُؼ  ػؿ گبت. ىْػ اف اّ مغي گلتَ  هی
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اف . ػؿ ىبٌُبهَ كـػّمی هب ىبُؼ اُویت كـاّاى ثَ عـػ ّ ػلن ُنتین. آیؼ  فؿتيت ػؿ ّاهغ عٌؼاى ثؼًیب هی. هخجت ُنتین

ّرْػ ػاؿػ کَ هب ًوبػُبیو ؿا ػؿ كـٌُگ « عـػ ىبػ ّ مبفًؼٍ»اثتؼا ػؿ كـٌُگ ایـاًی ًْػی ػالهَ ّ ػين ثَ یک 

ػیگـ ثبؿ ثَ آى ثَ ىیٍْ « ًظـثبفی ػبؿف»ثیٌین ّ مپل ػؿ ػـكبى ایـاًی ّ  ی ّ اّمتبیی ّ ىبٌُبهَ كـػّمی هیهیتـای

اهب ػؿ کٌبؿ ػالهَ ّ اُویت ایي عـػ مبفًؼٍ ّ هخجت ػؿ كـٌُگ ایـاًی، هب ىبُؼ ًْػی ُـاك اف . کٌین ًْیی ثـعْؿػ هی

مْال ثـػى ًگبٍ ّ   کـػى ّ ىک ّ فیـ ُـ تضْلی ثؼّى عـاة .ثـاًگیق عـػ ّ ػوالًیت ُنتین کٌٌؼٍ ّ ىک هؼؿت عـاة

مینتن گؾىتَ  ؿیـ هوکي امت ّ گْیی اًنبى ایـاًی اهب اف ایي ػول ّصيت ػاؿػ ّ ػؿ ّاهغ هلِْم عْیو اف عـػ ؿا 

.عْاًؼ گـ ؿا اُـیوٌی هی کٌٌؼٍ ّ ّیـاى پٌؼاؿػ ّ عـػ ىک کٌؼ ّ عـػ مبفًؼٍ ؿا اُْؿایی هی ػّپبؿٍ هی  

 

ثیٌین کَ عؼای اٍلی فؿّاى عْاُبى كـفًؼی امت تب كـفًؼه رِبى ثيـی ؿا  هی« فؿّاى»گًَْ ػؿ ؿّایت  ایي 

گًَْ اّ ػّ كـفًؼ ػّ هلْ  کٌؼ ّ ایي ػؿ اًتِب ثَ عْیو ّ عْامت عْیو ىک هی. کٌؼ پل ُقاؿ مبل هـثبًی هی. ثیبكـیٌؼ

اه ثَ رِبى ّ  آیؼ ّ اف ایوبى ّ ػين ُـیوي ثؼًیب هیاف ىکو ثَ عْیو ّ ثَ رِبى عْیو كـفًؼ فىتو ا. آّؿػ ثؼًیب هی

گًَْ كـٌُگ ایـاًی ثـ عالف كـٌُگ یًْبًی اف اثتؼا  ایي. ىْػ ثَ عْامت عْیو كـفًؼ ىکُْوٌؼه اُْؿا هتْلؼ هی

ػلیل ًینت کَ اًنبى ىکبک ػؿ  ثی. ُـاك كـاّاى اف ىک ّ فیـ مْال ثـػى ّ عـاة کـػى رِبى کِي ّ ًگبٍ کِي ػاؿػ

.گ ایـاًی ٌُْف ًیق ثبؿ هٌلی ػاؿػكـٌُ  

 

ػؿ گؾاؿ ثؼؼی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ثب صْْؿ امالم هب ىبُؼ ؿىؼ ثیيتـ ًگبٍ ػلوی تْمٔ ػلوب ّ ػاًيوٌؼاى امالهی ّ 

اهب ایٌزب ًیق ػؿ ًِبیت ًگبٍ ػلوی ّ . ػؿ امالم اُویت ػلن ثـای پیيـكت فًؼگی ثيـی ربی عبٍی ػاؿػ. ایـاًی ُنتین

ای ثب ُنتی ػؿ كـٌُگ  اثژٍ/هبًؼ ّ عـػ ػلوی ّ ؿاثطَ مْژٍ ًِبیت امیـ مٌت ّ ًگبٍ ىـػی ثبهی هیعـػ ػلوی ػؿ 

ؿًّؼ ّ  یک هّْْع ربلت تْرَ ایي امت کَ چـا ثغيی اف كـٌُگ ّ ػلْم امالهی ثَ اؿّپب هی. کٌؼ ایـاًی ؿىؼ ًوی

هبًؼ ُـ چَ ثیيتـ تبثغ ىـع  ّ مٌت  هی ىًْؼ، اهب ثغيی کَ ػؿ ایٌزب گؾاؿ ثـ ؿًّؼ ؿًنبًل ّ عـػ هؼؿى هی تبحیـ

. ىْػ هی  

 

عـػ امتؼاللی ّ ثب پبی »مْ ثَ تضویـ  ایي ًگبٍ ًْ اف یک. ػؿ ػّؿاى ػـكبى هب ىبُؼ ؿىؼ ًْػی ًگبٍ ًْ ثَ عـػ ُنتین 

ّرْػ ًبؿمینتی ّ هطلن امت ّ  یبثی ثَ یک ّصؼت پـػافػ ّ عْاُبى ػجْؿ اف ىک ّ كبٍلَ عْیو ّ ػمت هی« چْثیي

ػؿ كـٌُگ ایـاًی ُنتین کَ اّد عْیو ؿا ػؿ « عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ»ٓـف ػیگـ هب ىبُؼ ًْػی صْْؿ یک  اف

یبثؼ، ػؿ کٌبؿ ؿىؼ ػلْم ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ آحبؿ  هی« مـایی عیبم کبم»ّ ػؿ « ٌٓق فاکبًی» ، ػؿ «ًظـثبفی صبكع»

هبًؼ ّ اًنبى ایـاًی ًَ ثَ عـػ هؼؿى ّ  بیت ًبتوبم هیاهب ایي ًگبٍ ًْ ًیق ػؿ ًِ. میٌب، كبؿاثی ّ ؿیـٍ ػاًيوٌؼاًی چْى اثي

.ىْػ ّ ؿًؼاًَ عْیو هی« عـػ ىبػ»یبثؼ ّ ًَ هبػؿ ثَ تضْل ًِبیی ّ ثِتـ هلِْم  هی ای ثب ُنتی ػمت  اثژٍ/ؿاثطَ مْژٍ  

 

گـاًَ ایٌگًَْ پل اف یک مکْت ّ مکْى چٌؼهـًی هب ػؿ ػّؿاى هيـّٓیت ىبُؼ ؿىؼ ػّثبؿٍ تلکـ عـػگـایبًَ ّ ؿّىٌ

ثب ُوَ . صبل ٌُْف ثضـاى عـػ ّ عـػگـایی ایـاًی پبیبى ًیبكتَ امت ّ ػلن ُنتین کَ ایي تضْل ٌُْف اػاهَ ػاؿػ ّ ثب ایي

ّ التوبٓی « عـػ هًْتبژگـ»ُبی هؼؿى ؿّىٌگـاى ّ عـػهٌؼاى هؼؿى ایـاًی، اًؼیيَ ایـاًی ّ عـػ ایـاًی یک  تاله

فیـا . ای هؼؿى ّ یب ثَ ًگبٍ پنبهؼؿًی ّ مینتوبتیک ّ  هتوبثل ػمت یبثؼ اثژٍ/ْژٍتْاًؼ ثَ یک ًگبٍ م هبًؼ ّ ًوی ثبهی هی

یبثی ثَ ّصؼت ّرْػ ثب هؼؿًیت ّ  امت ّ ثـای ػمت« ؿیـ»اًنبى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثب 

لو ّ ػیبلْگ عْیو ّ یب ثب مٌت ثَ ْٓؿ هؼاّم ثَ مـکْة كـػیت عْیو ّ ػیگـی ّ ثَ مـکْة هؼؿت ىک ّ چب

.پـػافػ ػیگـی هی  

 

ّ ُنتی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ػؿ اًنبى ایـاًی مجت « ؿیـ»ػؼم ؿىؼ کبكی ؿاثطَ موجْلیک، پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب  

ُب ؿا هنظ ّ  عـػ ّ ػلن ثَ كبؿمی آى« تـروبى» ثبىؼ ّ یب ػؿ « هًْتبژگـ»ىْػ کَ اًنبى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی یب  هی

اف ٓـف ػیگـ عـػ هؼؿى ثـ ثنتـ كـٌُگ یًْبًی ّ هنیضی عْیو ّ ثـ ثنتـ تبؿیغی عْیو ؿىؼ کـػٍ . فػایـاًی مب

ّ كـٌُگ عْیو « ؿیـ»هّْْع ایزبػ ؿاثطَ موجْلیک ثِتـ ثب . کـػى امت امت ّ ایي عـػ ّ عـػگـایی ؿیـهبثل کپی

یبثی ثَ  هّْْع ػمت. ُبی ًْ امتٍ  ب ًگبّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ّ عـػگـایی ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ تللین ّ ی

عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ »هلِْم عـػ هؼؿى یب پنبهؼؿى ایـاًی ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ اًْاع ّ اىکبل ؿّایبت ًْ اف 

.ایـاًی امت« ّ مجکجبل  

 

ب اف آى ؿّ کَ ٌُْف ای ػؿ یک ؿىتَ ػلوی تضَیل کٌؼ ّ هْكن ثبىؼ اه اثژٍ/تْاًؼ ثَ ىیٍْ مْژٍ اًنبى ایـاًی اهـّف هی

گـكتي رِبى ّ ُنتی ػؿ ػمت عْیو ّ ثـؿمی آى ػؿ ایي كـٌُگ ؿىؼ ًکـػٍ  ُب ّ تْاًبیی ثؼمت تْاًبیی ىٌبعت مینتن

ؿّ ًیق ثیيتـ هًْتبژگـ امت تب مبفًؼٍ ّ آكـییٌؼٍ ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ػـٍَ كلنلی ّ ػلوی ّ ٌُـی ًبتْاى اف  امت، اف آى

.لوی عْیو ّ یب ٌُـ چٌؼالیَ ّ رِبًی عْیو امتایزبػ كالملَ ّ ًگبٍ كلنلی ّ ػ  
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صبل گلتي روالتی هخل ایي کَ ػؿ كـٌُگ ایـاًی ػوالًیت ّرْػ ًؼاؿػ، ػؿ ّاهغ عْػ ًوبػی اف گـكتبؿی ؿّىٌلکـ  ثب ایي

فیـا هيغَب ُـ كـٌُگ ّ ُـ كـػی ػاؿای هؼؿت عـػی . گـایبًَ امت هؼؿى ایـاًی ػؿ یک صبلت ًبؿمینتی ّ هطلن

امت، اهب ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی ثَ ؿاثطَ اٍلی ّ ػوین تجؼیل « ؿیـ»ًی ّ ؿاثطَ موجْلیک عْیو ثب ّ ػوال

ٌُْف ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ػؿ پی ّصؼاًیت  ّ یب « ؿیـ»ًيؼٍ امت ّ ىکل اٍلی ؿاثطَ اًنبى ایـاًی ثب 

.گـ ػگـاًؼیو ّ ىک ػلوی امت ؿاثطَ ؿئبل ّ مـکْة  

 

گبٍ هلبُین هؼؿى  ـ ثؼّى ىٌبعت ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ثؼّى تللین ًگبٍ هؼؿى ثب ثنتـ كـٌُگی عْیو، آىاف ٓـف ػیگ

هبًٌؼ ّ یب امیـ چِبؿچْة ًبؿمینتی  ػؿ كـٌُگ ایـاًی ثبهی هی« رنوک ثیگبًَ»عـػ ػلوی ّ یب ًگبٍ ػلوی چْى یک 

یـاًی ثـای هخبل ػؿ ػّؿاى ىبٍ ّ ؿّبىبٍ ثَ اًؼیيَ ىًْؼ ّ ایٌگًَْ اًؼیيَ هؼؿًیت ا گـایبًَ كـٌُگ ایـاًی هی ّ هطلن

ایٌگًَْ هـتت اًؼیيَ هؼؿى ثَ صبلت ًبؿمینتی ّ . گـػػ هنظ هی« هؼؿًیقامیْى ایـاًی ُوـاٍ ثب ػیکتبتْؿی ایـاًی»

ی  گـای ایـاً گـایبى هطلن ىْػ ّ هب ىبُؼ مـثبفاى ربى ثـکق هؼؿى ّ پنبهؼؿى ایـاًی ّ یب پْچ ؿئبل ایـاًی ػچبؿ هی

.ایـاًی ُنتین« ؿّىٌلکـاى پیبهجـگًَْ»ّ   
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 ًگاُی ًْ تَ هفِْم لذست

 

ای هب ىبُؼ ؿىؼ  اثژٍ/هؼؿى ّ ؿاثطَ مْژٍثب ؿىؼ ًگبٍ . پیًْؼ تٌگبتٌگ ػاؿػ« هؼؿت»هلِْم عـػ ّ عـػگـایی ثب هلِْم 

ایي هؼؿت هؼؿى ّ ًنجی ثب عْیو ًْع . گیـی رِبى عْیو تْمٔ اًنبى ُنتین ًْع ًْیٌی اف هؼؿت ّ تْاًبیی ثؼمت

آّؿػ کَ ًوبػ آى ػهْکـامی هؼؿى ّ چبلو ّ ػیبلْگ ػلوی هؼاّم ػؿ پی  رؼیؼی اف كـٌُگ میبمی ّ ػلوی ًیق ثَ ثبؿ هی

اگـ ػیکتبتْؿی مٌتی ًوبػ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی . ُبی فهیٌی ّ صل هؼْالت اًنبًی امت امتیبثی ثَ عْ ػمت

« هؼؿت»هؼؿى ًوبػ ؿىؼ یک ًگبٍ  ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب هلِْم « هؼؿت»گبٍ ػهْکـامی ّ هلِْم  هؼجْػی امت، آى/هـاػ



29 

 

 

مت کَ ًبىی اف ؿاثطَ ثب ایي صبل ایي هلِْم ًْ اف هؼؿت ّ ػهْکـامی ػاؿای ًوطَ ّؼق عبً عْیو ا. امت

اثتؼا ثب ػجْؿ اف ؿاثطَ . کٌؼ ای ثب ُنتی امت ّ ػؿ صویوت رِبى ّ ُنتی ؿا مبکت ّ ػیبلْگ ؿا ّؼیق هی اثژٍ/مْفٍ

ای ّ ػؿک اؿتجبٓ هتوبثل اًنبى ثب ُنتی ّ لول ُنتی چْى یک ُنتی عْػآگبٍ، فًؼٍ ّ تبحیـگؾاؿ امت کَ  اثژٍ/مْژٍ

فًؼٍ ّ چٌؼؿّایتی ثب کل ُنتی ُنتین ّ ػیگـثبؿ ُنتی ّ رِبى اًنبًی ىـّع ثَ  ػیگـ ثبؿ هب ىبُؼ یک چبلو ًْ ّ

. کٌؼ عْاًؼى ّ ػیبلْگ چٌؼٍؼایی هی  

 

ًیچَ  ّ كـٌُگ ػیًْیقّمی اّ « اثـاًنبى»ًوبػ ایي هؼؿت ًْ ّ ػوین ّ چٌؼربًجَ ؿا هب ػؿ ًگبٍ ًیچَ ّ ػؿ هلِْم 

یت ًینت ثلکَ یک عـػهٌؼ ىبػ، یک ػلوک ّ یب اًنبى پبؿاػّکل امت ػ ًیچَ یک اًنبى کبهل ّ ثی« اثـاًنبى». ثیٌین هی

یبثی ثَ  اه ّ ثـای ػمت فیؼ ّ ثـ امبك مالهت رنن ّ فًؼگی ػاًؼ ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو ّ رِبى عْیو هی کَ هی

توبم ؿّایتی کَ ُویيَ ًب. آكـیٌؼ اّد هؼؿت ّ مالهت عْیو ّ ػين ّ رِبًو، ؿّایت عْیو اف فًؼگی ّ ُنتی ؿا هی

اف « آًک اًنبى»ایٌگًَْ ًیچَ ػؿ کتبة . امت ّ ػؿ ّاهغ یک مٌبؿیْ امت ّ ػؿ آى ُوَ چیق ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼ امت

ػؿ ایي هؼؿت ًْ ّ ؿّایت ًْ اًنبى هبػؿ امت ثَ . گْیؼ یک كـٌُگ ّاال ّ ؿهَبى  ّ اف یک هؼؿت ًْ ّ عٌؼاى مغي هی

قی مـػ هـتجب رِبى ّ ُنتی ّ عْیو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ ّ ؿّایت ّ ثب هلجی گـم ّ هـ« رنن عٌؼاى ّ عـػهٌؼ»مبى 

ٍ ُبی اًنبًی عْیو ؿا اف رْاًت هغتلق ثـؿمی ّ ّؿاًؼاف کٌؼ ّ ثَ ثِتـیي ؿّایبت اف كلنلَ، ػلن ّ  عْیو ؿا ّ پؼیؼ

. ى ثغيؼفهبى عْیو ؿا هؼٌب ّ ىکل ّ رِبى موجْلیکو ؿا ًظن ّ مبهب پئُّو ػمت یبثؼ ّ ثب ُـ ؿّایتی ػؿ ّاهغ ُن

یبثؼ ّ ّاؿػ رِبى  عْیو ّ ػجْؿ اف صویوت هطلن ّ ّاهؼیت ػیٌی ّ هطلن ػمت هی« ؿّف ثقؿگ ًین»ایٌگًَْ اًنبى ثَ 

اکٌْى كـٌُگ ػیًْیقّمی ّ عـػ عٌؼاى ثـ رِبى ّ اًنبى هؼؿتوٌؼ ّ . ىْػ ّ عٌؼاى امت ّ ؿّایت كبًی عْیو هی

الی ؿهٌ ثب اًؼیيَ، ؿهٌ ثب کالم ّ گلتبؿ ّ ًْىتبؿ آؿبف اکٌْى ثَ هْل ًیچَ فهبى كـٌُگ ّا. پـىْؿ صبکن امت

.ىْػ هی  

 

ُبی آكـیٌو یب پؾیـه  کبّاى پنبهؼؿى اف هلِْم هؼؿت هؼؿى ّ ًوًَْ ُبی ػجْؿ ػیگـ ػبلوبى، كیلنْكبى ّ ؿّاى ًوًَْ

ثَ هْل ژیژک اگـ . ثیٌین ًگبُی ًْ ّ چٌؼؿّایتی اف هلِْم هؼؿت ؿا هب ًقػ کنبًی چْى ػؿیؼا، لکبى ّ ػلْف ّ ؿیـٍ هی

یبثی هْهت ثَ ربی  امت ّ ػهْکـامی، ػیبلْگ ّ رؼل ًیـُّبی میبمی ثـای ػمت« لکبى ػهْکـات»لکبى رْاى یک 

گبٍ  ثیٌؼ، آى عبلی هضْؿی ّ هـکقی ّ هؼؿت ّ ػجْؿ اف  ػیکتبتْؿی كـػی ؿا ًوبػ یک رِبى ثبلـبًَ ّ موجْلیک هی

ػؿ ّاهغ عْاُبى یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ پلْؿالینن میبمی  « كبلْكلکبى ّؿای هضـّهیت اف »تـ ّ یب  لکبى هني

ّ  هـتجب ػؿ صبل تضْل ّ اف پلْؿالینن كـٌُگی ّ «ػهْکـامی تؼْیوی»ْٓؿ کَ ػؿیؼا اف یک  ُوبى( 1.)هؼؿى امت پنت

(2.)گْیؼ هی میبمی ّ چٌؼٍؼایی مغي   

 

ػٍ امت ّ اف ٓـف ػیگـ هؼؿت ُویيَ ثَ ىیٍْ ػؿ كـٌُگ ایـاًی هلِْم هؼؿت ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػاؿای یک ثبؿ هٌلی ثْ

گـایبًَ ّ ًبكی ػیبلْگ ّ چبلو  عْػهؼاؿی هطلن»ًبؿمینتی ّ ؿئبل یؼٌی ثَ صبلت ػیکتبتْؿی هطلن ّ امتجؼاػ ىبُی ّ 

ؿّ ًیق ربهؼَ هب  اف ایي. اىکبل موجْلیک اف هؼؿت ػؿ ایي هقٌُگ ؿىؼ اًؼکی ػاىتَ امت. ىکل گـكتَ امت« ایـاًی

مْ هغبلق هؼؿت ّ  ىْػ ّ ُـ كـػ ایـاًی اف یک یک ػیکتبتْؿی ّ ًلی چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى هجتال هیهـتجب ثَ 

ّ ػیکتبتْؿ کْچک امت ّ ػیبلْگ ّ چبلو ػؿ عبًْاػٍ ّ « عْػهؼاؿ هطلن»عْػعْاُی امت ّ اف ٓـف ػیگـ یک 

یبثی ثَ ایي  ع هِن كـٌُگ ایـاًی ػمتهّْْ. یبثؼ یبثؼ ّ ٌُـ ّ ػلن ایـاًی ثلْؿی ًْ ًوی ؿّاثٔ ایـاًی ؿىؼ کبكی ًوی

ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک ّ كبًی اف هؼؿت ّ لول اىکبل هغتلق ایي هؼؿت موجْلیک ّ پبؿاػّکل ّ ًوبػاًَ امت تب ُن 

ّمیلَ ثَ ىٌبعت هؼْالت عْیو ًبئل آیؼ ّ ُن تْاًبیی تـییـ ؿّایت كـػی ّ روؼی عْیو ؿا اف ٓـین ػیبلْگ ّ  ثؼیي

یبثی ثَ ایي ؿّایبت ًْ ّ مجوْلیک اف عـػ  هّْْع ثلْؽ ایـاًی ػمت. ثؼّى عًْـیقی ػاىتَ ثبىؼتضْل ػینکْؿمیْ ّ 

گـكتي رِبى عْیو ّ تْاًبیی ًوؼ رِبى عْیو ثَ ُوـاٍ  ُن تْاًبیی ثؼمت« هؼؿت»ؿّایبتی ًْ کَ ػؿ آى . ّ هؼؿت امت 

یؼى ًگبٍ عْیو ثَ هؼؿت ّ ثَ عـػ ثَ مبى یک ػُؼ  ّ ُن  تْاًبیی  ػ ػين ثَ ایي رِبى ّ  مبفًؼگی ایي رِبى هؼٌب هی

اف آًزب کَ ایي ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک ّ ایي هؼؿت ّ عـػ ًْ ّ .  ؿّایت ُویيَ ًبتوبم ػؿ ایي ؿّایبت ًْ ّرْػ ػاؿػ

موجْلیک ٌُْف ػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ هب ؿىؼ کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ػٌَـ صبکن ثـ ػینکْؿك ّ كـٌُگ ایـاًی تجؼیل 

هـیؼی ّ /پـمتی، هـاػ ىغَیت  ؿّ هب ىبُؼ تکـاؿ هؼاّم ػیکتبتْؿی ّ امتجؼاػ ّ ثبفی ًبؿمینتی  کیو افیيًيؼٍ امت، 

یبثی ثَ هؼؿت هطلن ّ عيي  ّاؿ هتل ػگـاًؼیو ّ تاله ثـای ػمت هًْتبژگـی ّ یب ىبُؼ مٌبؿیُْبی ؿئبل ّ  کبثْك

.ُنتین  

 

 عخي ًِایی

 

ی اف ثضـاى عـػ ّ عـػگـایی عْیو ّ اف ثضـاى هؼؿت ّ ػیکتبتْؿهٌيی ثبؿی هّْْع ثلْؽ  ایـاًی ّ ؿاٍ ػجْؿ ایـاً

ایي ؿاثطَ موجْلیک . ، ثب عْیو ّ ػیگـی امت«ؿیـ»یبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک، تخلیخی ّ پبؿاػّکل ثب  عْیو، ػمت

عْیو ّ رِبًو فهبى هـتت ثَ ًوؼ  ػُؼ ػؿ ػیي ػين ّ ػالهَ ثَ ّٓي ّ هیِي ّ رِبًو ُن ثَ اًنبى ایـاًی اهکبى هی

یبثی ثَ  ثپـػافػ ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هتوبثل ثب ػیگـ ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى ایي ُنتی ثَ چبلو ّ ػیبلْگ ثـای ػمت
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ُب ػمت یبثؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ُویيَ ثؼاًؼ کَ ًگبٍ ّ ؿّایت عـػهٌؼاًَ اّ یک ؿّایت ُویيَ ًبتوبم ّ یک  ثِتـیي ؿاٍ

ّ ػویؼتی ّ یب ػلوی ثَ ػگـاًؼیو هبثل اصتـام ّ هْؿػ ًوؼ میبمی، ػلوی ّ ٌُـی گًَْ ػىوي میبمی  ایي. اًؼاف امت چين

هـاػی ّ ًلی كـػیت عْیو ػؿ ؿّاثٔ /یبثؼ ّ ثَ ربی صبلت مـکْة ػگـاًؼیو ّ ثَ ربی صبلت هـیؼ ػگـػینی هی

ػيوی، ػلوی ّ ٌُـی  ّ کًٌْی، ُـ چَ ثیيتـ ؿاثطَ پبؿاػّکل  ُوـاٍ ثب اصتـام ّ ًوؼ هتوبثل ػؿ ُوَ ؿّاثٔ عبًْاػگی، 

ىْػ ّ ٌُـهٌؼ ّ عـػهٌؼ  ایٌگًَْ  اًْاع ّ اىکبل  ؿّایبت تللیوی ایـاًی اف عـػ ّ هؼؿت ایزبػ هی. یبثؼ میبمی ؿىؼ هی

ایٌگًَْ عـػ هؼؿتوٌؼ ّ . ایـاًی هبػؿ ثَ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ ًگبٍ تللیوی عْیو امت

ىکبل عـػهٌؼ عٌؼاى ایـاًی ثب تْاًبیی ثَ هلجی گـم ّ هـقی مـػ ّ ثب تْاًبیی ثَ چبلو ّ ًوؼ ّ عٌؼاى ایـاًی، اًْاع ّ ا

ىْػ ّ ثب  ربًجَ ثـ كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی صبکن هی ثؼیي ّمیلَ  كـٌُگ ػیبلْگ ّ چبلو ُوَ. ىًْؼ ػیبلْگ آكـیؼٍ هی

تـ ػهْکـامی،  آًگبٍ هب ىبُؼ ؿًنبًل عـػ  ػوین ایزبػ مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی هتٌبمت ثب آى، ثب ًلی ػیکتبتْؿی ّ ؿىؼ

.ؿًنبًنی کَ ُن اکٌْى ػالئوو ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ًنل هب ًوبػی اف آى امت. ّ هؼؿت ػؿ ایـاى عْاُین ثْػ  

 

ُـ . اف ٓـف ػیگـ ُـ ًگبٍ عـػهٌؼاًَ ّ ُـ هلِْم ًْ اف هؼؿت تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو هبثل ایزبػ ّ ؿىؼ امت

اهب ػؿ . تْاى ُـ تلنیـی اف ُـ كـٌُگی کـػ هتٌی ػاؿای یک هضؼّػیت تبّیلی امت ّ ثٌبثـایي ًویكـٌُگی ّ ُـ 

گـایبًَ ػؿ  ُبی هؼؿى ّ پنبهؼؿى یب رنن تْاى ثَ پؾیـه موجْلیک ًگبٍ گبٍ هی چِبؿچْة ىٌبعت ایي هضؼّػیت تبّیلی آى

.ُبی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ػمت یبكت كـٌُگ عْیو ّ ثَ تللین  

 

َ ًیق ثَ ثبّؿ هي هلِْم عـػ ایـاًی ّ ؿّایبت هغتلق عـػ ّ هؼؿت ایـاًی ثَ ػلت ایي ثنتـ كـٌُگی ثیو اف ُـ ایٌگًْ

عـػ ىبػ ّ ػیبلْگ »فیـا هلِْم . عْاٌُؼ ثْػ« عـػ ىبػ ّ عٌؼاى ّ هؼؿت ىبػ ّ عٌؼاى» چیق صبالت ّ هلبُین  

ٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوین ؿیيَ ػّاًؼٍ امت ّ ػؿ كـ« هؼؿت ؿًؼاًَ ّ پبؿاػّکل ّ ًظـثبفاًَ»، هلِْم «ؿًؼاًَ

« ؿیـ»ًْع امبمی ؿاثطَ ایـاًی ثب ُنتی ّ ثب . ُبی امبمی ایي كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی امت ػؿ ّاهغ یکی اف هؼؿت

ای ًجْػٍ امت، فیـا ػؿ كـٌُگ ایـاًی ُنتی ّ ٓجیؼت ػؿ ّاهغ تجلْؿی اف ىْؿ عؼایی ّ  اثژٍ/گبٍ ثَ ىیٍْ مْژٍ ُیچ

ؿ عؼامت ّ ثٌبثـایي اًنبى ثبینتی ّاؿػ ػیبلْگ ثب اّ ىْػ ّ ػؿ ّاهغ اًنبى كـفًؼ ایي ٓجیؼت ّ ُنتی ّ ػؿ ؿاثطَ صْْ

ثب آًکَ ایي . هؼيْهبًَ ّ ػؿ ػیبلْگ ؿًؼاًَ ثب اّمت ّ عْاُبى مبفًؼگی ٓجیؼت ّ ُنتی اًنبًی عْیو امت/ػبىوبًَ

ِتـ عْیو ػمت ًیبكتَ امت ّ اکٌْى ػؿ ّاهغ هب کبؿی ؿا ثبینتی  گبٍ ثَ ثلْؽ موجْلیک ّ ث صبلت عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ ُیچ

ؿّ ؿًنبًل ثَ  افیي. ثَ کوک ؿّایبت هغتلق ّ هؼؿى عْیو ثَ پبیبى ثـمبًین کَ ّـّؿت ؿىؼ ّ ثلْؽ كـٌُگ هبمت

.  تُبی مبلن ًیبکبى عْیو ام ّ ػجْؿ اف عطبُبی گؾىتَ ّ ایزبػ ًگبُی ًْ ثـ ثنتـ هؼؿت« ًْفایی كـٌُگی»هؼٌبی 

ُـ تضْل اٍیل ّ موجْلیک ثـ ثنتـ ًگبٍ گؾىتَ ّ ثب صلع ثغيی اف اى ّ ػجْؿ اف ًکبت ثیوبؿ ّ پژهـػٍ آى ٍْؿت 

پنـکيی ّ »ًلی کبهل ّ یب گـكتبؿی ػؿ ًگبٍ گؾىتگبى ّ ًبتْاًی اف ػجْؿ ُـ ػّی ػّ ؿّی یک مکَ ّ ًوبػ . گیـػ هی

ّ مـکْة كـػیت ّ ثلْؽ كـػی ّ « ؿیـ»بؿمینتی ّ ؿئبل ثب ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ًوبػ گـكتبؿی ػؿ ؿّاثٔ ً« پؼؿکيی

.روؼی عْیو ّ رِبى عْیو امت  

 

ّ ؿُبیی اف هیل ّصؼت ّرْػ هطلن « ؿیـ»هّْْع ثلْؽ ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ػجْؿ اف ًگبٍ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثَ  

. بًی ّ فهیٌی اًنبى ایـاًی امتیبثی ثَ ػين ّ صویوت ك ، ػمت«ؿیـ»یبثی ثَ ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب  ّ ػمت

، ایي كـػیت تللیوی ّ چٌؼُْیتی ّ چٌؼمینتوی ایـاًی آًگبٍ هبػؿ عْاُؼ «رنن عٌؼاى ایـاًی»ایي اًنبى ایـاًی ًْ، ایي 

ثْػ ثـ ثنتـ عـػ ىبػ ایـاى ثَ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ّ عـػ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ػمت یبثؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو  یک 

.للیوی ّ چٌؼمینتوی ُویيَ ًبتوبم علن کٌؼًگبٍ ّ هؼؿت ت  

 

گبٍ هبػؿ  ایي اًنبى ایـاًی ّ ایي عـػهٌؼ ىبػ ایـاًی کَ پبُبیو ثـ فهیي ّ ُـ کالهو چٌؼًضْی ّ چٌؼهؼٌبیی امت، آى

امت ؿّایبت هغتلق اف ایي عـػ ىبػ ّ ؿهَبى ثیبكـیٌؼ ّ چبلو ّ ػیبلْگ عٌؼاى ػبؿكبى فهیٌی، ػبىوبى فهیٌی ّ 

ایي فى ّ هـػ عٌؼاى ّ . ىبػ ایـاًی ؿا ثـ ثنتـ ػّمتی ّ ػين هتوبثل ّ ؿّاػاؿی هتوبثل ایـاًی آؿبف کٌؼ عـػهٌؼاى

ای رِبى ّ ُنتی ؿا ػؿ ػمت گیـًؼ ّ ػلوی ثیبًؼیيٌؼ ّ ُن  اثژٍ/ىـّؿ ایـاًی تْاًبیی آى ؿا ػاؿًؼ کَ ُن ثَ ىیٍْ مْژٍ

ُب ُن  آى. ّ ثَ پلْؿالینن میبمی ّ كـٌُگی ػمت یبثٌؼ اف عطبی هؼؿى ثگؾؿًؼ ّ ثَ یک عـػ چٌؼؿّایتی  ّ ؿهَبى

هبػؿًؼ ثَ ػهْکـامی ّ چبلو هؼؿى اف ٓـین یک تضْل ػینکْؿمیْ  ّ ثـ ثنتـ هبًْى ّ چبلو هؼؿى ػمت یبثٌؼ ّ ُن 

ُبی كـٌُگی عْیو ؿا ثجیٌؼ ّ هلِْم  هبػؿًؼ ًکبت ّؼق ػهْکـامی هؼؿى ّ میبمت هؼؿى ؿا ػؿک کٌٌؼ، تلبّت

ّ یب ثَ « ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى»ؿا ثیبكـیٌٌؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو ثَ یک « ُویيَ ًبتوبم  ّ چٌؼؿّایتی ایـاًی ػهْکـامی»

.ػمت یبثٌؼ« کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى ّ چٌؼٍؼایی»  

 

ثبؿی ػّؿاى، ػّؿاى ػجْؿ اف ایي ثضـاى عـػگـایی ػؿ ایـاى ّ ػّؿاى ىـّع اًْاع ّ اىکبل عـػ ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ىبػ 

ثبؿی ػّؿاى، ػّؿاى تللین ًظـثبفی ؿًؼاًَ صبكع ثب كـٌُگ ػیًْیقّمی ًیچَ ثـ ثنتـ كـػیت ّ رنن . تایـاًی ام

ثبؿی فهبى، فهبى  . عٌؼاى عْیو ّ فهبى ایزبػ ؿّایبت ًبتوبم ّ عٌؼاى عْیو اف ُنتی ّ فًؼگی ّ مؼبػت فهیٌی امت

هب ًوبػ ایي . ُبمت ـػ، هؼؿت ّ ایوبى آىعـػهٌؼاى ىبػ، ػبىوبى فهیٌی ّ  ػبؿكبى فهیٌی ایـاًی ّ ؿهٌ ػين، ع
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هب ًوبػ صْْؿ ّ ؿىؼ ایي هؼؿت عٌؼاى ّ ؿًؼاًَ . ػّؿاى ًْ ّ چٌؼؿّایتی ّ چبلو ًْ ّ عـػگـایی ًْی ایـاًی ُنتین

ُـ کزب کَ ثَ تللیوی ًْ ّ ؿّایتی ًْ اف ػلن ّ ٌُـ ّ مٌت ّ هؾُت ثـعْؿػ کٌیؼ، ػؿ ّاهغ ثب ؿّایتی ًبتوبم .ایـاًی ُنتین

ُبی ًْ ّ عٌؼاى ؿّثـّییؼ ّ ػؿ ًِبیت یکبیک ایـاًیبى رقّی اف ایي ًنل ًْ ّ عبلوبى آیٌؼٍ ایي  للیوی اف ایي ًنلّ ت

گبٍ اف ثضـاى ػين، ثضـاى ایوبى، ثضـاى هؼؿت ّ عـػگـایی كـػی ّ روؼی ؿُبیی  ؿّایبت ًْ ُنتٌؼ ّگـًَ ُیچ

ثبؿی ایي عـػ ىبػ ّ هؼؿت عٌؼاى، ایي صبلت ّ ؿّایبت . ُبی كـػی ّ روؼی ُنتٌؼ یبثٌؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ كبرؼَ ًوی

ُب ّ ٌُـُبی هتلبّت ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ػّهلیتی  هتلبّت ػبىوبى فهیٌی، ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ، ایي ًگبٍ

، ّ چٌؼكـٌُگی ّ یب چٌؼهتٌی ایـاًی ّـّؿت فهبًَ ّ ًوبػ ؿىؼ ثلْؽ كـػی ّ روؼی ّ ًوبػ ؿىؼ ؿًنبًل ػين، عـػ

گؾاؿاى ؿًنبًل ایـاًی ّ ًْفایی كـٌُگی  ثبؿی هب آؿبف پبیبى گؾىتَ ّ پبیَ. ایوبى ّ عـػ مجکجبل ّ عٌؼاى ایـاًی امت

ىْین کَ  گْیین ّ آى هی هبى آؿی هی ایي مـًْىت هب ّ ّـّؿت فهبًَ هبمت ّ هب ثَ عْیو ّ ثَ مـًْىت. ُنتین

هب ثَ ػبىوبى . یبثین ّ ثَ ؿّایت ىبػ ّ عٌؼاى ّ ًبتوبم ػگـػینی هییؼٌی ثَ عـػهٌؼ ىبػ ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ًبتوبم . ُنتین

.ىْین کَ ُنتین یبثین ّ ایٌگًَْ آى هی فهیٌی، ثَ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ػگـػینی هی  
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 صًذگی تَ عاى یک سلص ّ تاصی ػؾك ّ لذست ػاؽماى ّ ػاسفاى صهیٌی ّ خشدهٌذاى ؽاد

 

ّ رِبى موجْلیک ّ  فًؼگی« ػبىن ّ ػبؿف فهیٌی ّ عـػهٌؼ ىبػ»، ثب ػگـػینی ثَ «رنن عٌؼاى» ثب ػگـػینی ثَ

یبثی ثَ هطلْة  ، ثب عْیو ّ ثب هؼيْم ّ ثب عؼا، ثـای ػمت«ؿیـ»ّاهؼیت ثيـی ثَ یک ؿهٌ ّ ػیبلْگ هیبى اًنبى ثب 

اکٌْى ُـ توٌب ّ اصنبمی . ىْػ یبثی ثَ اّد ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ تجؼیل هی توٌبی گويؼٍ ّ كبًی، ثـای ػمت

فهبى ایي  یبثی ثَ اّد ىبػی ثؼّى هجْل ػؿػ ّ پـیيبًی هوکي ًینت ّ ُن متفاػ عْیو امت ّ ػ گؾؿگبُی ثَ مْی ُن

ؿّ ُـ ؿّایتو،  افیي. فیؼ ػاًؼ کَ اّ ػؿ ؿّایت ّ مٌبؿیْی عْیو اف ػؿػ ّ ىبػی هی ػبىن ّ ػبؿف فهیٌی هی

ـٍ اکٌْى ػؿػه ّ تـمو، ػلِ. کویک امت/ػيوو، عـػه، تـمو، ثضـاًو ّ ؿـّؿه عٌؼاى، پبؿاػّکل ّ  تـاژیک

ىْػ ّ ثبفی ربّػاًَ فًؼگی ّ  ػؿػ ىیـیي، تـك ىیـیي ّ كبًی هتْلؼ هی. ىْػ هی« ىیـیي»اه ّ ىْؿ هؼؿتو  ػين

یبثی ثَ اّد فًؼگی ّ مالهت ّ ػين ّ  اکٌْى فًؼگی ّ ّاهؼیت ثَ یک ؿّایت ّ یک عالهیت ثـای ػمت. ػين ّ هؼؿت

یبثی ثَ توٌبی كبًی ّ اّد لول مالهت ّ ىکٍْ فًؼگی  ػمت ىْػ  ّ ُـ ؿّایتی ثـ پبیَ تْاًبییو ثـای هؼؿت ًگـینتَ هی

اکٌْى ایي اًنبى هــّؿ ّ فهیٌی، ایي . ىْػ ّ ُـ ؿّایتی ُویيَ ًبتوبم ّ هبثل تضْل امت ثيـی ًگـینتَ ّ مٌزیؼٍ هی

صل ّ کوجْػه ؿا « ؿیـ»فى ّ هـػ فیجب ّ ىـّؿ ّ عٌؼاى ایـاًی ُن اف عْیو ّ رِبًو هــّؿ امت ّ ُن ًیبفه ثَ 

« ؿیـ»ػاًؼ کَ فًؼگی یک ػیبلْگ ّ چبلو ّ  ثبفی هؼاّم ثب  کٌؼ ّ هی ػاًؼ کَ توٌبیو توٌبی ؿیـ امت ّ هی ّ لول هی

اّ اکٌْى اف اًنبى ُـامبى ىـهی، اف کبُي ُـامبى ّ کْػک ػبىن ىـهی ّ اًنبى هؼؿى ؿـثی کَ ػؿ پی . امت

هؼؿى ّ ؿًؼ هلٌؼؿ هؼؿى ّ ػیًْیقّمی ایـاًی ػگـػینی کْچک کـػى توٌبُبی عْیو امت، ػجْؿ هی کٌؼ ّ ثَ ثبفیگـ 

ّ ػیگـی ثَ ػیبلْگ ّ ثبفی اًنبًی « ؿیـ»یبثی ثَ توٌبی عْیو ثب  ثـای ػمت« هلجی گـم ّ هـقی مـػ»یبثؼ ّ ثب  هی

.ثبفػ ّ ًـػ ػين ّ هؼؿت هی. ًيیٌؼ هی  

 

صکبیت اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ ایوبى  اکٌْى ُوَ ُنتی ثَ یک ػیبلْگ ّ چبلو ّ ثَ تْاًبیی ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ّ

اکٌْى ُـ ػیبلْگ، چَ ػیبلْگ ػبىوبًَ، عـػهٌؼاًَ، . ىْػ یبثؼ ّ ؿهٌ ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى فهیٌی آؿبف هی ػگـػینی هی

اکٌْى ُـ  ًگبٍ ّ ُـ اًؼیيَ ػؿ . هْهٌبًَ یک ؿهٌ ّ یک ثبفی پـىکٍْ ّ كبًی ّ ُویيَ ًبتوبم ػين ّ هؼؿت امت

، چَ ثب هؼيْم ّ یب ثب ؿهیت امت ّ ثَ ربی عيًْت ّ ًلی ػیگـی کَ الل ّ هبتل امت، اکٌْى «یـؿ»ؿهٌ ّ ثبفی ثب 

.ىْػ رِبى پـىْؿ ّ چٌؼٍؼایی ّ چٌؼًْایی ػیبلْگ ّ چبلو عٌؼاى ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ فًؼٍ هی  

 

ػين هطلن هبػؿاًَ ىـهی، ؿًؼاى كبًی ّ اکٌْى ثَ ربی رِبى ُـامبى ّ کبٌُبًَ ىـهی ّ یب رِبى ػبؿكبًَ ّ ػؿ پی 

ىًْؼ کَ ثَ ُقاؿ فثبى ّ ؿّایت ثَ متبیو ػين ّ ایوبى مجکجبل ّ هؼيْم  هْهٌبى مجکجبل ایـاًی ثـ ٍضٌَ صبّـ هی

اکٌْى ثَ ربی اًنبى هؼؿى کَ ثَ . ػاًٌؼ کَ ؿّایتی ػیگـ ًیق هوکي امت پـػاؿًؼ ّ ُویيَ هی ّ عؼای عٌؼاى عْیو هی

کٌؼ ثب کْچک کـػى توٌبُبیو، ثب هٍِْ ثؼّى کبكیئٌو، ثب ّیبگـا ّ  امت ّ  كکـ هی« بى اف ُوَ چیقتـم»هْل ژیژک 

اصنبمی ثْػى ّ عطـًبک ثْػى اًنبى ىـهی، امالم ّ »هـً آًتی ػپـمیًْو، ثب تالىو ثـای چیـگی ثـ ثبٍطالس 

ػؿ فًؼگیو ؿا ؿام ّ « ک ّ پـىْؿعطـًب»تْاًؼ ثـ فًؼگی ّ رِبًو کٌتـل ػاىتَ ثبىؼ  ّ ُوَ ػٌبٍـ  ، هی«ؿیـٍ

گـای  ىْػ، اکٌْى اًنبى پنبهؼؿى ّ رنن عطـ مبفػ ّ ُـ ثبؿ ثَ تـمی ّ ثضـاًی رؼیؼتـ ّ ًْتـ هجتال هی کْچک ّ ثی

امت ّ « ؿیـ»ىْػ کَ عْاُبى چٌؼٍؼایی ّ ؿّاػاؿی هتوبثل ّ چبلو ػوین ّ ػیبلْگ ػوین ثب  ایـاًی ّ ؿـثی هتْلؼ هی

.ًو چٌؼُْیتی، چٌؼمینتوی ّ ًبتوبم امتُویيَ عالهیت ّ رِب  

 

 

ُبی  ثبؿی اکٌْى فهبى ؿهٌ ّ عٌؼٍ ّ فهبى ُقاؿ ؿّایت هب ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ّ فهبى تللین

فاػگبى ایي رِبى ًْ ّ ؿهَبى ّ ؿًنبًل ػين  هب ًغنت. ؿمؼ اًؼک اًؼک روغ هنتبى هی. عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم هبمت

ؿی گْیین ّ آى ثَ فًؼگی ّ عـػ ًِلتَ ػؿ فًؼگی آ ثبؿی ثب هجْل مـًْىت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت عْیو. نّ عـػ ایـاًی

ثبؿی اکٌْى فهبى ؿّایبت عٌؼاى ىوب ّ چبلو ّ ػیبلْگ ربّاػًَ ّ كبًی هب ػبىوبى، ػبؿكبى، هْهٌبى ّ .  ىْین کَ ُنتین

.ایي ػّؿاى ؿّفُب ّ هتجـک ثبػ ایي . عـػهٌؼاى ىبػ ّ مجکجبل ایـاًی امت  

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 سّاًکاّی ساُِای هْفمیت ّ خْؽثختی ّ دگشدیغی تَ تاصیگش صهیٌی: تخؼ دّم

 

ثـای ایٌکَ ثتْاًین ثَ مؼبػت كـػی یب روؼی ػمت یبثین، ثبینتی اثتؼا ثجیٌین کَ هب چگًَْ ثؼثغتی ّ رِبى ىکنت عْؿػٍ 

ػؿ ایي ثغو اف کتبة . فهیٌَ مبفی هی کٌینعْیو ؿا مبهبى ثٌؼی کـػٍ این ّ چگًَْ ثؼثغتی ّ ىکنت عْیو ؿا 

عْاًٌؼٍ ثب ىیٍْ ُبی ًْیٌی اف ؿاُِبی ىٌبعت مٌبؿیْ ّ مبعتبؿ ؽُي ّ ػولکـػ اًنبًی عْیو آىٌب هی ىْػ ّ ُوچٌیي 

ُوبًطْؿ کَ . ثب ؿاُِبی ًْیٌی ثـای ػمت یبثی ثَ هْكویت ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق فًؼگی ؿّثـّ ّ آىٌب هی گـػػ

 . غو ثَ ػـٍَ ًْیي ّ ػیگـی اف کبؿ ّ تْاى ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ هکبتت ًْیي ؿّاًيٌبعتی آىٌب هی ىْػعْاًٌؼٍ ػؿ ایي ث

اهـّفٍ ؿّاًيٌبمی  ّ ؿّاًکبّی ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ، اف ػـٍَ میبمت تب تجلیـبت، 

کتبة ایي امت کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثب ایي  ػـٍَ هْكویت تب ؿّاى ػؿهبًی ّ ًوؼ ٌُـی ّ هَؼ ایي ثغو ّ ثغيِبی ثؼؼی

اهکبًبت ًْیي ؿّاًيٌبمی ّ ؿّاى ػؿهبًی آىٌب مبفػ، ُوبًطْؿ کَ ثؼیٌْمیلَ عْاًٌؼٍ ثب ًگبٍ  ّ مینتن هتلبّت ّ تللیوی 

ًگبؿًؼٍ آىٌب هی ىْػ کَ هبػؿ امت ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق ثَ آكـیٌو چين اًؼافُبی ًْ ػمت ثقًؼ، ثؼّى آًکَ ػچبؿ ایي 

فیـا اٍل . بىؼ کَ ًگبُو ثؼّى هضؼّػیت امت ّ یب ًگبُو هی تْاًؼ ػؿ ُوَ فهیٌَ ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ثگیـػتُْن ث

 ًیبفهٌؼ ػیگـی ّ ؿىتَ ُبی ػیگـ، پبیَ ای ؿّاًکبّی ایي امت کَ ُـ ًگـىی ػاؿای هضؼّػیت ّ هـف عْیو امت ّ

 .هکبتت ػیگـ ّ چين اًؼافُبی ًْیي یب هتلبّت ػیگـ امت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 ْینچگًَْ تذتخت ؽ

 

گؾاؿ هِن هکتت  ّاتنالّیگ پبیَ اف پبّل« ؿاٌُوبی ثؼثغت فینتي»ای ثَ کتبة هؼـّف  تیتـ هوبلَ ػؿ ّاهغ اىبؿٍ

امت« ػؿهبًی کْهًْیکبمیْى»
۱
ُب ّ  ػاّؿی ّاتنالّیگ ػؿ ایي کتبة ّ کتت هتؼؼػ ػیگـه ثَ مٌبؿیُْب، پیو پبّل .

ُب ػؿ فًؼگی كـػی ّ  آى ُب ثب تکـاؿ مٌبؿیُْبیی کَ اًنبى. کٌؼ ُب اىبؿٍ هی عْػآگبٍ اًنبى ؿكتبؿی ًبآگبٍ ّ ُبی ىیٍْ

یکی اف ایي مٌبؿیُْبی ثیوبؿگًَْ، . کٌٌؼ هی روؼی عْیو، ثؼثغتی عْیو ػؿ ػين ّ میبمت ؿا هـتت ثبفتْلیؼ

ػمت ؿكتَ ّ ًبتْاًی اف مْگْاؿی ّ آل اف  مـ هجـ یک ػين، آؿهبى ّ ایؼٍ ّ هبًؼى ثـ« فیجبمبفی گؾىتَ اف ػمت ؿكتَ»

کـػى  ثؼثغت تـیي هجبصج ایي هکتت، ّ یک ىیٍْ امبمی ثـای یکی ػیگـ اف هِن. ػين ًْ ّ تللین ًْ امت یبثی ثَ ػمت

 .امت« تضون ثغيٌؼٍ-گْیی عْػ پیو » عْیو ّ گـكتبؿی ػؿ مٌبؿیْ ّ الگُْبی ؿكتبؿی ثیوبؿگًَْ عْیو، پؼیؼٍ

 

 ذٍتخؾٌ تحمك-گْیی خْد پیؼ

هؼلْلی کالمیک ّ هٌطوی ًینت کَ ػؿ آى، یک صبػحَ هبًٌؼ تُْیي یک -ؿاثطَ ػلت ثنیبؿی اف اػوبل اًنبًی ًبىی اف

عْػه ّ ثب ػیگـی، اّ  گیـی اّ ثب اّاْل ثنتَ ثَ كـػ ّ تْاًبیی كبٍلَ. ىْػ ایزبػ ّاکٌو هب ّ ػَجبًیت هب هی ًلـ، ثبػج

ربًو ثَ ًوؼ تُْیي ٓـف هوبثل ثیبًؼیيؼ ّ اّ ؿا ػؿ  ی، مـیغ ػؿ ؽُي ّتْاًؼ ثَ ربی ّاکٌو مبػٍ ّ ؿكتبؿ ّاکٌي هی

کبّی ُـ ػول ّ ّاکٌو هب  گًَْ ػؿ هؼٌبی ؿّاى ایي. ثـای ثـعْؿػ ثَ اّ ثیبثؼ ؽٌُو ػؿ ػمت گیـػ ّ ؿكتبؿی هٌبمت

ػؿهبًی  کْهًْیکبمیْى لناهب ػ. ًبآگبُبًَ امت ّ ّاثنتَ ثَ تْاًبیی كـػیت هب ّ هؼؿت اًتغبة هب امت/آگبُبًَ یک اًتغبة

ػٌُؼ کَ اٍْال ػؿ ثنیبؿی هْاهغ هؼلْل هجل اف  هی ًيبى« کًْنتـّکتیْینن ؿاػیکبل كلنلی»ّ ػلن کْثـًتیک، هکتت 

هؼلْلی یک ؿاثطَ چـعيی هؼاّم امت کَ ػؿ آى ُـ ػلتی عْػ هؼلْل -ؿاثطَ ػلت آیؼ ّ ایزبػگـ ػلت امت ّ ػلت هی

ؿا  کبّی ّ ػؿ میبمت یب اهتَبػ ایي پؼیؼٍ هِن ػؿ ؿّاى. ّاکٌو عْیو امت ّ ُـ هؼلْلی ػلت هؼلْل عْیو

ّ صتی ثؼثغتی عْیو ؿا  ػؿ ایي هؼٌب، هب هـتت ّاهؼیت ّ ؿّایت عْیو. گْیٌؼ هی« تضون ثغيٌؼٍ-گْیی عْػ پیو»

آكـیٌین هی
۲
. 

هـػم ثب ىٌیؼى . یبثؼ كقایو هیًلتی ا ىْػ هیوت ًلت ّ هْاػ ثـای هخبل ػؿ ػـٍَ اهتَبػ تَْؿ کٌیؼ کَ ًبگِبى ىبیؼَ هی

کٌٌؼ ّ ایي ُزْم ُوگبًی ثبػج کوجْػ هْاػ  ًلتی اف ُـگًَْ ّ هنوی هی آّؿی ثٌقیي ّ هْاػ ىبیؼَ ىـّع ثَ عـیؼ ّ روغ

ثٌقیي، عْػ ؿا تْمٔ  گًَْ هؼلْل یؼٌی گـاًی ایي. ػُؼ ىْػ ّ هیوت ثٌقیي ّ هْاػ ًلتی ؿا اكقایو هی هی ًلتی ّ ثٌقیي

هؼْالت هٌلی ػؿ ػـٍَ فًؼگی اًنبًی ػؿ ّاهغ  ثنیبؿی اف. کٌؼ ّ عْػ ػلت صْْؿ عْیو امت یؼ هییک ىبیؼَ تْل

 .امت« تضون ثغيٌؼٍ -عْػ»گْیی  یک پیو

ایي . فًبى كؤ ثَ كکـ اهٌیت ُنتٌؼ عْاٌُؼ ثبىٌؼ ّ یب ثـای هخبل هـػی ثبّؿ ػاؿػ کَ فًبى كؤ ثـای پْلو ثب اّ هی

ىْػ اّ اٍْاْل ثَ موت چٌیي  ثٌؼػ کَ ثبػج هی ًبآگبُبًَ ًوو هی ؽُي ّ ربى ّ ؿكتبؿ اّػاّؿی ّ مٌبؿیْ چٌبى ػؿ  پیو

ػاّؿی ّ  پیو گًَْ ایي ُویي. یب ثَ ْٓؿ ػوؼٍ چٌیي فًبًی ثَ موت اّ آیٌؼ ّ ثَ اّ تْرَ کٌٌؼ تیپ فًبًی کيیؼٍ ىْػ

بػج ىْػ کَ ػهیوبْ چٌیي فًبًی ثَ ػام ث تْاًؼ هی« عْاٌُؼ هـػاى كؤ یک چیق هی»مٌبؿیْی ػوْهی ًقػ ثـعی فًبى کَ 

 .عْاٌُؼ ًوی ؿاثطَ ثب هـػاًی ثیبكتٌؼ کَ رق ُویي یک چیق

آّؿػ  هـتت چیقی ؿا ثَ ّرْػ هی ُب ػؿ ّاهغ ُب ّ ثبّؿُبی عْػ آى ػاّؿی ثیٌٌؼ کَ پیو ُـ ػّی ایي هـػاى ّ فًبى ًوی

ُب ًبآگبُبًَ مٌبؿیْی ثؼثغتی عْیو ّ ثبّؿ هٌلی ّ ؿلٔ  آى. ػاؿًؼ ُب ثَ آى ثبّؿ ػاؿًؼ ّ یب اف آى ُـاك ّ تٌلـ کَ آى

هيکالت آػهی  ثنیبؿی اف. کٌٌؼ ثغيٌؼ ّ هـتت ثؼثغتی ّ مٌبؿیْی ثیوبؿگًَْ عْیو ؿا ثبفتْلیؼ هی هی عْیو ؿا تضون

تکـاؿ ؿّاى هبمت کَ ثبػج ثبفتْلیؼ هؼاّم ّ  ىؼٍ ثـ ربى ّ ُب، ثبّؿُب ّ الگُْبی ؿكتبؿی صک ػاّؿی ًبىی اف ایي پیو

ُبی ؿكتبؿی عْیو  ُب ّ ًوًَْ ػاّؿی اف ایي ؿّ ىٌبعت ایي مٌبؿیُْب ّ پیو .ىًْؼ هؼاّم مٌبؿیُْبی هٌلی فًؼگی هب هی

هبثل تضْل ػمت  ثتْاى مپل ثَ تـییـ صبلت ّ ٍضٌَ ّ تـییـ ثبفی ّ مٌبؿیْ ػمت یبكت ّ ثَ مؼبػتی ًْ ّ الفم امت؛ تب

 .ّ یک اعتـاع امت فیـا ّاهؼیت یک ؿّایت فًؼٍ. اػیبكت؛ تب ثتْاى ّاهؼیت عْیو ؿا تـییـ ػ
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 ؽْین ًگشین، ًگشیغتَ هی ُواى لحظَ کَ هی

لکبى تّْیش  تـ ًینت کَ تـ ّ هْی ایي امت کَ هتْرَ یک ؿاثطَ ػوین« ػاّؿی عْػ تضون ثغيٌؼٍ پیو» هيکل تئْؿی

پـػاعتن ثَ ىـس آى« كـ هلِْم ؿّىٌلکـ ًیک»ػُؼ ّ هي ػؿ ًوؼم ثـ  هی
۳
هْل لکبى اًنبى ُویيَ ػؿ ؿاثطَ ثب ثَ  .

ُوبى  ثَ هْل لکبى هب ػؿ. کٌٌؼٍ، مالهت ّ یب ثیوبؿی اًنبى ّ ؿاثطَ امت تؼییي« ًْع ؿاثطَ» ّ ػیگـی امت ّ« ؿیـ»

یک ؿاثطَ « ّ ًگـینتَ ىؼى ًگـینتي»ىْین ّ هیبى ًْع ایي  ًگـین، ًگـینتَ هی لضظَ کَ ثَ كـػی ّ یب چیقی هی

 .مبفػ مٌبؿیْاه ؿا هی ی هتوبثل امت کَ ُن كـػ ّ ؿّاثطو ّ ُنهتوبثل ّ یک مٌبؿیْ

ایي ًگبٍ، تْ ؿا ّ ؿكتبؿت ؿا  ّ« ًگـػ ُـْٓؿ کَ ثَ رِبى ثٌگـی، ُوبى رْؿ رِبى ّ ػیگـی ثَ تْ هی»ثَ فثبى مبػٍ 

یؼ، ثَ یک الگْی ؿكتبؿ هب ایـاًیبى ػؿ ػين ّ میبمت ًگبٍ کٌ ثـای هخبل اگـ ثَ ػهت ثَ. مبفػ ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ كـػ هی

 ایي. کٌٌؼ عْؿیؼ کَ ایـاًیبى هـتت آى ؿا ػؿ اىکبل هغتلق ثبفتْلیؼ هی ًبؿمینتی ثـهی کلی ّ یک ثبفی ّ مٌبؿیْی

روِْؿ  ایـاًی ػؿ ًگبٍ ثَ ؿییل یؼٌی. هِـهبًی ثب عْیو ّ یب ثب ػیگـی امت-ىـی ّ یب ػیْ-مٌبؿیْ هؼیوی، ثبفی عیـ

روِْؿ ػؿ ًگبُو ثَ هٌتوؼ ّ ىِـًّؼ ایـاًی، هـتت ػچبؿ ایي  ؿییل هو، ػّلت ّکيْؿه ّ یب ثَ عْػه ّ یب ثَ هؼيْ

ًینت کَ ثب هبًؼى ػؿ ایي  اّ هتْرَ. هتٌلـاًَ امت-هِـهبًی ّ مٌبؿیْ ىیلتگبًَ/گـایبًَ ػیْ پبؿاًْییؼ ّ هطلن صبلت ّ ًگبٍ

ّ هتل عْیو ّ ػیگـی ّ  عْیو، تـاژػی عْیو هِـهبى، هـتت ثَ ػمت-ىـی، ػیْ-ثبفی ّ مٌبؿیْ تـاژیک عیـ

 .کٌؼ هی ىکنتو ػؿ ػين ّ میبمت ؿا ثبفتْلیؼ

ؿكین عطب کـػٍ، ثَ مبى ػیْ  روِْؿه، ثَ ثیوبؿی ّ ثضـاًو، ثَ هؼيْم ّ اّ هتْرَ ًینت کَ ّهتی ثَ ػّلت ّ ؿییل

کٌؼ ّ  تجؼیل هیعْػ ؿا ًیق ثَ هِـهبى ّ ًوبیٌؼٍ ًبهْك  کٌٌؼٍ پبکی ّ ًبهْك ثٌگـػ، ػؿ ُوبى لضظَ عطـًبک ّ ػاؿبى

ؿا  فیـا ثب اُـیوي عْاًؼى اىتیبم ّ ػیگـی، اّ عْػ. یبثؼ هِـهبًی ّ هتل ًبهْمی اػاهَ هی -گًَْ ثبفی تـاژیک ػیْ ایي

ُبی فًؼگی هجتال کـػٍ  ُوَ ػـٍَ هِـهبى ػؿ-گٌبٍ، ػیْ-اُْؿا، اعالم-ًیق ثَ اُْؿاهقػا ّ پبک ّ ثَ رٌگ اثؼی اُـیوي

ُقاؿ مبل امت کَ هـتت یک مٌبؿیْ ّ ثبفی عطـًبک ؿا ثبفتْلیؼ  بى ایـاًی ًقػیک ثَ چٌؼثؼیي ّمیلَ اًن. کٌؼ ّ هی

هؼؿى،  ثؼّى ؿُبیی اف ایي ثبفی ّ ؿّایت ّ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ ٍضٌَ هؼؿى ّمٌبؿیْ ثیٌؼ کَ کٌؼ ّ ًوی هی

 .ًبتْاى اف گؾاؿ اف ایي ثبفی ًبثبلـبًَ ّ تـاژیک امت

ثب تـییـ ٍضٌَ ّ ًگبٍ، عْػ ؿا اف  ؼ کَ ایـاًیبى ثتْاًٌؼ ثب ػیؼى ایي مٌبؿیْی ػؿًّی عْیو ّلضظَ تَْؿ کٌی  كؤ یک

اؿتجبٓ ىِـًّؼی ّ ایزبػ ٍضٌَ هؼؿى ػیبلْگ هؼؿى ّ ثـ ثنتـ  ایي مٌبؿیْ ّ ثبفی تـاژیک ؿُب کٌٌؼ ّ هبػؿ ثَ

 ّ ؿهیت، هخل ُـ اًنبى ّ ىِـًّؼ هؼؿىتَْؿ کٌیؼ کَ ایـاًی ثتْاًؼ ػؿ ثـعْؿػ ثَ ػیگـی  ؿّاػاؿی هؼؿى ثبىٌؼ؛ كؤ

هِـهبًی ّ پبؿاًْییؼ -ایي ؿاثطَ ػیْ اًتوبػی ّ ؿُبیی اف-آلوبًی یب ُلٌؼی ّ ؿیـٍ، هبػؿ ثَ اؿتجبٓ پبؿاػّکل پيتیجبًبًَ

ثب  ؿیقی ّ كؤ تـیي تضْل ایـاًی ؿا ّ ثؼّى ُیچ عْى ىٌْیؼ؟ آیب آى گبٍ هِن ًوی ثبىؼ، آیب آى گبٍ ٍؼای ؿًنبًل ایـاى ؿا

 ثیٌیؼ؟ مٌبؿیْ ّ صبلت ؿا ًوی تـییـ

ػاؿ ایي  ػیي صبل عٌؼٍ تضْل ػوین ربهؼَ هب ثؼّى ایي تـییـ ٍضٌَ ّ مٌبؿیْ هوکي ًینت ّ هّْْع تـاژیک ّ ػؿ

کبكی امت . هؼٌبی تي ػاػى ثَ یک ثبفی ًْ ّ لؾت ًْمت امت کَ ایي تضْل ّ ایزبػ ؿّایت ًْ ػؿ ًِبیت مبػٍ امت ّ ثَ

 اه ؿا ىٌبعت ّ مپل تي ثَ یک ؿّایت ّ صبلت ًْ ػاػ ّ گبم ثَ عْیو ؿا ػیؼ ّ ثیوبؿی ْ ّ ؿّایت کٌَِکَ اثتؼا مٌبؿی

ّ ُـ تـییـ « کٌٌؼ آؿبف ًوی پـّاف ؿا ثب پـّاف»فیـا ثَ هْل ًیچَ . گبم، آى ؿا ػؿ فًؼگی ّ رِبى عْیو ثبف آكـیؼ

اهب صـکت ًِبیی ػؿ ّاهغ كؤ تْاًبیی تـییـ . لجؼٓ هی امبمی، ُن تـییـ كکـی ّ ُن تـییـ اصنبمی ّ تـییـ ٍضٌَ ؿا

تضْالت ّاهؼی ثيـی ُویيَ ثَ هْل ًیچَ آؿام . ىْػ امت کَ ثب گبم اّل ىـّع هی مٌبؿیْ ّ ثبفی ّ تـییـ ًْع ًگبٍ

 .آیٌؼ ُبی کجْتـ هی ثب گبم ُنتٌؼ ّ

ثغْاُؼ هخل مبثن، ثَ مـکْة ّ اػاهَ  کبكی امت ثَ ػٌْاى هِـهبى هـػ تب ػیگـ ػیْی ثَ ّرْػ ًیبیؼ ّ اگـ هنئْل ػّلت

تْاًؼ مـکْة  فیـا اّ هی. ثبفی عٌؼاى هؼؿى ؿا ػؿک عْاُؼ کـػ ثبفی مٌتی ثپـػافػ، آى گبٍ هؼؿت ًگبٍ هؼؿى ؿا ّ

ػْْی  فیـا ٍضٌَ ؿا اًنبى ًْی ایـاًی تـییـ ػاػٍ امت ّ اکٌْى ثَ ػٌْاى. مبثن ؿا ثـگـػاًؼ تْاًؼ ثبفی کٌؼ، اهب ًوی
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کٌؼ؛ ّگـًَ ػیگـ ثَ اّ ؿأی ًغْاُؼ  ٓلجؼ ثَ هبًْى امبمی ّ صوْم اّ تْرَ ؼًی ایـاًی اف هنئْل عْیو هیاف ربهؼَ ه

 .ػاػ

ًبهْمی ّ ثنیبؿی اف هيکالت  ُبی ثب تـییـ ایي ثبفی ّ مٌبؿیْ امت کَ ػؿ ّاهغ تضْل هؼؿى ًِبیی ّ ؿُبیی اف هتل

عٌؼاى ّ هؼؿت تضْل ػوین عٌؼاى ّ ثؼّى ُیچ عًْـیقی  نلضظَ ثَ ؿاػیکبلین كؤ یک . ػیگـ ربهؼَ هوکي عْاُؼ ثْػ

 ٍضٌَ ّ مٌبؿیْ ثٌگـیؼ، تب ثِتـ ثَ ػلت ػؼم تْاًبیی هب ثَ تضْل ًِبیی ّ تـاژػی ػؿّى ایي ًگبٍ ًْ ّ تْاًبیی تـییـ

 .هِـهبًی پی ثجـیؼ-ىـی، ػیْ-گـكتبؿی ػؿ ایي ثبفی عیـ

 یاصدٍ عپتاهثش ّ عٌاسیْی دسدًاک آى

عْاُن  هی اًؼافی ػیگـ اف هّْْع ّـّؿت تـییـ صبلت ّ ٍضٌَ ّ ًیق ثَ هٌبمجت یبفػٍ مپتبهجـ چين ثـای ػؿک ثِتـ

 .کبّاًَ آى ثٌيیٌن ثَ ًوؼ هغتَـ ؿّاى

. مٌبؿیُْبی ًبآگبٍ ّ آگبٍ ػؿًّی چینت ػُؼ کَ تؤحیـات هٌلی گـكتبؿی ػؿ ػؿ ّاهغ ثَ عْثی ًيبى هی« یبفػٍ مپتبهجـ»

الػى ثَ ػّ مبعتوبى هـکق تزبؿت رِبًی، ػلل هغتلق میبمی ّ  ثي یش ّ ػؿک ػلت صولَتْاى ثـای تّْ هطوئٌبْ هی

 ػؿ« هـکق تزبؿت رِبًی»صولَ ثَ . تْاى ثَ ػؿک ػوین آى ًبئل گيت ػؿک ػلل ؿّاًی آى ًوی ؿیـٍ یبكت؛ اهب ثؼّى

ٓی ّ اػـاة اكـآی ّ اكـا ّاؿ ػؿ ؽُي ّ ربى ثـعی اف امالهیْى ّاهغ ًبىی اف یک مٌبؿیْی ًبؿمینتی ّ کبثْك

عْاُبى كـّپبىی ایي ػّ مبعتوبى ثلٌؼ ثْػًؼ؟ ػؿ  ُب چـا آى. ًبىی اف عين ّ ًلـت ًبؿمینتی لزبم گنیغتَ امت

 کـػًؼ؟ موجل چَ چیق ثْػًؼ کَ ثبینتی موْٓ هی ُب ایي ػّ مبعتوبى مٌبؿیْی ػؿًّی آى

ثي الػى ّ ػؿ ًگبٍ اّ، آهـیکب ػؿ  ّاؿ مینتی ّ کبثْكتْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ ػؿ مٌبؿیْی ًبؿ کبّاًَ هی ثب ًگبُی ؿّاى

ُب ػؿ ّاهغ یک ػول  كـّؿیغتي ایي مبعتوبى. پبک اّمت ّاهغ ػؿ صبل تزبّف رٌنی ثَ ػـة ّ ثَ رِبى ّ فهیي

ّ ثـیؼى هؼؿت هـػاًگی ّ « آهیق عيًْت( هضـّهیت اف ؽکـ)کنتـامیْى»یک  ًبهْمی، یک هتل ًبهْمی ّ ػؿ ّاهغ

 .ًْی عْیو امتع ثبؿّؿی ػىوي

موجل هـػاًگی ّ كبلْك ؿـة ّ ُن ًوبػ تِبرن  ثـای اّ ّ ًیـُّبیو، ُن« هـکق تزبؿت رِبًي »ُبی ػّهلْی  مبعتوبى

امپـهب ّ »کـػى  کٌؼ ّ هـتت ػؿ صبل پغو ػاؿ هی ًبهْمو ؿا لکَ كـٌُگی ّ ّمْمَ ؿـة امت کَ رِبى ػـة ّ

 .میبمی ثَ ػؿّى رِبى پبک ّ هبم ّٓي ػـثی امتهؼبهلَ ّ ًلْؽ اهتَبػی ّ  عْیو اف ٓـین« توٌبی

ًبهْمی گیـػ ّ هؼؿت هـػاًَ ؿـة ؿا  ّاؿ اًتوبم عْاُؼ تُْن الػى ُن هی ُب، ػؿ ّاهغ ثي اف ایي ؿّ ثب ػاؿبى کـػى آى

 عْارگی ػچبؿ مبفػ ّ ُن ػؿ ّاهغ ًبكی ُـگًَْ ػیبلْگ ثبىؼ کَ ایي ػّ ثکيؼ ّ اّ ؿا ثَ هضـّهیت اف ؽکـ یب كبلْك ّ

آى ًیق ثَ عْثی  ُبی ثي الػى هجل اف یبفػٍ مپتبهجـ ّ ثؼؼ اف ػؿ مغٌـاًی. ُب موجل آى ثْػًؼ هیبى آى مبعتوبى ّ اؿتجبٓ

تْاى ثَ عْثی مٌبؿیْی ًبآگبُبًَ  ؿا ػیؼ؛ هی ّ هبم ّٓي« ػـة ّ امالم ؽُي اّ»تْاى ایي مٌبؿیْی ػكبع اف ًبهْك  هی

ْگیـی اف ًلْؽ ّ تزبّف ّ تِبرن ؿـة ّ ًیق رلْگیـی اف ُـگًَْ ػیبلْگ ّ رل ّاؿ ثـای آگبُبًَ ًبؿمینتی ّ کبثْك–

 .ّ ثیـّى ؿاًؼى ؿـة اف رِبى پبک امالهی ّ ػـثی اّ ؿا ثبفیبكت ًلی ػیبلْگ

عْاُؼ ؿـّؿ ّ هؼؿت  هی امت کَ ثب کبمتـامیْى ػیگـی« هؼؿت ػـثی تزبّفىؼٍ ّ ثی»اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ؽُي عْیو 

ثیٌؼ کَ ثب  اّ ًوی. یبثؼ تزبّف ّ ػؿگیـی ثیيتـ ػمت هی ػاًؼ کَ ػؿ ّاهغ كؤ ثَ اػاهَ ًؼ ّ ًویعْیو ؿا ثَ عْػ ثبفگـػا

عْػ ؿا ثَ هِـهبى ّ ىِیؼ ّ رِبًو ؿا ثَ هـگ تـاژیک ّ ػاؿبًی هجتال مبعتَ امت ّ  ىیطبى عْاًؼى آهـیکب ػؿ ّاهغ

ّ امالم، ػؿ تـییـ  گْیی ثَ ثضـاى اػـاة مظفیـا تٌِب ؿاٍ ػؿمت ثـای پب. ّاؿ امت هِـهبى عيًْت-ثبفی ػیْ امیـ

یبثی ثَ هؼؿًیت ػـثی ّ  اًتوبػی ثب ؿـة امت ّ ػمت -ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ پبؿاػکل پيتیجبًبًَ

 .امالهی ّ ػیبلْگ ّ ؿهبثت مبلن

ل اصتوباْل ػـام ؿا ثَ ربى ثغـػ ّ مپ ػاًنت کَ ثب چٌیي صولَ ّ کبمتـامیًْی، ثبیؼ صولَ هتوبثل ثَ اكـبًنتبى الػى هی ثي

آى چَ کَ . پبکو ػمت یبثؼ ّ ُوَ ؿا ػؿگیـ ایي عْامت عْیو کٌؼ عْامت تب ثَ مٌبؿیْی رٌگ ّ رِبػ ّ اّ ایي ؿا هی

عتن « امالم اّ ػـة ّ»ّاؿ عْػ ثؼاى تْرَ ًکـػٍ ثْػ، ایي ثْػ کَ ایي رٌگ ثَ رِبػ ّ پیـّفی  کبثْك اّ ػؿ مٌبؿیْی
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یب آى کَ مـاًزبم ًیـّی . رِبى ًْ تجؼیل ىْػ تْاًؼ ثَ ًبثْػی رِبى ػـة ّ اىـبل کل آى ّ ػاؿبًی یثلکَ ه. ىْػ ًوی

ػُؼ ّ ثَ ربی  ّاؿ رْاة هی هؼؿى ّ هيتـک ثَ ایي تاله ًبؿمینتی ّ کبثْك ٍلش ػؿ ُوَ کيْؿُب یبػ ثگیـػ ثَ ىیٍْ

اّ ؿا  ؿا ّ کل ثبفی ؿا تـییـ ّ ىکنتًظبهی، ثب صل هؼْالت ّ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی، ػواْل اّ  رْیی تالكی

 .مبفی کٌؼ فهیٌَ

ثَ ؿُجـی ثْه اف ٓـف ػیگـ یک  الػى ّ صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ ػؿ هیبى آهـیکبییبى هيکل اهب ایي ثْػ کَ مٌبؿیْی ثي

ؿ فًؼٍ کـػ کَ ػیـفهبًی امت ػؿ ایي كـٌُگ ّ یب ػؿ کل ػ مٌبؿیْی هٌلی ػؿ ؽُي ّ ربى آهـیکبیی ؿا ُـ چَ ثیيتـ

ثَ تيـیش « پنیکُْینتْؿی»گؾاؿ هکتت  کبّ هؼـّف لْی ػهبّك ّ پبیَ کَ ؿّاى هؼْالتی. كـٌُگ ؿـة ّرْػ ػاؿػ

پـػاعتَ امت «(ىٌبمی تبؿیغی ؿّاى)ُبی هکتت پنیکُْینتْؿی پبیَ»ػلل رٌگ اّل ثب ػـام ػؿ کتبثو  ُب ّ صتی آى
۴
. 

ُبی ػؿًّی ّ  آهـیکبییبى، ػچبؿ هؼْالت ّ تـك هّْْع ایي امت کَ اًنبى ػؿ کل ّ ًیق رِبى ؿـة ّ ثَ ّیژٍ

 کَ اگـ ثَ ىیٍْ ثبلـبًَ، صل ّ فیجب ّ ػگـػینی ًیبثٌؼ ّ ثَ هؼؿت ثبلـبًَ تجؼیل ُبی ػؿًّی ُنتٌؼ مٌبؿیُْبی تـك ّ ػلِـٍ

تْلؼ  ُبی هيبثِی هخل کبثْك ٍضٌَ گْیؼ، هـتت هی« کبثْك تْلؼ»ُب صبالت  ًيًْؼ، ایي مٌبؿیُْب کَ لْی ػهبّك ثَ آى

 .آّؿًؼ ؿا ثَ ّرْػ هی

عْػ ؿا ػؿ عطـ صولَ یک  کبثْمی کَ ىغٌ یب یک كـٌُگ ػؿ ایي صبلت اصنبك علگی ّ صبالت پبؿاًْییؼ ػاؿًؼ ّ

علگی ثَ تِبرن ّ رٌگ ّ مـکْة ػىوي ػمت  ثیٌٌؼ ّ ثـای ؿُبیی اف اصنبك تـك ّ ػىوي عًْی ّ عطـًبک هی

صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ ػؿ ّاهغ ایي . ؿّ ُنتین یک مٌبؿیْی ًبآگبُبًَ ؿّثَ ثب ای ػیگـ یؼٌی ایٌزب ًیق ثَ گًَْ. فًٌؼ هی

ؿا ثـای اّلیي ثبؿ  ُب مٌبؿیْی ػؿًّی رِبى آهـیکبیی ؿا ػؿ ؽُي آهـیکبییبى ثیؼاؿ کـػ ّ اف ٓـف ػیگـ آى کبثْك ّ

ؿّ  ّاؿ فًؼگی ؿّثَ ثْكؿیـ هبثل كِن ّ کب ػؿ عبک عْیو ثب کبثْك رٌگ ّ ػؿ هؼٌبی لکبًی ثب صبلت ؿئبل ّ ُیچی

 .مبعت

آهـیکبیی ثَ ربی یبكتي ؿاُی ًْ ّ  ثَ عبٓـ ایي هؼْالت ػؿًّی ّ گـكتبؿی ػؿ ایي مٌبؿیُْبی ػؿًّی ثْػ کَ ربهؼَ

ػهیوبْ ثَ ػام ثي الػى ّ عْامت اّ اكتبػ ّ ىـّع ثَ ثبفی عطـًبک  گْیی ثَ کبثْك یبفػٍ مپتبهجـ، هٌطوی ثـای پبمظ

گـكتبؿ  الػى ّ ُن ثْه، اف رِبتی ػؿ ّاهغ ُن ثي. َ ػـام ّ رٌگ كـمبیيی کًٌْی ػـام اًزبهیؼتل هيبثِی کـػ کَ ثَ

ىْػ ّ یکؼیگـ  هـتت ثَ ُن ىجیَ هی ُب مٌبؿیْی ًبؿمینتی هيبثِی ُنتٌؼ ّ ثَ ایي ػلیل فثبى ّ کالم ّ صتی صـکبت آى

ْٓؿ کَ ایـاى ًیق ػاؿای   ُوبى. گْیؼ مغي هی« هضْؿ ىـ»ػٌْاى گًَْ ثْه ًیق اف ایـاى ثَ ایي. کٌؼ ؿا ثبفتْلیؼ هی

 .متیقاًَ امت مـی مٌبؿیُْبی هؼیوی ؿـة فهیٌَ ّ گـكتبؿ ػؿ یک عطبُبی كـاّاًی ػؿ ایي

. اػّاؿػ مؼیؼ آى ؿا تيـیش کـػٍ امت رِبى هؼؿى ًیق ثَ عْثی ًوبیبى امت کَ« اّؿیٌتبلینن»ػؿ ایي صبػحَ هيکل هلِْم 

ؿـة اف یک . هلِْم یک ىـم امـاؿآهیق ّ عـاكبتی ثْػٍ امت فهبى ایزبػگـ ة، ُنرِبى ؿـة ثب ایزبػ هلِْم ؿـ

عْاُؼ اف توؼى عْیو  عْاُؼ اّ ؿا هتوؼى مبفػ ّ یب هی تـمؼ ّ هی هی« ؿیـ ػوالًی ىـم عطـًبک ّ»ٓـف اف ایي 

هّْْع ایي . ثیٌؼ هی ثـاثـ اّ ػكبع کٌؼ ّ ُن اف ٓـف ػیگـ ػؿ اّ، هْرْػی ؿهبًتیک ّ ٍجْؿ ّ ػوین ّ رؾاة ػؿ

آهـیکب امیـ مٌبؿیُْبی عْیو ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف  الػى ّ ُن ثْه، ُن ایـاى ّ ُن امت کَ ُن ؿـة ّ ُن ىـم، ُن ثي

ُنتٌؼ، ثب ایي کَ ایي ػیگـی ّ ؿیـ، ایي ؿـة ّ یب ىـم، ُن توٌبی اّ ّ ُن تـك اّ  ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ػوین ثب ػیگـی

 .ػُؼ تيکیل هی ؿا

ؿـة ثب ىـم پی ثـػ کَ هي  تْاى ثَ ػون هؼْل ىـم ثب ؿـة ّ ایي هّْْػبت ّ مٌبؿیُْب مت کَ هی تٌِب ثب ىٌبعت

ام ػاػٍ ُب ؿا تّْیش عطْٓ ػوؼٍ آى« ۳۳۳»کبّاًَ كیلن  ػؿ ًوؼ ؿّاى
۵

« هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب»تْاى ثَ هؼْل  ؛ یب هی

 .بلَ ثؼؼی امتًْ ّ ػؿ عؼهت هٌبكغ هلی عْیو یبكت کَ هّْْع هو پی ثـػ ّ ػیبلْگی

عْیو ؿبلت ىؼ ّ ُن ثب عٌؼٍ  تْاى ُن ثـ مٌبؿیُْبی ؿلٔ ػؿّى ثبؿی ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیُْب ّ هّْْػبت امت کَ هی

ًْ ّ هبثل تضْل ىؼ ّ ثب عٌؼٍ ّ اؿْاگـی رِبى ػؿّى ّ  ُبی ًْ ّ عٌؼاى ّ ػیبلْگی ّ عـػ ایزبػگـ مٌبؿیُْب ّ ثبفی

 .ا تـییـ ػاػ؛ ػؿ تضْلی ثؼّى ُیچ عًْـیقی، عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبمعْیو ؿ ثـّى عْیو ّ ؿّایت ثیوبؿگًَْ
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 عیاعت ساٍ هْفمیت دس کاس، ػؾك ّچٌذ 

 

یب میبمت، ثَ هؼٌبی  ه، اػن اف ىـل، ػين ّ اًنبى یک هْرْػ اؿتجبٓی امت ّ هْكویت ػؿ ُـ فهیٌَ ػؿ فًؼگی

تْاى ثَ اٍْل هضْؿی  اف ایي ؿّ ًیق هی. امت آهیق هْكویت ػؿ ایزبػ اؿتجبٓ ّ گلتگْی ػؿمت ّ مبفًؼٍ ّ هْكویت

فًؼگی ثيـی صْْؿ ػاؿًؼ ّ تؤحیـگؾاؿًؼ؛ ثب آى کَ ػؿ ُـ ػـٍَ ػاؿای  ُبی ُوَ ػـٍَ هيبثِی اىبؿٍ کـػ کَ ػؿ

چٌؼ  ىْػ کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثب ػؿ ایي ًْىتَ تاله هی. ُنتٌؼ کَ ثبینتی هْؿػ تْرَ هـاؿ گیـًؼ ُبی عبً ًیق عَلت

ای ػؿ ّاهغ  فیـا ُـ پؼیؼٍ. تمبع ػؿ ػين ّ میبمت ّ کبؿ آىٌب« یبثی ثَ هْكویت ػمت»اًؼاف ّ چٌؼ ؿاٍ ّ اهکبى  چين

 .اًؼافُبی ػیگـی ًیق هوکي امت ُویيَ چين اًؼاف ّ اهکبى ّ ػلت امت ّ لضظَ تالهی چٌؼیي چين

عْاًؼى آىٌب مبفػ کَ امبمو ثـ  اف ٓـف ػیگـ تاله ًگبؿًؼٍ ثـ ایي امت کَ عْاًٌؼٍ عْیو ؿا ثب ًْع رؼیؼی اف ىیٍْ

اًؼافی ّ  چٌؼچين« ُبیپـتکنت»ؿا چْى یک « هتي»عْاًٌؼٍ  یي ىیٍْػؿ ا. امت« ّاؿ ىجکَ»یک ًگـه ّ عْاًؼى 

اًؼاف ػالهَ  چين یب كؤ ثَ یک. توبم ّ یب کبهل ثغْاًؼ اه هتي ؿا ًیوَ تْاًؼ ثٌب ثَ تْاًو ّ ػالهَ هی ثیٌؼ ّ اّ ّاؿ هی ىجکَ

 .ت ىْػهجضج ػؿ ایٌتـً اًؼاف ّاؿػ ػـٍَ ػیگـ ایي ًيبى ػُؼ ّ ثب کلیک کـػى ثـ ؿّی آى چين

ای هتٌی ثـای ُوَ کل ّ ُیچ کل  ًیچَ آكـیٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ػؿ هؼٌبی گًَْ هتي اّالً هـتت عْاًٌؼگبى عْیو ؿا هی  ایي

ّ ثبفًْینی هتي تْمٔ ًگبٍ عْیو ّ ثَ ّمیلَ ّؿّػ ثَ  ّاؿ امت ّ اف ٓـف ػیگـ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ ًگبٍ ىجکَ

  .گـػػ پؾیـ هی َ اهکبىّ گلتگْیی چٌؼربًج کٌؼ ُبی ػیگـ اؿْا هی ُبیپـتکنت

 :تْرَ ػاىت اًؼاف یبثی ثَ هْكویت ػؿ ػين، میبمت ّ ىـل ثبینتی ثَ ایي چٌؼ چين ثبؿی ثـای ػمت

 ّگْ یا کْهًْیکاعیْى صًذگی تَ ػٌْاى گفت -۱

هؼـّف امت ّ اف  ػؿ ؿّاًيٌبمی ًیق« ُب تئْؿی مینتن»ای اف ػؿهبًی کَ ثَ ػٌْاى ًوًَْ کْهًْیکبمیْى تلکـ

ثـای . گْیؼ ػؿ ػـٍَ کْهًْیکبمیْى مغي هی ؾاؿاى هِن آى پبّل ّاتنالّیگ امت، ػؿ ّاهغ اف پٌذ اٍل هـکقیگ پبیَ

اؿتجبٓ مبفًؼٍ ػؿ ؿاثطَ ػيوی، کبؿی ّ ىـلی، تْرَ ثَ ایي پٌذ اٍل  آهیق ّ ّگْی هْكویت یبثی ثَ یک گلت ػمت

ثبال ؿرْع   ُبیپـتکنت کٌن ّ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ عْاًؼى هی الجتَ هي ایٌزب کْتبٍ ثَ چٌؼ اٍل آى اىبؿٍ .اُویت كـاّاى ػاؿػ

ثب ؿاػیْ ُوجنتگی هـارؼَ کٌٌؼ« ػیبلْگ» تْاًٌؼ ثَ هَبصجَ هي ػؿ ثبة هٌؼاى هی یب ػالهَ. ػُن هی
۲
. 

صتی ّهتی کَ مبکتین ّ یب ثب کنی  ّگْ ُنتین، تـیي اٍل ػؿ ّاهغ ایي امت کَ ثبیؼ ثؼاًین هب ُویيَ ػؿ صبل گلت هِن -۱

مبف، ثب  ّگْی ًبآگبُبًَ ّ یب هيکل چَ ثِتـ کَ ثَ ربی گلت ّگْ امت، پل ؿّ اًنبى هضکْم ثَ گلت اف ایي . ـینهِ

 ّگْی ّگْی عْیو ثب ػیگـی تْرَ کٌین ّ مؼی کٌین ثَ ثِتـیي ىیٍْ گلت ثَ ًْع گلت ای، ىٌبعت ثَ ایي اٍل پبیَ

هبى ّ یب  ؿا آفاؿ ػاػى، ثب ػين بی هِـکـػى ّ ثب مکْت ػیگـیتْاًین ثَ ر آى گبٍ هی. آهیق ّ مبفًؼٍ ػمت یبثین هْكویت

. اًؼاف اّ ًیق ثَ هّْْع ثٌگـین ّ ؿاُی ثـای ؿكغ هيکل ثیبثین چين هبى مغي گْیین ّ اف ُوکبؿهبى ػؿ ثبة ػلت عين

مبفًؼٍ ّ ثَ  وؼهِـ ّ عين پٌِبى، عْیو ّ ؿاثطَ ؿا ػاؿبى کٌین، ثب ػیبلْگ ّ تجؼیل عين پٌِبى ثَ ً ثَ ربی ایي کَ ثب

 .هبى یب کبؿهبى ؿا ًزبت ػُین هؼؿت تـییـ ػؿ ؿاثطَ، ػين

ثَ عبٓـ ػين ّ اصتـام »یب  ایـاًی صتی اگـ ثَ ػلت اصتـام ثَ ػیگـی ّ یب ثَ هؼيْم ّ« عين عْؿػى، ؿََ عْؿػى»

ؼ ّ ثَ هْل هؼـّف تـک ّ مـاًزبم یب كـػ اف عين هی ىْػ ثبىؼ، ػؿ ًِبیت ثَ ّؼ عْیو تجؼیل هی« عبًْاػگی ّ کبؿی

ثَ هؼٌبی مْم « عين عْؿػى»فیـا . کٌؼ کٌؼ ّ یب عْیو ؿا ػاؿبى هی ػاؿبى هی ُوَ چیق ؿا« هي ىیـػٍ 9گبّ »چْى 

یؼٌی ثَ  .عين ثَ مْی عْیو ّ ًلی اؿتجبٓ ّ صتی مـکْة ّ مـفًو عْیو ّ ثیوبؿ مبعتي عْیو امت ػاػى ًْک

 .کٌین ؿبى هیهبى ؿا ػا ُـ صبل هب ثؼیي ّمیلَ عْػ ّ ؿاثطَ
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آهیق  ًلی اؿتجبٓ مبفًؼٍ ّ هْكویت اًؼ ّ ُـ ػّ ػؿ ًِبیت ثَ ٍجـ ػؿاف ایـاًی ّ ٓـیبى ًبگِبًی ایـاًی ػّ ؿّی یک مکَ

مـاًزبم ایي ػبىن، کبؿگـ ّ یب هلت ٍجْؿ یکؼكؼَ ٍجـىبى لجـیق  فیـا. اًزبهٌؼ ّ ثَ ػاؿبًی ػين، میبمت ّ کبؿ هی

 .تـکٌؼ ىْػ ّ هی هی

تبثْی ثیبى اصنبمبت» فاػٍ گـاهی ثَ هؼٌبی هطلن ؼم ثیبى اصنبمبت ثـ عالف تئْؿی آهبی کبظنالجتَ ایي ػ
۱۱

ػؿ  «

ثـعی اصنبمبت هبًٌؼ اصنبمبت اؿّتیک ّ یب اًتوبػ ّ ؿیـٍ ػؿ پبی  فیـا ػؿ عبًْاػٍ ایـاى. عبًْاػٍ ایـاًی ًینت

کَ  ْٓؿ  ُوبى. ىًْؼ هی هـثبًی « ایـاًی ػين ّ اصتـام»اصنبك ّصؼت ػؿًّی ّ ػؿ پبی اصنبك  اصنبمبت ػیگـ چْى

ػؿ پبی صبلت كـػگـایی  ثـ عالف ًظـ ایيبى، عبًْاػٍ هؼؿى ًیق ػاؿای صبلت هـثبًی کـػى ثـعی اصنبمبت عْیو

 .امت

اّلیب ػؿ مٌیي /ّ اصنبمی کْػک ُبی هؼؿًی هخل عبًْاػٍ آلوبًی، ثَ اُویت ؿاثطَ رنوی ثَ ّیژٍ ثـای هخبل ػؿ كـٌُگ

کَ ثـای ؿىؼ تْاًبیی ػين ثَ عْیو ّ ثَ ػیگـی ّ اػتوبػ  ؿاثطَ رنوی ّ اصنبمی هِوی. ىْػ ثِب ػاػٍ هیکْػکی کن 

 .امبمی ػاؿػ ثَ فًؼگی ّ ؿیـٍ ًويی ثل

ثَ یکؼیگـ اُویت كـاّاى ػاػٍ  ثـای هخبل ػؿ عبًْاػٍ ایـاًی اف ایي رِت ثَ کْػک ّ ػؿ آؿْه گـكتي کْػک ّ یب هضجت

ػؿ فثبى كبؿمی کلوبت كـػی . ىْػ ىْػ ّ یب ثَ ىؼت کن هی هی ػكؼَ هٌغ بٓ اف مٌیي عبٍی یکىْػ، اهب ایي اؿتج هی

 ثَ ىـم اعالهی ُنتٌؼ ّ اًؼک ُنتٌؼ، ُوبى گًَْ کَ امتوالل كـػی ّ عبًْاػگی هؼؿى ػؿ رٌنی ّرْػ ػاؿػ؛ اهب آؿيتَ

 .امت« هؼؿًیت ّ هتبؿّایتمٌت كـػیت »اؿتجبٓ تٌگبتٌگ ثب ػینکْؿك هؼؿى ّ تضت تؤحیـ ؿّایت ػوْهی ّ 

کٌٌؼ ّ  اؿّتیکی عْیو امتلبػٍ هی ُبی هؼبٍـ ایـاًی اف ایي کلوبت ػؿ فًؼگی ثب ایي صبل فًبى ّ هـػاى ّ ثَ ّیژٍ ًنل

هيکل، ایزبػ تلکیک ثِتـ هیبى کلوبت ػلوی ّػوْهی ّ كـػی ّ  .یبثٌؼ یب امبهی هنتؼبؿ ّ عٍَْی كـػی ثـایو هی

 .امت ُبی ًْ ُب ّ ایزبػ کلوبت ًْ ثـای كبًتقی گْیی ثَ ایي کلوبت ّ كبًتقی کلوبت، آؿی یثَ ّیژٍ ؿُبیی اف ثبؿ هٌل

کٌؼ، اهب ایي صبلت ػؿ هؼٌبی تئْؿی  هی ػول« اؿتجبٓ ًبهْمی»آهیقی ػؿ عبًْاػٍ ایـاًی ثَ ىکل  گًَْ تبثْی هضـم ُویي 

ًبهْك موجْلیک صزبة موجْلیک ّ»كـّیؼ تب لکبى ثَ یک صبلت 
۱۲

ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ ٌُْف ثغيب ػؿ صبلت کبهل  «

 .ّ ًبكی كـػیت ثبهی هبًؼٍ امت« ؿّػؿثبینتی ًبؿمینتی تؼبؿف ّ»

ایيبى ثَ ػینکْؿك هؼؿى ّ مٌتی ّ  مینتوی اًتوبػات ػیگـی ًیق ثَ هوبلَ عْة ایي ُوکبؿ گـاهی ّ ػؿ فهیٌَ ًگبٍ تک

  .ًینتاهکبى ٓـصو  ػؿک ًْع ؿاثطَ ارقای ػینکْؿك ّرْػ ػاؿػ کَ ایٌزب

« عجـی ّ اؿتجبٓ اصنبمی»ًیق  ّ« ػیزیتبل ّ آًبلْگ»ّ مغٌی ػاؿای ػّ رٌجَ   ّگْیی، ُـ رولَ ُـ اؿتجبٓ ّ گلت -۲

گْییؼ، ایي صـف ىوب  هی« ثغیـ  ٍجش»ػٌُؼگبى عْیو  ؿأی ّهتی ىوب ثَ ؿییل عْیو یب ثَ ُونـ عْیو ّ یب ثَ. ُنت

گلتي امت ّ ُن ػاؿای یک « ٍجش ثغیـ»گْیی ّ  هَؼ عْىبهؼ امت کَ ُوبى« ػیزیتبل هتي عجـی ّ»ُن ػاؿی یک 

 .ىْػ هی امت کَ تْمٔ لضي کالم ّ صبلت رنن ىوب ّ ثـعْؿػ ىوب ثیبى« اصنبمی یب آًبلْگ» هتي

ؿاثطَ اصنبمی ىوب ثب ػیگـی ؿا  ػُؼ، ػؿ ّاهغ اصنبك ّ ًْع ایي لضي ثیبى ّ صبلت رنن ىوب کَ ػوؼتب ًبآگبُبًَ ؿط هی

تْفاًَ ّ  تْاًؼ ثب عْىضبلی، ػَجبًیت، کیي هی« ٍجش ثغیـ» ثـ امبك ًْع اصنبك ّ ًْع ؿاثطَ ، کلوَ. ؼکٌ هٌؼکل هی

 .ثؼیي ػلت ًیق اًْاع ّ اىکبل ّاکٌو ػؿ ٓـف هوبثل ؿا ایزبػ کٌؼ آهیق ثیبى ىْػ ّ یب تضویـ

ًیق، اف ٓـف ػیگـ ػؿ ىوب  ػؿ گلتَ اّ« هتي عجـی ّ اصنبمی»ٓجیؼی امت کَ ّاکٌو كـػ هوبثل ّ ًْع اؿتجبٓ هیبى 

تْاًؼ اًْاع ّ  ػؿ صبلت اعتالل اؿتجبٓی هی. هؼاّم ػاؿػ ّگْ یک صبلت چـعيی فیـا گلت .کٌؼ ایزبػ ّاکٌو هتوبثل هی

ّ ؿیـٍ ایزبػ ىْػ ّ هـتت « عـّك ّ هـؽ رٌگی»، «هظلْم/ؿاثطَ ظبلن»چْى  اىکبل مٌبؿیُْبی اؿتجبٓی ؿلٔ

ّ تضون ُـاك عْیو هٌزـ ىْػ« تضون ثغيٌؼٍ-گْیی عْػ پیو»ثَ  یب. تکـاؿ ىْػ
۹
. 
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اگـ ػؿ مغي . مْ ثبىؼ یکؼیگـ ُن تبى ثب مغي« هتي اصنبمی ّ عجـی»ثٌبثـایي ثبینتی تْرَ کٌیؼ کَ ُـ چَ ثیيتـ 

کٌیؼ، هِن آى امت  هتي ّ یب صـف ػّپِلْ ّ هجِن ؿا اصنبك هی عْیو ّ یب ٓـف هوبثل یک اعتالل ؿاثطَ هیبى ایي ػّ

آًبلْگ یب اصنبمی »اعتالالت هیبى صبالت . ػّ پِلْ ؿا ثَ یک صـف ؿّىي تجؼیل مبفیؼ هطـس کـػٍ ّ صـفکَ آى ؿا 

 .کبؿی ّ ؿیـٍ امت ُبی عبًْاػگی، تـیي ػلل ػػْاُب ّ مْءتلبُن ُبی هب، اف هِن گلتَ« ػیزیتبل یب عجـی ّ

کَ ثبینتی هطـس ّ هْؿػ  ی ّرْػ ػاؿػػٌُؼ کَ هيکالتی ػؿ ؿاثطَ اصنبمی ّ ػيوی یب کبؿ ایي اعتالالت ًيبى هی

( ػّثل هبیٌؼ)فیـا ثـای هخبل صـف ػّپِلْ ّ هجِن . امت ّگْ هـاؿ گیـًؼ ّگـًَ ؿاثطَ هضکْم ثَ ىکنت یب ػاؿبًی گلت

 .ّ ًبآگبُبًَ ػاؿبى کـػى كـػ هوبثل ػؿ ؿّاثٔ ػيوی ّ عبًْاػگی ّ کبؿی امت ُبی آگبُبًَ تـیي ىیٍْ اف هِن

پـیيی ُنتٌؼ، امتلبػٍ  امکیقّكـًی یب ؿّاى ای کَ پؼؿ یب هبػؿ هجتال ثَ امت کَ ثَ ّیژٍ ػؿ عبًْاػٍ تضویوبت ًيبى ػاػٍ

هبػؿی ثیوبؿ ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ . ُبی ثیوبؿ مبعتي کْػکبى عْیو امت ىیٍْ ًبآگبُبًَ اف ایي صبلت مغي ػّپِلْ، یکی اف

. گؾاؿػ هضلی ًوی ثیٌؼ کَ هبػؿ ثَ اّ هبًؼ ّ هی کت هیکْػک مب« .اگـ مبکت ثوبًی، ػّمتت ػاؿم»:گْیؼ هی ثَ كـفًؼه

مکْت ّ ػؼم چيیؼى ػين هبػؿی امت ّ اگـ  صبل اگـ اّ مـ ّ ٍؼا کٌؼ ّ یب ثَ موت هبػؿ ؿّػ، ایي ثَ هؼٌبی ػؼم

کٌؼ  ایي گًَْ چٌیي کْػکی ًبگِبى ىـّع ثَ ریؾ ّ ػاػ هی. ىْػ ػاؿبى هی مبکت ثوبًؼ اف تيٌگی اصنبمی ّ ػؼم ًْافه

 .کٌؼ صبالت امکیقّكـى پیؼا هی ّ یب اّ ًیق

ُب ػلیَ گـٍّ عبٍی ّ  تْػٍ ُب ّ یب ثـای تضـیک تْاى اف صـف ػّپِلْ ثـای گْل فػى تْػٍ ػؿ ػـٍَ میبمت ًیق هی

ىیٍْ . ىْػ ػٌُؼگبى هی هؼاؿ ّ ؿأی ٍضیش هیبى میبمت یب هْم عبٍی امتلبػٍ کـػ ّ یب صـف ػّپِلْ ثبػج ػؼم اؿتجبٓ

ایـاًی « ًن ًن کـػى»ُویي گًَْ ًیق . اىکبل هِن ّ عطـًبک ایي صـف ػّپِلْ امت ایـاًی ًیق یکی اف «ًیو فػى»

 .ىْػ ایزبػ ػیبلْگ ثَ ًلی ػیبلْگ تجؼیل هی ثَ ربی

الجتَ ُوَ ایي صبالت . عْیو امت ثَ اًتوبػ مبفًؼٍ ّ هّْْع گلتگْ ّ ثیبى عين ّ گـیَ« ًیو فػى ّ ًن ًن»هِن تجؼیل 

ّگْ ثَ  ػاػ؛ ثَ ىـٓی کَ كـػ گْیٌؼٍ ثَ هٌظْؿ ایزبػ ػیبلْگ ّ گلت ى ثَ ىیٍْ عالهبًَ ًیق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿتْا ؿا هی

یب . مقا ػاؿػ ثَ ثـای هخبل امتلبػٍ اف مغي ػّپِلْ ّ ًیو فػى ػؿ ٌٓق ّ لطیلَ ًويی. امتلبػٍ کٌؼ ُب ػوؼ اف ایي ىیٍْ

کٌؼ کَ  ثَ ّیژٍ ّهتی ىغٌ اصنبك هی. مبعت ا کوی گیذ ّ مـػؿگنتْاى ثَ فثبى ٌٓق گبٍ ثَ کوک آى صتی كـػی ؿ هی

ثَ هْل . ػُؼ ّ ثَ اّ ثلِوبًؼ کَ ًبؿاصت امت، ثی آى کَ هنتوین آى ؿا ثگْیؼ ًیبف ػاؿػ ثَ ػیگـی عين ّ اًتوبهو ؿا ًيبى

  «.اًتوبم ؿؾایی امت کَ ثبینتی مـػ مـّ ىْػ» هؼـّف

 آى یاتی تَ ٍ دعتهؾخص کشدى ُذف خْیؼ اص استثاط ّ ؽیْ -۲

«پی.ال.اى» یب ثَ فثبى مبػٍ« مبفی ًْیـّلیٌگْینتیک پـّگـام»هکتت 
۳
ػؿهبًی ػؿ ػـٍَ  تـیي هکبتت ؿّاى اف هِن 

 تلکـ». ُبی هِوی ػؿ ایي فهیٌَ ؿا هطـس کـػٍ امت کبؿی ّ ىـلی یب اؿتجبٓی امت ّ ىیٍْ یبثی ثَ هْكویت ػمت

هْكویت ػؿ کبؿ ّ اؿتجبٓ ػيوی یب  تـیي ىیٍْ ُب ثـای اف هِن. َُ اعیـ امتًیق اف ًوًَْ ایي هکبتت ًْی چٌؼ ػ« هخجت

ػیگـی ًیق ُنت کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ عْاًؼى هـارغ ػیگـ ثـای  الجتَ هّْْػبت ّ هـاصل. میبمی ایي مَ هّْْع امت

 .کٌن هی آالػبت ثیيتـ تـؿیت

 :چٌؼ هّْْع تْرَ ػاىت ثَ ایي« پی.ال.اى»آهیق ثبینتی ثٌب ثَ هکتت  یبثی ثَ یک اؿتجبٓ هْكویت ثـای ػمت

عْاُیؼ  ّهتی کَ ىوب هی ثـای هخبل: تجؼیل کـػى ُؼف عْیو ثَ یک تَْیـ ّ یک رولَ ّ عْامت هيغٌ ّ هخجت -۱

ُب مغي گْییؼ، اّلیي کبؿ  ؿاثطَ مغي گْییؼ ّ یب ثب تْػٍ تبى ػؿ ثبة اّبكَ صوْم ّ یب ثب ُونـتبى ػؿ ثبة آیٌؼٍ ثب ؿییل

عْاُیؼ ثگْییؼ، ػؿ ؽُي عْیو ثَ مبى یک تَْیـ ّ یب یک رولَ  هيغَی اف آًچَ هی امت کَ ػهیوبً تَْؿهِن ایي 

ّهتی ىوب عْامتتبى  کٌؼ ّ فیـا ربى ّ ؽُي اًنبًی ثَ ىیٍْ یک پـّگـام هيتـک کبؿ هی. هخجت ػاىتَ ثبىیؼ هيغٌ ّ

ًگـػ ّ  ٍْ ًبهيغٌ ّ یب هٌلی ثَ ایي ُؼف هیىی کٌیؼ، عْػتبى یب ٓـف هوبثل ًیق ثَ ؿا هٌلی یب ًبهيغٌ ثیبى هی

 .مبفػ ًبهيغٌ ّ یب ثب صبلت اکـاٍ ّ ًبهطوئي هٌطجن هی عْیو ؿا ثب ایي عْامت ثَ ًبچبؿ ثَ ىیٍْ
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تبى  عْاُیؼ عبًَ هخبل صتی اگـ هی ثـای. هِن ایي امت کَ رولَ ّ ُؼكتبى مبػٍ ّ هخجت ّ ػؿ فهبى صبل رولَ ثٌؼی ىْػ

ام ؿا ػُْ  عْاُن عبًَ هي هی»: ثَ ربی آى کَ ثگْییؼ« کٌن هی ام ؿا ػُْ هي عبًَ»: ثگْییؼ ؿا ػُْ کٌیؼ، ثَ عْػ

 ػؿ. عْاُؼ ثْػ« ػُْ کـػى عبًَ»ثبػج هتوـکق ىؼى هخجت ؽُي ىوب ّ ربى ىوب ثـ هّْْع  فیـا رولَ اّل« .کٌن

ثَ . ىْػ ػؼم توـکق هی هنیـ ّثبػج ثَ ُؼؿ ؿكتي اًـژی ّ ْٓالًی کـػى « عْاُن هی»صبلی کَ ػؿ رولَ ػّم کلوَ 

ؿا ػاؿیؼ ّ ثـًبهَ ؿا ثَ ىکل یک تَْیـ هيغٌ ّ کْتبٍ  ُب ثگْییؼ، ایي یب آى ثـًبهَ عْػتبى، ثَ ُونـتبى، یب ثَ تْػٍ

 .ثیبى کٌیؼ

ثیبى عْامتی، كـػ هوبثل ّ  ّگْیی ّ ػؿ ُـ گلت: هٌطجن مبعتي ىیٍْ ثیبى عْیو ثب ًْع صبلت ّ ؿكتبؿ ػیگـی -۲

یبثی ثَ ُؼف عْیو ثبینتی ىیٍْ مغي گلتي عْیو ؿا  ػمت اف ایي ؿّ ثـای. ل اّ ًیق ًوو ثنیبؿ هِوی ػاؿػالؼو ػکل

 .کٌیؼ مْ تبى ُن ثب صبلت ٓـف هوبثل

ثَ ػؿک ّ ثیبى ُیـاؿىی ػؿ گلتبؿ  ىٌبك ّ عالم ّ هبػؿ یؼٌی ثب ؿیینتبى ثـای هخبل ػهیوبً ثَ ػٌْاى یک کبؿهٌؼ ّظیلَ

ُوـاٍ ثب امتلبػٍ اف کلوبت ّ هّْْػبتی کَ ثـای اّ آىٌب ّ  تبى ثَ کوک لضٌی ػبىوبًَ ّمغي گْییؼ ّ ثب ُونـ

ُب  آى کَ ثب آى ُب مغي گْییؼ، ثؼّى ُب، هجبصج هْؿػ ػالهَ ّ فثبى آى ُب ثب امتلبػٍ اف امطْؿٍ تْػٍ ثب. ػاىتٌی امت ػّمت

یؼٌی ىوب ػؿ . عْامت عْیو امت مْیثَ « ُب ُؼایت ّ ؿُجـی آى»فیـا هّْْع ًِبیی ىوب . کبهل یکی ىْیؼ

ربیی کَ اّ هـاؿ ػاؿػ، ثَ مْی ُؼف عْیو ُوـاُی ّ ُؼایت  کٌیؼ ّ اّ ؿا اف آى مْ هی ّگْ عْػ ؿا ثب ػیگـی ُن گلت

 .کٌیؼ هی

صـکت ثـ امبك صبلت پیذ ّ عن  ایي ثَ هؼٌبی گْل فػى ٓـف هوبثل ًینت؛ ثلکَ ثَ هؼٌبی ػؿک ػهین لضظَ ّ صبلت ّ

ُبی ٓـف  چْى تْرِی ثَ صبالت ّ عْامت. عْؿػ هی صبلت کلک فػى مـاًزبم ىکنت. َ ّ عْامت امتهنیـ ؿاثط

اؿتجبٓ امت ّ کلک فػى ثَ هؼٌبی ًلی ػیبلْگ ّ تجؼیل ػیگـی ثَ اثقاؿ ّ ّمیلَ  هّْْع ایزبػ ػیبلْگ ّ. کٌؼ هوبثل ًوی

ػیبلْگ ػؿ ّاهغ  .ّگْ امت ّ گلت« جـیؿُ»ّ « اؿْاگـی« »مْ ىؼى ُن»ایٌزب هّْْع ثیبى عْامت اف ٓـین  .امت

ٓـف هوبثل ًیق تٌِب فهبًی ُوـاُی  .یک ؿهٌ ّ یک ثبفی امت ّ ثؼّى ُوـاُی ٓـف هوبثل هضکْم ثَ ىکنت امت

 .ُبی عْیو ًیق ػمت یبثؼ کٌؼ کَ ثَ عْامت هی

گـ عْة ػهیوبً  یب یک مغي تْاًب، «اًنبى اؿتجبٓی»ّ « اؿْاگـ»یک : تجؼیل هْاًغ هیبى ؿاٍ ثَ پيتیجبًبى ُؼف عْیو -۳

یبثی ثَ  فیـا ُویيَ هْاًؼی ثـای ػمت. پيتیجبًبى ؿاٍ عْیو تجؼیل کٌؼ ػاًؼ کَ چگًَْ هْاًغ هیبى ؿاٍ ؿا ثَ ُیزبى ّ هی

 .پیيـكت ىوب ُب اف تـییـات ّ یب تـك ُوکبؿ اف آؿْىی تب تـك تْػٍ ػاؿػ، اف تـك هؼيْم اف كـػای ُن عْامت ّرْػ

ُیزبى تضْل ّ هؼؿت تضْل  ّ« ُیزبى ؿاثطَ»ُب ؿا ثَ  ُؼف عْیو ثبینتی تـك هؼيْم ّ تْػٍ یبثی ثَ ثـای ػمت

ثبیؼ هٌتوؼاى عْیو ؿا ثَ ُوـاُبى . تجؼیل مبفیؼ «تـك ىیـیي ّ کٌزکبّی ىیـیي»تجؼیل مبفیؼ ّ ایي تـك ؿا ثَ 

 .آؿْىی ىت ّ كـػای ُنؿا ثَ ُیزبى ػين ّ هبرـارْیی ّ کٌزکبّی  کٌزکبّ عْیو هجؼل مبفیؼ ّ تـك هؼيْم

 سفتاسی صهیٌَ خْیؼ ّ طشف هماتل ّ دلت تش عٌاسیُْای اطالػات دلیك دس تاب پیؼ -۳

ارتوبػی ّ یب هؼػکبؿ ّ ًیق ػؿ ؿّاثٔ ػيوی ّ میبمی  کبّ، هيبّؿ ایي هّْْع ثَ ّیژٍ ػؿ ػـٍَ کبؿ ثَ ػٌْاى ؿّاى

ػؿهبًی مینتوبتیک عبًْاػٍ»َ هکتت ػؿهبًی ػؿ ایي فهیٌ ؿّاى اف هکبتت هِن ػؿ. کٌؼ ًوو ثبفی هی
۴
ثؼثغتبًَ  امت کَ «

هؼؿت ایي هکتت ثب هکبتت ػیگـ ّ یب ثب  ثَ ّیژٍ ثَ اهکبى تللین. ٌُْف ایـاًیبى ثب آى ّ هؼؿتو چٌؼاى آىٌب ًینتٌؼ

 .ُبی لکبى ّ ػلْف آىٌب ًینتٌؼ تئْؿی

صْْؿ ػاؿػ ّ « ًظن عبًْاػگی» ثَ ّیژٍ یک ُـ اًنبًی ُویيَ ػؿ یک مینتن ّ« ػؿهبًی مینتوبتیک عبًْاػٍ»ػؿ ًگبٍ 

ُویي هّْْع ؿا لکبى . ػين ّ ػول اّ ػؿ فهبى صبل ػاؿػ رب ّ ًوو اّ ػؿ ایي مینتن، تؤحیـ كـاّاى ثـ ًْع ّ صبالت

 فیـا هب ًبآگبُبًَ« .هب ُویيَ ػؿ یک تَْیـ ُنتین»گْیؼ کَ  کٌؼ ّ هی ػیگـ ثیبى هی ثَ کوک تئْؿی ُبیؼگـ ثَ ىیٍْ

تَْیـ ًبآگبُبًَ عبًْاػگی،  هبى ػؿ هبى ّ هکبى ؿ تَْیـ عبًْاػگی عْیو صْْؿ ػاؿین ّ ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَُویيَ ػ

 .ػُین هبى ؿا مبهبى هی ؿّاثٔ کبؿی ّ ػيوی
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ثب هبػؿ ّ ػلیَ پؼؿ ثبىؼ، ایي  اه، ًويو ّ ربیو ُویيَ ثَ ػٌْاى كـفًؼ هتضؼ ثـای هخبل كـػی کَ ػؿ تَْیـ عبًْاػگی

ثْػ ّ ُویيَ گْیی ػؿ صبل رجـاى گٌبٍ پؼؿ ّ ػين  وْالً ؿّاثطو ثب فًبى ثنیبؿ اكـآی عْاُؼچٌیي هـػی هؼ

 .تکـاؿ عطبی پؼؿ امت آهیق هٌَْػی ثَ ُونـ ّ یب اؿـام

ؿا ػؿثبؿٍ عْیو ّ یب ػیگـی  تْاى هّْْػبت كـاّاًی ػؿهبًی مینتوبتیک هی ػؿ ؿّاى« تـمین عبًْاػٍ»ثَ کوک ىیٍْ 

تْاى ثَ تـییـ ّ تضْل ػؿ ػـٍَ فًؼگی  هی« کبّی ؿّاى ٍضٌَ آفهبیيی»ـ صبلت ّ هکبى ػؿػؿک کـػ ّ ثب تـیی

 تْاى ثَ کوک صبالت تکـاؿىًْؼٍ ّ مٌبؿیْگًَْ ًبآگبُبًَ ػؿ هؼيْم ّ یب ػیگـی، هی یب ثب ػیؼى. ىغَی کوک ؿمبًؼ

 .ُبیی چْى ثیبى ایي هّْْع، ٌٓق ّ ؿیـٍ ثَ تضْل ؿاثطَ ّ ػیبلْگ کوک ؿمبًؼ ىیٍْ

هّْْع ثنیبؿ امبمی امت کَ آیب  ػاؿ، ػاًنتي ایي ُبی هيکل ثـای هخبل ػؿ ػـٍَ کبؿ ثب ثیوبؿاى ؿّاًی ّ یب عبًْاػٍ

ػؿهبًی آهؼٍ امت ّ یب فیـ كيبؿ ػیگـاى، اػن اف هؼيْم یب  ؿّاى كـػ یب عبًْاػٍ ثیوبؿ ثَ عْامت عْیو ثَ هيبّؿٍ ّ

 -ػؿهبى  ؿّاى» فهیٌَ، تؤحیـات كـاّاى ػؿ ؿاثطَ هیبى تلبّت ػؿ ًْع پیو فیـا ایي. ایي کبؿ امت اػاؿٍ ػّلتی، هزجْؿ ثَ

 .گؾاؿػ هی« ثیوبؿ

ّهتی ػبىن ّ هؼيْم اف ػّ  ثـای هخبل. ُویي هّْْع ػؿ اؿتجبٓ ػيوی ّ یب کبؿی ّ ؿیـٍ ًیق تب صؼّػی الفم امت

تْاًٌؼ ثبػج ػاؿبًی  تْرَ هـاؿ ًگیـًؼ، هی ُب اگـ هْؿػ تلبّت فهیٌَ كـٌُگی کبهالً هتلبّت ّ یب هتْبػ ثیبیٌؼ، ایي پیو

ایي ػين  ػين فهبًی هبػؿ ثَ صل هيکالت ّ هْاًغ امت کَ ایي هْاًغ ؿا ثجیٌؼ ّ. عبًْاػگی ىًْؼ ؿاثطَ ّ یب ػؿگیـی

 .ثبىؼ ّگْی هتوبثل ّ تجؼیل هْاًغ ثَ ُیزبى ؿاثطَ ُوـاٍ ثب عـػ عٌؼاى ّ گلت

عْاًٌؼگبى ایـاًی کَ ٌُْف ثَ ًگبٍ  بلَ ّ ًیق ثَ ػلت ُـاك اف گیذ ىؼى ثـعیهتؤملبًَ ثَ ػلت هضؼّػیت هیقاى ثلٌؼی هو

ػُن ّ ثـعی ػیگـ اف ایي هجبصج ّ اهکبًبت هبًٌؼ ىیٍْ ُبی هْؿػ  مینتن ػبػت ػاؿًؼ، هزجْؿم ایي ثغو ؿا پبیبى تک

ػؿهبًی هْتیْامیْى» امتلبػٍ ػؿ
۵
آًبلیق آکنیْى تـاًل»ّ ًیق هجبصج هِن ػؿ ػـٍَ هکتت  «

۶
ّ چگًْگی تجؼیل  «

ُبی ثبال  تْاًٌؼ ثَ ُبیپـتکنت هٌؼاى هی یب ػالهَ. ثضج ػیگـی ّاگؾاؿ کٌن ُبی ثيـی ثَ ػیبلْگ مبلن ّ پـىْؿ ؿا ثَ ثبفی

 .هـارؼَ کٌٌؼ« اؿیک ثـًَ»احـ « ُبی ثبلـیي ثبفی»هؼـّف  ّ یب کتبة

هّْْع هِن ىٌبعت اُویت . الیَ ُنتٌؼ تک ُب ي ىیٍْآیٌؼ ّ ًَ ای ؿّفٍ ثَ ػمت هی ُب ًیق ًَ یکٍ  ٓجیؼی امت کَ ایي ىیْ

ثَ هْل « ّاؿ ّ ػمتی مقاؿّاؿ هلجی هنیش»یب ثَ « هلجی گـم ّ هـقی مـػ» یبثی ثَ پیًْؼ عـػ ثب ػين ّ ػالهَ ّ ػمت

 .ثتْاى ثَ ثِتـیي ىیٍْ ثَ عْامت ػمت یبكت ًیچَ امت تب

اؿتجبٓ ّ هغًَْ ثـگقیؼگبى ّ  صلَ ػّم ػؿ هنیـ هْكویت ّتْاًین ػؿ پبیبى ؿاُی ؿا ثیبى کٌین کَ هـ اکٌْى ًیق هی

گًَْ ثبىؼ؛ ثَ ىـٓی کَ عْػ ثغْاُؼ ّ ثَ ایي عْامت  تْاًؼ ایي ًغنتقاػگبى ّ اؿْاگـاى امت ّ الجتَ ُـ کنی هی

 .عْیو تي ػُؼ

 ساُی تشای تشگضیذگاى

هؼؿى ّ عطبی ػکبؿتی میبػت ػول ثـ ٌُْف تب صؼّػی گـكتبؿ صبلت هتبكیقیک  ُبی ثبال ثب توبم هؼؿتيبى، ُوَ ؿاٍ

فیـا ّاهؼیت هّْْع  .ػؿربت هغتلق ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثِتـ ثَ عـػ رنن ّ مینتن ّ ؿاثطَ ُنتٌؼ اصنبك، ثب

ُبی  تْاى ثَ کوک ىیٍْ ثَ ػیگـی امت، هی ایي امت کَ ّهتی هـػی چٌبى عزْل امت کَ ًبتْاى اف اثـاف ػين عْیو

. ّگْ ػمت یبثؼ ثَ اّ کوک کـػ کَ ثـ عزْلی عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ گلت «ؿكتبؿػؿهبًی»ّ یب « جتتلکـ هخ»ثبال ّ یب 

كـػ عْیو  ّرْػ ػاؿػ کَ اّ ثب اف ػمت ػاػى عزبلت ّ ىـم عْیو، ػؿ ّاهغ ثغيی اف تلبّت هٌضَـ ثَ اهب ایي اهکبى

 .ؿا اف ػمت ثؼُؼ

یبثی   گـایبًَ ّ پنبهؼؿى هي، ػمت رنن ت ػؿ فًؼگی، ػؿ ًگبٍیبثی ثَ عْامت عْیو ّ هْكوی ىیٍْ ػّم ّ ّاالتـ ػؿ ػمت

ػؿ ایي صبلت اًنبى مـاپب لضظَ ّ رنن . عْیو ّ تـییـ ٍضٌَ امت ثَ تْاًبیی تـییـ ّ ػگـػینی ّؼق عْیو ثَ هؼؿت

ىکل ّ  ُب ىآكـیٌؼ ّ ثَ آ ُب ؿا هی فهبى هـتت آى گْی ثَ فًؼگی ّ توٌبُبی عْیو امت ّ ُن آؿی ّ ثَ هْل ًیچَ یب ػلْف
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ثغيؼ ؿًگ ّ ؿّایت هی
۷
چیـگی ثـ عزبلت ّ یب تـك عْیو، ایي ّؼق  ػؿ ایي صبلت ًْ، اًنبى عزْل ثبال ثَ ربی .

 .ىْػ هی« عزبلت رؾاة« »ىیـیي تـك»کٌؼ ّ  ُبی عْیو تجؼیل هی ُب ؿا ثَ هؼؿت

ؿّػ ّ ثب لکٌت فثبى ىـهگیٌبًَ  هی ایي گًَْ ایي اًنبى عزْل ثب تي ػاػى ثَ عزبلت ّ تپن فػى عْیو ثَ مْی هؼيْم

ثیٌیؼ چٌبى هنضْؿ ىوبین کَ  هی »: گْیؼ ّ یب ػؿ ػیؼاؿی ػیگـ هی کٌؼ ّ رؾاثو كـػ هْؿػ ػالهَ ؿا ثَ ًْىیؼًی ػػْت هی

 .ىْػ هی «ىـم رؾاة»گًَْ  کٌؼ ّ ایي چيوی ثیبى هی ّ یب ایي هّْْع ؿا ثب ٌٓق ّ یب ىْط« ام ىؼٍ ثَ لکٌت فثبى ػچبؿ

« اؿْاگـی»ػٌْاى امتؼالل ػلیَ  ثـین کَ اکخـاً ثَ ای ُوچٌیي ثَ یک اٍل هِن فًؼگی ًیق پی هی ٍ ّ ىیٍْػؿ چٌیي ًگب

کٌؼ؟ ثب تي ػاػى ثَ فًؼگی ّ عـػ رنن ّ ثب آكـیٌو تلنیـ ّ  هی آیب ُؼف ّمیلَ ؿا تْریش. گیـػ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی

 فیـا. ثـػ َ اعالم ّ عـػ ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ رنن پی هیچٌیي اًنبى ث ُن« ّ ثبفی فًؼگی اؿْاگـی»ؿّایت عْیو اف 

فیـا ّهتی ثَ هؼؿت ایي . هؼؿت ثبىؼ ثغيؼ؛ هگـ آى کَ اّ ًنجتبً هبػؿ ثَ امتلبػٍ هخجت اف ایي فًؼگی ثَ کنی هؼؿتی ًوی

الم اع»ثَ هْل ًیچَ، یب ثَ « اعالم رنن ّ فًؼگی»فهبى ثَ  ُن یبثی، هؼاّم ػمت« ػگـػینی عٌؼاى»اؿْاگـی ّ 

 ُـ گًَْ کَ ثب توٌبیت، ثب هؼيْم ّ ٓـف»: یبثی کَ امبمو ایي گًَْ امت ًیق ػمت هی ثَ هْل لکبى« آؿفّهٌؼی

. ای مؼبػتت ؿا ایي گًَْ مبعتَ ای ّ رِبًت ؿا، هوبثلت ؿكتبؿ کٌی، ػؿ ُوبى لضظَ ثب عْػ ًیق ثَ ُوبى ىیٍْ ؿكتبؿ کـػٍ

 «.ىْی ُـ ْٓؿ ثٌگـی، ُوبى گًَْ ًگـینتَ هی

فهبى عْػ ؿا ثَ  ای ثبىؼ، ُن ٌی ّهتی ُؼف ثـایت ُـ ّمیلَ ای ؿا تْریش کٌؼ ّ ػیگـی ثـایت كؤ اثقاؿی ّ ّمیلَیؼ

کٌی کَ ػیگـاى یب اف تـك ّ یب اف ؿّی صوبهت ثب تْ  فًؼگی هی ای ّ ُویيَ ثب ایي اصنبك ػاؿ ّ اثقاؿی تجؼیل کـػٍ ثـػٍ

  .اؿاػٍ كـػی ُنتٌؼ ّ ًَ اف ؿّی ػين ّ

ّ رنن ّ لول عـػ آؿفّهٌؼی  یي ىیٍْ هْكویت ػؿ فًؼگی اف ایي ؿّ تي ػاػى ثَ ثبفی فًؼگی ّ لول عـػ فًؼگیّاالتـ

اهـ امت کَ ثـای ؿمیؼى ثَ ُؼف هوؼك ثبینتی اثقاؿ  پی ثـػى ثَ ایي« چٌیي گلت فؿتيت»امت ّ ثَ هْل ًیچَ ػؿ 

تـك ّ »ػؿ کتبة « کیـکَ گبؿػ»یب ثَ هْل  .آكـیؼ« ػؿّؽ ّ کلک فیجب»ّ  کبؿ عْیو ؿا ًیق هوؼك ّ فیجب مبعت

 .ّ ػين مجکجبل ّ پبؿاػّکنیکبل پل اف هـف عـػ ػمت یبكت ثَ ایوبى« ػلِـٍ

ثبفی ّ ػیبلْگ یب رؼل، ثبفی  ّ عٌؼاًی، چٌیي هئهي ّ ػبىن عٌؼاًی، ػؿ ّاهغ هجل اف ىـّع« تِْع کْػک ثی»چٌیي 

اه لضظَ  ىْػ ّ ٍضٌَ ػیؼى هؼيْهو اثتؼا ثَ ػبىن تجؼیل هی ـایفیـا اّ هبػؿ ثَ تـییـ ٍضٌَ امت ّ ث. ؿا ثـػٍ امت

ٍضٌَ  ػُؼ ّ ٓلجؼ، تي ثَ اصنبمو هی ّاالتـیي اؿْاگـ امت؛ فیـا ّهتی کنی یب چیقی ؿا هی اّ. ىْػ ػیؼاؿ ػبىوبًَ هی

ػیؼاؿ ػّ  ّ ربًو، ثَ ٍضٌَ اّ لضظَ ؿا ػؿ ؽُي. ػُؼ مبفػ ّ ثَ آى تي هی ؿا آى گًَْ هطبثن ثب عْامت عْیو هی

ؿّػ ّ کٌزکبّ  ػبىوبًَ ثـای اّلیي گلتبؿ ثَ مْی هؼيْم هی کٌؼ ّ ایي گًَْ عٌؼاى ّ ػبىن ّ هؼيْم تبفٍ تجؼیل هی

 .اكتؼ ّ هبػؿ ثَ ػگـػینی ػؿ ثبفی امت اکٌْى چگًَْ اتلبم هی «صبػحَ ٍْؿت گـكتَ»امت کَ 

امت کَ ثؼیي ّمیلَ ُوَ « ػول ثی كـػ»یب « ػائْ» گـ پـىْؿ ّ عٌؼاى ّ یب ػؿ هؼٌبی هکتت الئْتنَ ػؿ ّاهغ اّ ثبفی

فیـا اّ ثـ عالف ػیگـاى ّ . هبػؿ ثَ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی امت فیـا اّ. مبفػ ُنتی ؿا ّ ػیگـی ؿا ثَ ػول ّاػاؿ هی

ی ؿّ ایؼ، گبٍ کَ آؿفّهٌؼ اّد گـكتي ىوب آى»: گْیؼ ًیچَ ثَ ػیگـاى هی« فؿتيت»ّ ثَ هْل  کٌؼ صتی ًنل هجلی ػول هی

ام فیـا کَ اّد گـكتَ. ثَ ثبال ػاؿیؼ، ّ هي ؿّی ثَ پبییي
۸
.» 

فهیٌی ّ یب ػؿ « پـىْؿ ّ عٌؼاى گـ ثبفی« »ٌُـپیيَ هؼؿى»، یب ثَ ربی «مٌگیي مٌتی هئهي ربى»ایٌزبمت کَ ثَ ربی

عٌؼاى ػبؿف ّ ػبىن فهیٌی ّ»ًْع ایـاًی آى، 
۱۰

 اًَ تجؼیلىْػ ّ فًؼگی ثَ یک ثبفی ػين ّ هؼؿت ربّػ فاییؼٍ هی «

فهیٌی ّ ثَ یک فًؼگی  ىْػ ّ ُـ لضظَ ثَ ًجـػ ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ؿّایبت هغتلق ایي ػبىوبى ّ ػبؿكبى عٌؼاى هی

 .یبثؼ ُقاؿ تلنیـ ّ ُقاؿ ثبفی ػگـػینی هی

 سادیْ ُوثغتگی گفتگْ تا۲- 

Neurolinguistische Programmierung -۳ 

http://biphome.spray.se/radiohambastegi/2007/baradari071110.ram
http://biphome.spray.se/radiohambastegi/2007/baradari071110.ram
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurolinguistische_Programmierung
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Systemische Therapie -۴ 

Motivationstherapie -۵ 

Transaktionsanalyse -۶ 

nd DeleuzeNietzsche u -Der Gedanke der Affirmation  -۷ 

 ۱۶۱ً . تـروَ آىْؿی. ًیچَ. چٌیي گلت فؿػىت -۸

 ؽْین چگًَْ تذتخت۹- 

 هگْ اعشاس۱۰- 

 دس عاختاس خاًْادٍ ایشاًی« احغاعات تاتْی تیاى»ًمؼ ۱۱- 

 هشصی ایشاًی تی ساتطَ حداب تا۱۲- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/11/%20http:/de.wikipedia.org/wiki/Systemische_Therapie
http://www.motivationstherapie.de/auf04.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Transaktionsanalyse
http://seidel.jaiden.de/rhizom.php
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/09/post_161.html
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/09/post_161.html
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/11/post_201.html
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/11/post_201.html
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/08/post_154.html
http://www.radiozamaaneh.com/idea/2007/08/post_154.html
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 ؽْینچگًَْ خْؽثخت 

 

اّلیي کالم هِن ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی ػؿثبؿٍ تاله اًنبًِب ثـای عْىجغتی ایي امت کَ ًيبى هی ػُؼ، اًنبى ػؿ 

امت ّ اصنبك عْىجغتی ّهتی امت کَ اّ اصنبك هی کٌؼ کَ ثَ توٌبُبی عْیو، ثَ « توٌبُبی عْیو»ّاهغ ػؿ پی 

ػّم ایٌکَ ایي ؿّایت عْىجغتی ُیچگبٍ کبهل . یبكتَ امتؿّایت عْیو اف ػين ّ هؼؿت، ثَ هؼيْم كبًی عْیو ػمت 

ّ ًِبیی امت ّ ػؿ ّاهغ ثبینتی عْىجغتی ّ مؼبػت ثيـی، ػين ّ عالهیت ثيـی یکزبیو ثلٌگؼ تب هـتت تضْل یبثؼ ّ 

مْم ایٌکَ ُیچگبٍ ًوی . ػين هطلن، عْىجغتی هطلن یک ػؿّؽ ّ یک ؿاٍ ثَ مْی هـگ ّ ًبثْػی امت. ؿىؼ ثکٌؼ

افیٌـّ ُـ کل هی تْاًؼ هؼٌبیی هتلبّت اف عْىجغتی ػاىتَ ثبىؼ ّ ػؿ ّاهغ  .ٌبی ًِبیی عْىجغتی ؿا یبكتتْاى هؼ

ُـ اًنبى ػؿ ّاهغ یک هنیـ ّ یک اهکبى ایزبػ . ُقاؿاى ؿاٍ، یب ثَ تؼؼاػ آػهیبى ؿاٍ ثَ مْی لول عْىجغتی امت

آًکَ هی تْاى ُوقهبى اٍْل کلی ّ پبیَ ُبی  چِبؿم.  ؿّایتی ًْ اف عْىجغتی فهیٌی ّ مؼبػت فهیٌی  ّ كبًی امت

کلی عْىجغتی ّ مؼبػت ثيـی ؿا ٓـس ّ تَْؿ کـػ ّ  ایٌزبمت کَ ؿىتَ ُبی هغتلق ؿّاى ػؿهبًی ّ ؿّاًيٌبمی 

ثغيی اف ایي اهکبًبت . ایي پبیَ ُبی هغتلق ؿا ٓـس ّ ؿاُِبی ػمتیبثی ثَ  مؼبػت ػؿ ایي فهیٌَ ُب ؿا هطـس کـػٍ اًؼ

صبل ػؿ ّیؼئُْبی ؽیل هی تْاًیؼ ثَ تّْیضبت تکویلی ػؿثبؿٍ ایي ؿاُِب ّ . ػت ؿا ػؿ هوبلَ هجلی عْاًؼٍ ایؼهْكویت ّ مؼب

. اهکبًبت ػمت یبثیؼ  

 

 

چِبؿ ّلغ ػاؿػ ّ ُـ اًنبًی ثـای ػمتیبثی ثَ مؼبػت فهیٌی ثبینتی مؼی « لْفی»عْىجغتی ثيـی ػؿ ّاهغ هخل یک 

ُوقهبى . و ّ ثَ تؼبػل هیبى ایي چِبؿ متْى عْىجغتی عْیو ػمت یبثؼکٌؼ کَ ػؿ ایي چِبؿ ثغو ثَ مؼبػت عْی

هِن امت کَ اهب تاله کٌؼ ُوقهبى ػؿ . هيغٌ امت کَ ُـ اًنبًی ػؿ یک ثغو اصتوبال هْكوتـ اف ثغيِبی ػیگـ امت

« تیلْفی عْىجغ»ثغيِبی ػیگـ ًیق ثَ اؿّبی ًیبفُب ّ توٌبُبی اًنبًی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو ایي 

ّ كویؼ ایـاًی ػکتـ پقىکیبى ّام  عْة ؿا اف ػکتـ ؿّاًپقىک« لْفی اًنبًی»هي اٍطالس . ) ثکٌؼ عْیو ؿا ایزبػ

.(ایي اٍطالس ؿا هي ػؿ ًْفػٍ، ثینت مبل پیو ػؿ ػّؿاى ػاًيزْیی ػؿ یک رلنَ ایـاًی اف اّ ىٌیؼم. گـكتَ ام  

 

ثغو اّل عْىجغتی ػؿ ػـٍَ ػيوی ّ اؿتجبٓبت : تایي لْفی عْىجغتی ثيـی ػاؿای چِبؿ ّلغ ثَ ىـس ؽیل ام

ثغو . ثغو مْم عْىجغتی ػؿ ػـٍَ عبًْاػگی ّ ارتوبػی امت. ثغو ػّم هْكویت ػؿ ػـٍَ کبؿی  امت. امت

.چِبؿم  عْىجغتی ػؿ ػـٍَ كـػی ّ اؿتجبٓ ثب عْیو امت  

 

هـارؼَ «  ًکبّی عْىجغتی امتؿّا»کَ ػؿ ثبة « پٌذ ّیؼئْی ؽیل»ثـای تّْیضبت ثیيتـ صبل هی تْاًیؼ ثَ ایي 

:ثکٌیؼ  

 

 

1ؿّاًکبّی عْىجغتی    

http://www.youtube.com/watch?v=cTxpneHjMzM 

 

2ؿّاًکبّی عْىجغتی   

http://www.youtube.com/watch?v=TbEYpJWB3dU&feature=related 

 

3ؿّاًکبّی عْىجغتی   

http://www.youtube.com/watch?v=0Za_aU5F11Y&feature=related 

4ؿّاًکبّی عْىجغتی   

http://www.youtube.com/watch?v=xDBW2TFjGrA&feature=related 

 

5ؿّاًکبّی عْىجغتی   

http://www.youtube.com/watch?v=WF_9Ka5Pr_Q&feature=related 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cTxpneHjMzM
http://www.youtube.com/watch?v=TbEYpJWB3dU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0Za_aU5F11Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xDBW2TFjGrA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WF_9Ka5Pr_Q&feature=related


47 

 

 

 

ایشاًی تحشاًِای فشٌُگی تشخی سّاًکاّی ّ آعیة ؽٌاعی: تخؼ عْم  

 

 
ػؿ ایي ثغو عْاًٌؼٍ ثب تْاًبیی ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ  ؿّاًکبّی ػؿ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگی آىٌب هی ىْػ ّ ُوقهبى ثب 

تلبػٍ اف ًوؼ ؿّاًکبّی ّ ام اهـّفٍ.ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ثـعی هجبصج هِن كـٌُگی ّ كـػی ربهؼَ عْیو ؿّثـّ هی ىْػ

یک ىیٍْ هتؼاّل  ای ٓـس ؿاُِبی تضْل كـٌُگی ؿّاًيٌبعتی ػؿ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی هجبصج ارتوبػی ّ كـٌُگی ّ ثـ

ُوبًطْؿ کَ ایي هجبصج ّ چين اًؼافُبی ؿّاًکبّی ثَ هجبصج كـٌُگی ّ . ّ هِن ػؿ ػینکْؿك هؼؿى ّ پنبهؼؿى امت

و ثَ ُویبؿی ّ ُوکبؿی ثب ػلْم ػیگـ هخل ربهؼَ ىٌبمی ّ میبمت ّ ؿیـٍ ّاهق ًیبف عْی ثَ ثَ گلتوبًِبی ارتوبػی

فیـا ُـ هّْْع كـٌُگی ػاؿای رْاًت ّ چين اًؼافُبی هغتلق امت ّ ُویٌطْؿ ًیق ُـ تضْل كـٌُگی اصتیبد . امت

ؼ ّ ثضـاى اػاهَ هی ثَ تضْالت ؿّاًی، گلتوبًی، مبعتبؿی ّ صوْهی عْیو ػاؿػ ّگـًَ ػؿ ًیوَ ؿاٍ اف صـکت ثبفهی هبً

هّْْع ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ؿّاًکبّاًَ ّ ثبالعٌ هجبصج كـٌُگی ؽیل، تاله ثـای ایزبػ مبعتبؿُب ّ گلتوبًِبی  .یبثؼ

تضْالت مبعتبؿی میبمی ّ صوْهی اصتیبد . ثِتـ ؿط ػُؼًْیي كـٌُگی ّ ثبلـبًَ امت تب تضْل ّ ؿًنبًل ػؿ یک ربهؼَ 

. ػ، ُوبًطْؿ کَ تضْل كـٌُگی اصتیبد ثَ تضْل مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی هتٌبمت ػاؿػثَ ایي تضْل كـٌُگی هتوبثل ػاؿ

اًنبى هْرْػی ػؿ چِبؿچْة فثبى ّ  . هّْْع تضْل مبعتبؿُبی ػؿًّی ّ ثـًّی امت کَ ثب یکؼیگـ ُوپیًْؼ ُنتٌؼ

َ ثیيتـ كـػ ّ ربهؼَ ثَ گلتوبى امت ّ کبؿ ؿّاًکبّی تاله ثـای تضْل ػؿ ایي فثبى ّ ؿمْم ّ گلتوبًِب امت تب ُـ چ

.كـػیت ّ كـٌُگ موجْلیک ّ ثبلـبًَ عْیو ػمت یبثؼ ّ هتضْل ىْػ  

 

ًوؼُبی هطـس ىؼٍ ثـ هجبصج كـٌُگی ایـاًی ُوقهبى ثیبًگـ ًگبٍ ّ چين اًؼاف چٌؼمینتوی ّ عبً ًگبؿًؼٍ ثَ ربهؼَ   

ى ّ ػبؿكبى اى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوباف ثضـ»ایـاى امت ّ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب مینتن ّ ًگـىی امت کَ ػؿ کتبة 

ـای اّلیي ثبؿ ػؿ كـٌُگ ایـاًی ثـ پبیَ یک ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ چٌؼمینتوی ػؿ آًزب ث فیـا. هطـس ىؼٍ امت« فهیٌی

وبتیک آًِب ثب یکؼیگـ پـػاعتَ آمیت ىٌبمی هِوتـیي ثضـاًِبی هؼؿى ربهؼَ ایـاى ّ ػؿک ُوپیًْؼ گلتوبًی ّ مینت ثَ

.هی ىْػ  
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 «هادس هادسم»ّ ؽؼش « ًاهْط»اّی کًسّا

 

، «ُبی ًبهْمی هتل» گْیین، ثیو اف ُـ چیق، تَبّیـی چْى ػؿ كـٌُگ عْیو مغي هی« ًبهْك»ّهتی هب اف 

ـت ّ ؿی»ثیٌین کَ ػؿ ًبم  ُبیی ؿا هی کٌؼ ّ آػم هی هبى ؿمْط ُبی هبالهبل اف عين ثَ ؽُي ُبی ثـاكـّعتَ ّ هیبكَ ؿگ

ُویي « ًبهْك»آیب ّاهؼب . فًٌؼ ػگـاًؼیو، ػگـرٌل یب ػگـرٌنییت ػمت هی ثَ هتل ّ مـکْة عْاُـ، فى،« ىـف

اًنبى  ؿُبیی اف كـٌُگ ًبهْمی امت ّ یب ًْع ًگبٍ هب ثَ ایي هّْْع ؿلٔ امت؟ چـا كـٌُگ ّ امت ّ هّْْع هب

گبٍ ثَ ًبم ًبهْك گـػى عْیو  ثـػ ّ عالهی ثنـ هیا ثی/ّؼًبهْمی، اعالهی/ایـاًی هـتت ػؿ یک چـعَ ػائوی ًبهْك

 هبًْى ّ اعالهی ؿا ثيکٌؼ ّ ػهبؿ اف ؿّفگبؿ ػؿآّؿػ؟ عْاُؼ ُـ هـف ّ ػكؼَ هی فًؼ ّ گبٍ یک ّ هؼيْم ؿا هی

 

 کاّی هؼٌای ًاهْط دس سّاى

یب عبًْاػٍ ػاؿای یک  ّ ربهؼَ لکبى، ُـ مینتن/کبّی كـّیؼ ثَ هْل تئْؿی مبعتبؿگـایبًَ لّْی امتـاّك ّ ًگبٍ ؿّاى

اف ًگبٍ . امت« ػؼم فًبی ثب هضبؿم»ّ یب ُوبى « هضبؿم هبًْى رٌنی»ًظن ػؿًّی امت کَ امبك ایي ًظن ثـ پبیَ 

امت کَ امبك هبًْى ّ كـػیت ّ ثلْؽ « ػؼم فًبی ثب هضبؿم»ًبم ػیگـ هبًْى رٌنی  ػؿ ّاهغ« ًبهْك»کبّاًَ  ؿّاى

یب ػعتـ، ثب هجْل  ىْػ کَ کْػک پنـ فیـا ایي هبًْى ّ ًبهْك مجت هی( 100ًکبّی كـّیؼ،  هجبًی ؿّاى. )امت ثيـی

رِبى موجْلیک عْیو پب ثگؼاؿػ، ثَ ُْیت  هضـّهیت اف هبػؿ ّ هجْل تؼلن هبػؿ ثَ پؼؿ، ثَ ػـٍَ كـػیت عْیو ّ

كـػی اف هضیٔ  یبثی ثَ ػين ّ صویوت عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ ػًجبل ػمت رٌنیتی ػعتـاًَ ّ پنـاًَ، فًبًَ ّ هـػاًَ

 .ؿّػ عبًْاػگی ثیـّى

تجلْؿ كبلْك ّ توٌبىؼى، ثَ ؿاف ّ » ثَ« ًبم پؼؿ»ػعتـ ثب هجْل ایي هضـّهیت اف ثِيت هطلن هبػؿی ّ هجْل هبًْى یب 

. یبثؼ تضْل هی« كبلْك ّ توٌب ػاىتي، ًیبف ثْػى، هؼؿت ثْػى»ثَ  «ًبم پؼؿ»ىْػ ّ پنـ ثب هجْل  تجؼیل هی« ًبف ّ ػين

ُب هـتت  آى فًبًَ ّ هؼؿت هـػاًَ ُویيَ صبالتی ًبکبهل ُنتٌؼ ّ ثٌبثـایي ػين ّ هؼؿت ّ صویوت صبالت ػيناهب ایي 

اف . هبالهبل اف ػين ّ ًلـت امت كـفًؼی ًیق/فیـا ثِيت هطلن یک تُْن امت ّ صتی ؿاثطَ هبػؿ. هبثل تضْل امت

ػين ّ اؿْاگـی »ًبًَ ّ هؼؿت هـػاًَ، ثَ صبلت ػين ف تْاًٌؼ ثَ تللین عْیو ّ ثـ ثنتـ ٓـف ػیگـ ُـ ػّ هی

فیـا اًنبى آؿفّهٌؼی ؿیـ امت ّ ثَ ػًجبل ایي . ػمت یبثٌؼ« اؿْاگـاًَ هـػاًَ هؼؿت ػبىوبًَ ّ»ّ « هؼؿتوٌؼ فًبًَ

 .گويؼٍ ّ ػیگـی امت توٌبی

تجؼیل « ًبهْك تجلْؿ»ػعتـ ثَ  ىْػ ّ تجؼیل هی« صبكع ًبهْك ّ ًبم پؼؿ»ػؿ ایي ؿاثطَ ًبهْمی ثبلـبًَ، پنـ ثَ 

گبٍ ؽات ًِبیی ّ تَْیـ  فیـا ًبهْك ّ ًبم پؼؿ یب توٌبی گويؼٍ ُیچ .گـػػ، اهب ایي صبالت فًبًَ ّ هـػاًَ هطلن ًینتٌؼ هی

تْاًٌؼ  فى ّ هـػ هی ؿّ ایي صبالت صلع ًبهْك هـػاًَ ّ تجلْؿ ًبهْك فًبًَ صبالتی ُویيَ ًبکبهلٌؼ ّ افیي .ًِبیی ًؼاؿًؼ

فیـا ایي اؿتجبٓ ثـ امبك هجْل . اف ًبهْك ثنبفًؼ فًبًگی ّ هـػاًگی، یب اف ػیبلْگ ّ ؿّایتی ًْ هـتت تَْیـی ًْ اف

  .تضْل امت كـػیت ّ ػیبلْگ ّ هبًْى كبًی ّ هبثل

عبًْاػٍ ّ رْاهغ . عطبمت هبًؼٍ ّ یب مٌتی امت، یک ؿّ ایي تَْؿ کَ ًبهْك هّْْػی هـثْٓ ثَ رْاهغ ػوت افیي

اهب چْى ػؿ ایي رْاهغ صبلت اؿتجبٓ ثب ًبهْك یک ؿاثطَ  .اًؼ ؿیقی ىؼٍ ى رٌنی ّ ًبهْك پبیَهؼؿى ًیق ثـ پبیَ هبًْ

مبفی ؿىؼ كـػیت ّ هبًْى ػمت یبكتَ  ّاهغ صبلت ًبهْمی ثَ اٍل عْیو، یؼٌی فهیٌَ ثبلـبًَ ّ موجْلیک امت، ػؿ

ػیبلْگ ػوین ًیق  ین ػين ػوین ُّبی عْیو ػؿ ایي فهیٌَ ّ ًبتْاًی اف تلل ٓجیؼتب ربهؼَ هؼؿى ػاؿای ّؼق .امت

 .ُنت کَ هّْْع ثضج اهـّف هب ًینت
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ًبهْك ّ هبًْى رٌنی » هيکل ًْع ؿاثطَ ثب. ًینت« ًبهْك ّ یب ؿیـت»تْاى كِیوؼ کَ هيکل  ثب چٌیي ًگبُی هی

گبٍ ایي ًبهْك ّ هبًْى رٌنی صبلت موجْلیک پیؼا   ای کَ ػؿ آى كـػیت ّ هبًْى ؿىؼ کٌؼ، آى ػؿ ربهؼَ. امت« ؿمهضب

« ؿیـ»کبهل ّ ثِيت هطلن یک تُْن امت ّ ُویيَ كبٍلَ ّ صزبثی هیبى اّ ّ  ثیٌؼ کَ ّصؼت یؼٌی كـػ هی. کٌؼ هی

ػؿ . ػُؼ« ؿیـ» ى یب مؼبػت، تي ثَ ػیبلْگ ّ ًیبفه ثَیبثی ثَ ىٌبعت، ػين، ایوب ثبینتی هـتت ثـای ػمت امت ّ اّ

« صزبة موجْلیک»ىْػ ّ صزبة ّاهؼی ثَ  هی تجؼیل« ًبهْك موجْلیک»ای آى گبٍ ًبهْك ثَ یک  چٌیي ؿاثطَ ثبلـبًَ

فیـا كـػیت ثَ هؼٌبی هجْل هـف ّ كبٍلَ ثب ػیگـی ّ . عْیو امت فیـا ُـ کنی ػاؿای صزبة ّ هـف. ىْػ تجؼیل هی

 .، ثـ ثنتـ هبًْى یب ًبم پؼؿ امت«ؿیـ»ثب  اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ هجْل

یک « ًبهْمی»رْاهغ مٌتی صبلت  ػؿ كـٌُگی کَ ایي تضْل ػؿًّی ػؿ كـػ ّ ربهؼَ عْة ؿط ًؼاػٍ امت، آى گبٍ هبًٌؼ

نتٌؼ ّ ُ« ًگبٍ ًبهْمی»مْ امیـ   ُبی ایي كـٌُگ اف یک اًنبى یؼٌی ػؿ ّاهغ. صبلت ًبؿمینتی ّ یب کبثْمبًَ ػاؿػ

 کٌٌؼ ّ ثَ یک کخـت ػؿ هـثبًی هی« هبػؿاًَ/پؼؿاًَ»عْیو ؿا ػؿ پبی یک تَْیـ ًبهْمی  فًبًگی ّ هـػاًگی هتلبّت

ُب هـتت ػؿ  آى ػیگـ ػؿ ّاهغ  اف مْی. ىًْؼ ُبی هغتلق تجؼیل ًوی ُبی هغتلق ّ تْاًبیی ّصؼت ّ فًبى ّ هـػاًی ثب ًوو

فیـا هجْل ًبهْك ّ هبًْى رٌنی ثبینتی ثَ هؼٌبی ػجْؿ  .یـ ّمْمَ ُنتٌؼصبل ًلی ًبهْك ّ هبًْى رٌنی ُنتٌؼ ّ ام

  .ًَ امبؿت ػؿ عبًْاػٍ ّ كـٌُگ عبًْاػگی اف عبًْاػٍ ّ هجْل كـػیت ثبىؼ ّ

گنیغتَ ّ ّؼاعالم تجؼیل  لزبم ای ػیگـ ثَ کبُي ّ ػبؿف چٌیي اًنبًی اف یک مْ کبُي ّ ػبؿف اعالهی امت ّ لضظَ

ثَ ربی ایٌکَ ثَ كـػیت . اًؼ هـتت ػؿ صبل کيق صزبة ّ ٓـؼیبى ي اكـاػ یب امیـ صزبة ارجبؿیٌؼ ّ یبگبٍ ای  آى. ىْػ هی

ثیيتـ  ثـای آالػبت. )موجْلیک ّ اصتـام ثَ ایي صزبة ّ ػیبلْگ ثـ ثنتـ هبًْى ػمت یبثٌؼ ّ صزبة فًبًَ ّ هـػاًَ

 .ػؿ مبیت فهبًَ هـارؼَ کٌیؼ «ایـاًی هـفی ؿاثطَ صزبة ثب ثی »ػؿ ایي فهیٌَ ثَ هوبلَ هي

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/08/post_154.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2007/08/post_154.html
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 ًْع ًاهْط دس فشٌُگ ایشاًی

ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یک ؿاثطَ  ػؿ كـٌُگ« ًبهْك ّ هضبؿم»اثطَ ثب تْاى ػیؼ کَ ًْع ؿ ثب تّْیضبت ثبال ثـاصتی هی

ُبی ًبهْمی امت ّ ؿاثطَ  آهیق هتل ّاؿ ّ عيًْت کبثْك ًبؿمینتی مـکْة کٌٌؼٍ كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ ّ یب ؿاثطَ

 ْػ ایي صبالتًو. هبًْى ّ توٌبی ثبلـبًَ ثَ ؿاثطَ اٍلی ّ هـکقی تجؼیل ًيؼٍ امت موجْلیک ّ ثبلـبًَ صبهل كـػیت،

هب ثَ امن . تْاى ثبفیبكت هی ّاؿ ؿا ػؿ ُوَ ؿّاثٔ ایـاًی، اف ؿّاثٔ ػيوی تب میبمی، ًبهْمی ًبؿمینتی ّ کبثْك

کٌین ّ  ػیگـی ّ توٌبُبی عْیو ّ ػیگـی ؿا مـکْة هی ًبهْك ّ ػين ثَ عبًْاػٍ یب هبم ّٓي، هـتت كـػیت عْیو ّ

  .فًین هیػگـپنٌؼ ػمت  یب ثَ هتل فًبى، ػگـاًؼیو ّ

هـػاًَ ّ صبالت ػیگـ /فًبًَ فیـا ًْع صبلت. هّْْع هِن ىٌبعت پیًْؼ ػؿًّی ایي صبالت ًبؿمینتی ثب یکؼیگـ امت

ػٌُؼ ّ ثؼّى تضْل ػؿ کل مٌبؿیْ ّ  یک مٌبؿیْ ؿا تيکیل هی اًؼ ّ ثب ُن هتْبػ هبًٌؼ کْػکبى میبهی ثَ یکؼیگـ ّاثنتَ

 ثَ ایي ػلیل ًیق صبالت ًبهْمی ایـاًی ػاؿای یک مٌبؿیْی ػؿًّی. ت یبكتتضْل ّاهؼی ػم تْاى ثَ تـییـ ٍضٌَ ًوی

 .امت کَ ثؼّى ىٌبعتي ایي مٌبؿیْ، تضْل ػؿ آى هوکي ًینت

ػؿ . ّ یب اعالم ػوْهی امت یک ىکل ػوْهی ایي مٌبؿیْ، مـکْة ّ هتل فى ػؿ لْای ػكبع اف آثـّ ّ صیخیت عبًْاػٍ

کَ ًوبیٌؼٍ ًبهْك ّ ًبهْك صبكع آًِبمت، ػمت ثَ ػولی  ثَ ّیژٍ ػعتـ یب فى ایي مٌبؿیْ ُویيَ كـػی اف عبًْاػٍ ّ

ػٌُؼ ّ ثَ ثِبی ایي  ُبی كـػی ّ ػين ّ توٌبی فًبًَ عْیو تي هی ثَ عْامت یؼٌی. فًؼ ثبٍطالس ّؼًبهْمی هی

 .ُب فًؼ ثبینتی ػمت ثَ مـکْة یب هتل آى اکٌْى پنـ ّ یب پؼؿ صبهل ًبهْك آثـّیی ثی

ؿیـ »ُونبیَ، یب هبًْى ّ  صبهالى عين ًبهْك اف ٓـف ػیگـ هبػؿاى ّ ػعتـاى ػیگـ، اعالم ػوْهی ّ ػؿ پيت ایي

ػؿ ایي مٌبؿیْی . گٌبٍ عْیو ؿا پبؿٍ کٌؼ عْاُـ ثی ًٌِؼ تب گـػى هـاؿ ػاؿًؼ کَ ػىٌَ ؿا ػؿ ػمت ثـاػؿ هی« ثقؿگ

ـ ایي ثبفی ّ مٌبؿیْاًؼ ّ ًوو عْیو ؿا ػؿ فیـا ُوَ امی. ّ ُن ُوَ هوَـًؼ کل هوَـ ًینت  تـاژیک ػؿ ّاهغ ُیچ

 .ىًْؼ هی افیي ؿّ ػؿ ًِبیت ُن هبتل ّ ُن هوتْل ّ ُن عبًْاػٍ ػاؿبى. کٌٌؼ تـاژیک ثبفی هی ایي ثبفی

ػؿ ایي مٌبؿیْی ًبهْمی هبًٌؼ  .ثیٌین ًْع ػیگـ ایي مٌبؿیْ ؿا ػؿ ؿاثطَ هیبى فى ّ هـػ ایـاًی ػؿ ػين ّ ؿاثطَ هی

ىْػ ّ فى ثَ  ثَ یک كـٌُگ اًؼؿًّی ّ ثیـًّی تجؼیل هی هـربى ػؿ کتبة ُؼایت، ؿاثطَ فى ّ هـػ آکل ّ ػامتبى ػاه

 .ىْػ هی فیـ صزبة هطلن كـمتبػٍ

پيت صزبة ثـای اّ ثَ هظِـ  ّظیلَ هـػ اف یک مْ ػكبع اف ًبهْك ّ اف ایي صزبة امت ّ اف ٓـف ػیگـ ایي فى ػؿ

فى ثـای هـػ ایـاًی تجؼیل ثَ تزنن ّاهؼی . ربػّیی امت ًگبٍ ایي فى ىْػ ّ اّ امیـ ػين پبک ّ ربػّیی تجؼیل هی

فیـ  فى ایي ربهؼَ ًیق، اف. یبثؼ یبثی ثَ ایي كـىتَ پبک ثَ ثِيت ػمت هی کٌؼ ثب ػمت هی ىْػ ّ عیبل ثِيت گويؼٍ هی

کٌؼ ّ اف  مـکْة هیکـػٍ امت ّ  ثیٌؼ کَ اّ ؿا امیـ عْیو صزبة ًبهْك، ػؿ هـػ اف یک مْ هـػ ّ پؼؿی ظبلن ؿا هی

 .عْیو تْمٔ ایي پـًل امت ٓـف ػیگـ هزؾّة هؼؿت ایي هـػ ّ پؼؿ امت ّ عْاُبى ًزبت
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تْاًٌؼ ثب هجْل کبهل  هبػؿاًَ ُنتٌؼ ّ ًوی اعالم یب ػين/ هـػ/ُب امیـ یک هخلج ّ ؿاثطَ اػیپبلی فى ػؿ ّاهغ ُـ ػّی آى

ؿّ ػؿ چٌیي ربهؼَ ای ُوَ  افیي. هبًْى ّ توٌب ػمت یبثٌؼ تخلیخی كـػیت، ًبهْك موجْلیک ّ صزبة موجْلیک ثَ ػًیبی

ّ فًبًگی ّ  امیـ ًگبٍ ایي پؼؿ ّ هبػؿ عیبلی امت ّ ثَ امن ًبهْك ُن ػؿ عیبثبى ّ ُن ػؿ عبًَ، رنن چیق ًبهْمی ّ

 .ىًْؼ هـػاًگی مـکْة هی

یبثؼ، اهب هؼؿت هـػاًَ عْیو  هی  هـػ ثَ ثِبی صلبظت اف ًبهْك ّ مـکْة فى ّ عْیو ثَ صوْم ّ اهتیبف ثـتـ ػمت

فیـا چٌیي هـػی یب . کٌؼ فًبًگی، هـػاًگی هؼؿى ًیق ؿىؼ ًوی فیـا ثب مـکْة. کٌؼ ؿا ػؿ پبی ًوو پؼؿ مـکْة هی

 تْاًؼ تکبى ثغْؿػ ّ ثَ هبؿکْپْلْ ّ هبرـارْیی هـػاًَ، ثَ یب امیـ ًگبٍ فى ّ ًوی هضکْم ثَ صلع ًبهْك امت

تْاًؼ ثَ عـػ ّ هؼؿت ّ  ًوی ْٓؿ کَ فى امیـ ایي مٌبؿیْ امت ّ ُوبى. ًَ ػمت یبثؼعـػهٌؼی ػکبؿتی ّ هؼؿت هـػا

مٌبؿیْ ؿا ػؿ کل تـییـ ػاػ ّ ُن ثَ كـػیت ّ ُن ثَ مبعتبؿ  فیـا ثـای تـییـ ثبینتی ایي. ػين فًبًَ عْیو ػمت یبثؼ

 .رٌنیتی اربفٍ ؿىؼ ػاػ ٓلجبًَ هبًًْی ثـاثـی

 

 

ثیٌؼ ّ اف متن هـػ ّ یب هظلْهیت فى مغي  یک ٓـف هْیَ ؿا هی ل هکبًیکی ّ یب مٌتیؿّ ًوؼُبیی کَ كؤ ثَ ىک افیي

هـربى ثؼّى  آکل ثؼّى هـربى ّرْػ ًؼاؿػ ّ فیـا ػاه. هکبًیکی، مٌتی یب ػچبؿ عين ًبهْمی ُنتٌؼ گْیٌؼ، ًوؼُبیی هی

 .مت، ّرْػ ًؼاؿػامیـ اّ فیـا ًوو هیَـ ثؼّى ًوو فًی هظلْم ّ یب ربػّیی کَ ًگبٍ هیَق. آکل ػاه

گـایی تـافیک امت کَ  پْچ ؿّی ػیگـ ایي ػين تـاژیک ّ صبلت ًبهْمی، صبلت ػّؿّیی ّ ًلی ُـ صزبة ّ اعالم ّ

اهب ایي ػَیبى ّؼاعالهی تٌِب ثَ تکـاؿ . امت اکٌْى ػؿ هیبى ًنل رْاى ّ ػبٍی ّ عنتَ اف مـکْة ثـّف کـػٍ

ػؿ مبیت فهبًَ هـارؼَ  «ػين تـاژیک تب پْچی تـاژیک اف »لَ هيثَ هوب ثـای آالػبت ثیيتـ. )اًزبهؼ كبرؼَ هی

 .کٌیؼ

 «هادس هادسم»تشخْسد تَ ًاهْط ّ لاًْى خٌغی دس ؽؼش 

زبػ یک هبًْى هؼؿى عبلن ای ًبهْمی، ؿىؼ كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ، ثی/ثـای ػجْؿ اف ایي چـعَ تـاژیک ًبهْمی

ُبی ًبهْمی ّـّؿتی امبمی ّ  هبًًْی ّ كـٌُگی ثب هتل ثـاثـی رٌنیتی ّ ؿىؼ كـػیت ّ توٌبی هؼؿى ّ ثـعْؿػ ىؼیؼ

  .هبُْی امت

گنیغتَ ّ  ثَ کبُي ّ ػبؿف لزبم هِن ایي امت کَ فى ّ هـػ ایـاًی، ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی اف کبُي ّ ػبؿف مٌتی

مـًْىت ؿاّی ّ لکبتَ ثَ هؼٌبی تکـاؿ تـاژیک مٌت ّ ثبفتْلیؼ  کبؿ هبًٌؼ م تجؼیل ًيْػ، فیـا ایي ّؼ هبًْى ّ اعال

ىؼى  گًَْ هنئْل ػّلتی ػؿ ُوکبؿی ثب کبؿىٌبك ثبینتی ثَ ایزبػ یک كـٌُگ ًْ ّ ًِبػیٌَ ُویي .ًبهْك مٌتی امت

  .صزبة موجْلیک ّ ًبهْك موجْلیک کوک ؿمبًؼ

گـكتبؿی ػؿ عين ًبؿمینتی ّ  ای آىکبؿ اف ایي اف مبهی هِـهبى ىبػـ عْة ایـاًی، هب ثَ ًوًَْ «هادسم هادس »ػؿ ىؼـ

 ُبی ىؼـی ًیق ُنت، اهب امبك کَ ایي ىؼـ ػاؿای هؼؿت آى ثب. ىْین تاله ثـای ىکبًؼى ُـ هبًْى ّ اعالهی ؿّثـّ هی

 ثَ ربی آى کَ ثَ كـػیت ّ ًگبُی ًْ ّ موجْلیک ػمت. ّؼًبهْمی امت/ مٌبؿیْی ًبهْمی آى یک ًگبٍ مٌتی ّ امیـ

 .یبثؼ

یک ؿاثطَ رٌنی ّ ػيوی  ثبفی یک ػعتـ ثب هبػؿثقؿگ عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ًوبػ صکبیت ػين« هبػؿ هبػؿم»ىؼـ 

عْاُؼ  مبهی هِـهبى ػؿ ّاهغ ثب ایي ىؼـ هی. امت ب هضبؿمثب هضبؿم ّ ىکبًؼى تبثْی هبًْى رٌنی ػؼم اؿتجبٓ رٌنی ث

 تْاًیؼ ایي ُب ًٌگـیؼ، هی تلنیـ امت ّ ثٌبثـایي اگـ ثب ًگبُی اعالهی ثَ ایي كبًتقی ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ اعالم كؤ یک

 .ُب ؿا ثَ ىکل یک اؿتجبٓ ػيوی ّ رٌنی ّؿای صبالت اػیپبلی تٍْیق کٌیؼ كبًتقی

ثقؿگ ّ ؿیـٍ كؤ کلوبتی هؼوْلی  کٌؼ، کلوبتی هخل هبػؿ، هبػؿ یوب ػؿ ُویي ربمت کَ عیبل هیعطبی مبهی هِـهبى ػه

ُنتٌؼ « هبًْى هضبؿم»تـیي هبًْى رٌنی یؼٌی  ػؿثـگیـًؼٍ هِن ّ« امبهی ػاللت»ُنتٌؼ ّ هتْرَ ًینت کَ ایي کلوبت 

http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html
http://radiozamaaneh.com/idea/2007/07/post_132.html
http://www.saghi.ca/Farsi/sher/madaremadaram.htm
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رنن ّ توٌبی  ی اف آى امت کَ ىبػـ ًگبُو ثَا ایي عطب ػؿ ّاهغ ًيبًَ. ُب ؿیيَ ػّاًؼٍ امت اًنبى کَ ػؿ اػوبم یکبیک

ؿا هخل یک رنن ّیـتْئل  فیـا هٌضـف رٌنی ثَ هْل ژیژک رنن. عْیو ثَ ىکل ًگبٍ یک هٌضـف رٌنی امت

/ ُـرٌنی»یب ُـ رٌل یب رٌنیجتی ثَ اّ ثغيیؼ ّ . ػاػ تْاى ُـ کبؿی ثب اّ کـػ ّ ُـ ػؿػی ثَ اّ پٌؼاؿػ کَ هی هی

گیـی رٌنی ّ  فیـا رنن ػاؿای اعالم رنن ّ اعالم اؿفّهٌؼی ّ رِت. ُنت یي یک تُْناهب ا. ثْػ« ُـرٌنییتی

ػبىوبًَ  ّ هٌضـف رٌنی ثِبی ایي تُْن ؿا ثب ػاؿبى کـػى رنن ّ توٌبی عْیو ّ ػاؿبًی ؿّاثٔ رٌنییتی عبً امت

  (هٌجغ).پـػافػ عْیو هی

كـػیت عْیو ّ امبؿت ىؼـه ػؿ  مبهی هِـهبى ًیق ثِبی ایي تُْن کْػکبًَ ّ تاله ثـای ًلی هبًْى رٌنی ؿا ثب ًلی

پـػافػ، ایي ىؼـ مبهی  هی« هتي ّ ٌُـهٌؼ»کَ ثَ ؿاثطَ  ػؿ هؼٌبی ًوؼ کالمیک ّ كـّیؼی. پـػافػ صبالت اػیپبلی هی

ػؿ صبالت ًبؿمینتی ًبثبلـبًَ، امبؿت ػؿ تُْن ثِيت ػؿّؿیي ّ عين ثَ ًگبٍ اّ  هِـهبى صکبیت اف گـكتبؿی ػوین

« هتي ّ عْاًٌؼٍ»ؿاثطَ  ػؿ هؼٌبی ًوؼ لکبًی ّ پنبهؼؿًی کَ ثَ. امت ّ ًوبػ ػّؿی اف رنن ّ توٌبی عْیو امت هبًْى

یت ثبلـبًَ ػمت ًبؿمینتی امت ّ ثَ ًظن موجْلیک ّ عاله پـػاؿػ، آى گبٍ ایي ىؼـ ػاؿای یک ًظن ثیوبؿگًَْ ّ هی

 .مبفػ عْىی ػؿػآّؿ ّ ثیوبؿگًَْ هی یبثؼ ّ عْاًٌؼٍ ؿا ػچبؿ ًوی

عْاٍ عْاًٌؼٍ ایـاًی یب ؿـثی . ىْیؼ هی آفؿػگی ؿّ ّهتی ىؼـ اّ ؿا ثغْاًیؼ، ثَ ثبّؿ هي یب ػچبؿ چٌؼه، تِْع ّ ػل افیي

ُبی ثیوبؿگًَْ ّ ًظن ًبؿمینتی ّ  قییب ایي کَ گـكتبؿ كبًت. امت فیـا هبًْى رٌنی هضبؿم امبك ؿّاى ثيـی. ثبىیؼ

 (هٌتظـ اصنبك عْاًٌؼگبى اف عْاًؼى ىؼـ ُنتن) .ىْیؼ گًَْ هی تُْن

ثبفی  فهبى ػؿ لضظَ ػين ُن کٌٌؼ ّ  هی« فًی تلوجَ»ثبفی  ػؿ ایي ىؼـ اف یک مْ هـػاى عيي ُنتٌؼ ّ ثَ ربی ػين

گًَْ ىؼـ ػؿ ّاهغ  کٌؼ ّ ایي ًوی« فًی تلوجَ»س ثبٍطال ػعتـ ثب هبػؿثقؿگ عْیو، کْػک ثب هيت عْیو کبؿی رق ایي

 کٌؼ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت اّلیَ ؿا ًيبى ؿا تکـاؿ هی« ّ هـػ ىؼى، كبلْك ػاىتي ربیگقیي پؼؿ»كبًتقی ثیوبؿگًَْ 

ػیي صبل ایي ىؼـ ػؿ عْیو  ػؿ. ثَ ربی ایٌکَ ثَ تجلْؿی اف اؿّتینن ّ ػين هؼؿى یب پنبهؼؿًی تجؼیل ىْػ. ػُؼ  هی

ىًْؼ ّ ایي هّْْع  کْػکبى ػاؿػ کَ ایٌزب ایي صبالت پؼّكیلی فیجب ًيبى ػاػٍ هی ءامتلبػٍ رٌنی اف                       بّیـی اف مْتَ

 .ػُؼ ػیگـ ایي ىؼـ ؿا ًيبى هی هؼْالت

ثـ ثنتـ هجْل اٍل هبًْى رٌنی ّ كـػیت ّ  ی ًبثبکْف«لْلیتا» ُن اؿّتینن هؼؿى ّ ُن اؿّتینن پنبهؼؿى چْى کتبة

( ثبفی ثچَ)ػؿ کتبة لْلیتبی ًبثبکْف، هب ثب ایٌکَ ىبُؼ ؿاثطَ پؼّكیلی  ؿّ افیي. ػیبلْگ اؿّتیکی ّ ػيوی امتْاؿ امت

هؼيْهی، /ػبىن كـفًؼی،/پؼؿاًؼافُبی هغتلق ایي ؿاثطَ  ثبلؾ ّ کْػک ُنتین ّ ًبثبکْف هب ؿا ثب چين هیبى یک اًنبى

فهبى تزبّف ّ ًبهوکٌی ًِلتَ ػؿ ایي  اهب ُن. کٌؼ هی مبفػ ّ پیچیؼگی صیبت اًنبًی ؿا ثـ هب آىکبؿ عـیؼاؿ آىٌب هی/كبصيَ

  .ػُؼ ًيبى هی ؿاثطَ ّ ّـّؿت هبًْى رٌنی ؿا

ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی کيتي عْػ اّ  ؿّ ُن ىکنت تـاف یک ایي ؿاثطَ ّ ُن کيتي كـػ پؼّكیل تْمٔ هِـهبى ػامتبى کَ افیي

ىؼـ مبهی هِـهبى ًبتْاى اف ایزبػ . هبًْى رٌنی تبکیؼ ػاؿػ ّ تَْیـ ػیگـ عْػ اّمت، ثَ ّـّؿت هجْل ایي هـفُب ّ

 هبًًْی ّ ًلی پؼؿ تيـیش تٌبهْبت ؿاثطَ امت ّ كؤ عْاُبى ثبفگيت ثَ ثِيت هبػؿی ّ ثی اًؼافُبی هغتلق ّ ایي چين

 .آّؿ ثیوبؿگًَْ امت یق ایي ىؼـ یک ىؼـ مطضی ّ ػچبؿ عْىی تِْعثَ ایي ػلیل ً. امت

اهب ایي ثَ هؼٌبی آى ًینت . پـػاعت تْاى ثَ کوک ًگبٍ كْکْ ّ رْػیت ثبتلـ ثَ ًوؼ هبًْى رٌنی ّ ًگبٍ اػیپبلی صتی هی

ْل رْػیت ثبتلـ، فیـا ػینکْؿك ثَ هؼٌبی هبًْى ّ هـف امت ّ ثَ ه .ُب اف یک ربهؼَ ثؼّى هبًْى مغي ثگْیٌؼ کَ آى

رٌنییت ّ یب ًْع گـایو  ای هخل رٌجو کْئیـ ثَ هؼٌبی آى ًینت کَ ُـ كـػ ثتْاًؼ ثَ ػلغْاٍ مبعتبؿىکٌبًَ صتی رٌجو

.امت فیـا چٌیي كکـی یک تُْن. اه ؿا اًتغبة کٌؼ رٌنی
۱

 

ایٌِب ّ گـكتبؿ ػؿ یک  ًلی ُوَ ًَ یک ىؼـ هؼؿى یب پنبهؼؿى یب مبعتبؿىکي امت، ثلکَ ػؿ ًِبیت« هبػؿ هبػؿم»ىؼـ 

فًؼ ّ ثَ  ىْػ ّ ثَ كـػیت عْیو ّـثَ هی گنیغتَ تجؼیل هی لزبم ایٌزب کبُي اعالهی ثَ کبُي. ًگبٍ مٌتی امت

http://www.realfictionfilme.de/filme/zizek/index.php
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ثَ تِْع ّ  ُب، ثٌب ثَ ؿىؼ كـػیيبى، یب اف ایي ىؼـ ػُؼ ّ آى ػؿّؿیي ّ تُْن ػؿّؿیي ؿا ًيبى هی عْاًٌؼگبًو یک ًظن

 .ىًْؼ پؼّكیلی هی ُبی ػين رٌنی ثب هضبؿم ّ ثیوبؿگًَْ كبًتقیاكتٌؼ ّ یب امیـعْىی  چٌؼه هی

تـاژػی ثْف کْؿ ّ پیـّفی  پنبهؼؿى هب ثب هتل كـػیت، هـف ّ هبًْى ػیگـ ثبؿ ثَ تکـاؿ/ایٌزبمت کَ ىبػـ هؼؿى

ی ػؿ ًبهْم ثی/ایي مٌبؿیْی ًبهْمی ّ چـعَ ًبهْمی ثبؿی هب ثبینتی اف. فًؼ ًبهْمی ّ مٌت ػمت هی ثی/چـعَ ًبهْك

ًبهْك »، ثَ «ؿیـ»ثیيتـ ثب هجْل كبًی ثْػى عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ  ُبی هغتلق ؿُبیی یبثین ّ ُـ چَ ػـٍَ

 تب ػیگـ ُـ هّْْػی ؿا تجؼیل ثَ هّْْع ًبهْمی ّ رٌگ. ّ صکْهت هبًْى ػمت یبثین ، ثَ كـػیت«موجْلیک

 .ًقًین ُبی عْیو ػمتًبهْمی ًنبفین ّ هـتت ثَ مـکْة فى ّ توٌب ىـ، رٌگ ؿیـت ثب ثی/عیـ

چپ ّ یب اػْبی کوپیي فًبى،  تب ثَ ربی مـکْة ػگـاًؼیو ّ فًؼاًی کـػى اًؼیيوٌؼاًی چْى اهیي هْبیی ّ ػاًيزْیبى

  .ثَ ؿىؼ كـػیت ّ هبًْى ّ ػیبلْگ هؼؿى کوک ؿمبًین ُـ چَ ثیيتـ ثَ کوک ُن ّ ثـ ثنتـ ُوکبؿی ّ چبلو هيتـک،

هيتـک هیبى هنئْلیي ػّلتی ّ ربهؼَ  ػاًَ ایي مٌبؿیْ ؿا ثيکٌین ّ ثـ ثنتـ یک کبؿتب ثب عٌؼٍ ّ اؿْاگـی فًبًَ ّ هـ

ثجٌؼین ّ ُن ًکبت مبلن كـٌُگ عْیو، ػين ّ هضجت ایـاًی، آییي  هؼًی، ُن ؿاٍ ؿا ثـ ُـ هتل ًبهْمی اف ٓـین هبًْى

 ثیيتـ ثَ ًبهْك موجْلیک ّ ؿا ثب عـػ هؼؿى ّ هجْل كـػیت هؼؿى ُوـاٍ مبفین ّ ُـ چَ كتْت ّ رْاًوـػی ایـاًی

  .هـػاًَ عْیو ػمت یبثین/صزبة موجْلیک ّ كـػیت هؼؿى ّ هتلبّت فًبًَ
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 هؼضل دیالْگ هیاى ایشاًیاى

 

چبلو هؼؿى ثب یکؼیگـ  بیی ػیبلْگ ّ رؼل ّچـا ػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ عبًْاػگی ّ میبمی هب، ثَ ْٓؿ هؼوْل تْاً

گْ ّ  ػوؼتبً ثَ ًلی یکؼیگـ ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ّ گلت ّؼیق امت؟ چـا اعتالكبت ػویؼتی، ػيوی، میبمی هیبى ایـاًیبى

 هتي اصنبمی ثْػى هب ایـاًیبى امت؟ آیب اصنبمبت ّاهؼبً هغبلق ػیبلْگ ّ عـػگـایی ُنتٌؼ؟ ىْػ؟ آیب ػلت آى ػؿ عتن هی

اف ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ثب یکؼیگـ ؿا  کٌؼ ثَ اعتَبؿ ثَ مئاالت ثبال ثپـػافػ ّ ػلل ؿّاًی ًبتْاًی ایـاًی ؽیل تاله هی

 .صْفٍ ثَ ّرْػ آّؿػ ىـس ػُؼ ّ ثنتـی ًْ ثـای یک ثضج عالم ػؿ ایي

 

 خصایل دیالْگ

 :ػیبلْگ ػاؿای مَ عَلت اٍلی ؽیل امت

 

عْیو ػیگـی ؿا، عْاٍ  ُب ّ ػالئن یبثی ثَ عْامت کٌٌؼ ثـای ػمت ّگْ مؼی هی ػیبلْگ ػّ ٓـف یب ٓـكیي گلت ػؿ/1

اف ایي ؿّ ػؿ ػیبلْگ اثتؼا كـػ ثَ . عْیو هتوبػؼ کٌٌؼ ُبی هؼيْم یب ُونـ، عْاٍ ؿهیت میبمی یب ػلوی ؿا ثب امتؼالل

 کَ ػیگـی ًیق هبًٌؼ اّ ػاؿای هیبى عْیو ّ ػیگـی ػمت یبكتَ امت ّ ًیق هجْل کـػٍ امت تْاًبیی ػیؼى كبٍلَ ّ تلبّت

تْاًبیی . فًٌؼ ػمت هی یؼٌی ػّ ٓـف ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل ثَ ؿهبثت ّ چبلو. ُبی عْیو امت ػالئن ّ عْامت

 .ػیگـی، اّلیي ىـٓ هِن تْاًبیی ثَ ػیبلْگ امت ایزبػ كبٍلَ ثب عْػ ّ ثب ػیگـی ّ تْاًبیی ًوؼ ثب كبٍلَ عْیو ّ

ُـ چَ اكـاػ . ُبی عْیو امت هجْل صن ػیگـی ػؿ ثیبى ًیبفُب ّ عْامت ثَ ػیگـی ّىـٓ ػّم هجْل ًیبف عْیو 

کٌؼ ّ ُن اكـاػ  هی تي ثَ ایي ػّ صبلت ثٌیبػیي ػیبلْگ ثؼٌُؼ، ثَ ُوبى اًؼافٍ ُن ػیبلْگ ّ چبلو ؿىؼ ػؿگیـ چبلو ثیيتـ

صبٍل ًِبیی ایي . ی عْیو ُنتٌؼُب عْامت یبثی ثَ هبػؿ ثَ امتلبػٍ اف ًیـُّبی عـػی ّ اصنبمی عْیو ثـای ػمت

یبثی ثَ  ُبی عْیو تؤکیؼ کٌٌؼ، ثـای ػمت ُـ چوؼؿ ُن ٓـكیي ثـ عْامت ػّمتبًَ ّ ؿّاػاؿاًَ ایي امت کَ تاله عْیيتي

اف . ُنتٌؼ یبثی ثَ تللین ّ مبفه ًظـی ثَ ىٌیؼى اًتوبػات ؿهیت ّ تکویل ًگبٍ عْیو ّ یب ػمت عْامت عْیو هزجْؿ

ْٓؿ ػؿ ػیبلْگ کنی ثِتـ هبػؿ ثَ  ُویي .یبثٌؼ ػؿ ًِبیت ُـ ػّ ٓـف چبلو ّ رؼل تضْل ّ تـییـ هیایي ؿّ ػؿ ػیبلْگ 

عـػ »مْم ثَ ػیبلْگ عْیو ثٌگـػ ّ آالػبت ؿا مـیؼتـ ثب هؼؿت  یبثی ثَ عْامت عْیو امت کَ ثتْاًؼ اف ّلغ ػمت

عْیو  ُبی ًْ ثیبثؼ ّ مـیؼتـ اًؼیيَ تللینُب ّ یب  عْػ تزقیَ ّ تضلیل کٌؼ، هـتت امتؼالل «ُْه عـػی»ّ « اصنبمی

 .کوک اًتوبػات صـیق تکبهل ثغيؼ  ؿا ػؿ رؼل ّ ثَ

ػیبلْگ امت، عْاٍ ایي  ُوَ ُنتی ػؿ ّاهغ یک. پؾیـ امت اف ایي ؿّ ػیبلْگ ػاؿای یک عَلت چـعيی ّ تضْل -2

ػؿ ُـ صبل هب ثب . اًنبى ّ عؼا ثبىؼػّ ؿهیت، هیبى  ػیبلْگ هیبى اًنبى ثب عْػ ثبىؼ، هیبى ػّ ػبىن ّ هؼيْم، هیبى

گیـػ ّ ًظـ یک ٓـف، ًظـ ّ هنیـ ًگبٍ ٓـف هتوبثل ؿا  ىیٍْ چـعيی ٍْؿت هی  ػیبلْگ ؿّثـّیین ّ ایي ػیبلْگ ثَ

ایي گًَْ ُـ چَ ػیبلْگ  .ىْػ ػُؼ ّ تـییـ ًگبٍ ؿهیت ّ امتؼالل ًْی اّ، ثبػج تـییـ امتؼالل ٓـف ػیگـ هی هی تـییـ

تـ  تـ ّ ػوین ُوبى اًؼافٍ ایي تضْل ّ چـعو مـیغ ب هؼؿت عـػی ّ اصنبمی ثیيتـی ٍْؿت گیـػ، ثَتـ ّ ث چٌؼالیَ

ُب ّ اصنبمبت امت، اف ایي ؿّ ُـچَ ثیيتـ ػّ ٓـف ثَ ایي ػیبلْگ تي  اًؼیيَ ػیبلْگ یک ثبفی هؼؿت. عْاُؼ ثْػ

ربهؼَ ثنتگی ثَ ًْع  ؿّ ؿىؼ ػیبلْگ ػؿ یک اف ایي. کٌٌؼ ُوبى اًؼافٍ ثیيتـ اصنبك هؼؿت ّ تضْل ّ لؾت هی ػٌُؼ، ثَ

عالم ّ ایزبػگـ ػیبلْگ امت، اهب عيًْت الل  فیـا ثَ هْل ُبًب آؿًت هؼؿت. ػؿ یک ربهؼَ ًیق ػاؿػ« هؼؿت»هلِْم 

.امت
1
 عيًْت ػؿ ربهؼَ ایـاًی ػؿ ثضج ثؼؼی ّ یب هجبصج ثؼؼی ثضـاى ُْیت ایـاًی ثَ ثضج هلِْم هؼؿت ّ 

 .پـػافم هی

اُویت اصنبمبت ػؿ ؿّاثٔ ثيـی ّ  اهـّفٍ ُـچَ ثیيتـ ػلْم ًْیـّثیْلْژیک رؼیؼ. ت ًبكی ػیبلْگ ًینتٌؼاصنبمب -3

ثـای هخبل ًظـات ػاًيوٌؼ ػلن عْػآگبُی ّ ًْیـّثیْلْژی  .ػٌُؼ عطبی ػکبؿتی ثـتـی عـػ ثـ اصنبك ؿا ًيبى هی

ػاهبمیْ
2
تضت تبحیـ  کٌؼ ّ ثؼّى اصنبمی ىؼى ّ ػول هیعـػی -مبى یک رنن ّاصؼ اصنبمی  ػٌُؼ کَ رنن ثَ هی  ًيبى 
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ػَجی یب ملق  عْػ»اًنبى ػاؿای یک  ثَ هْل اّ. ىْػ هـاؿ گـكتي، اٍْالً تْرَ ؽُي ّ عـػ اًنبى ثَ چیقی رلت ًوی

ًْیـًّبل
3
امت ّ ثٌب ثَ تْاًو ػؿ تـکیت ایي ػّ هؼؿت « عـػ ُْىی»ّ ًیق یک « اصنبمی عـػ»امت کَ ػاؿای یک  «

. گیـی ثِتـ عْاُؼ ثْػ تَوین ُبیو هبًٌؼ هؼؿت ىِْػی ّ ؿیـٍ، هبػؿ ثَ تزقیَ ّ تضلیل ثِتـ آالػبت ّ هؼؿت ّ ػیگـ

ىْػ ّ ثَ عيًْت ثـ  ىْػ ّ یب ثَ ىؼت ػَجبًی هی هی گیـی هيکل اًنبى ثَ اٍطالس اصنبمی کَ ًبتْاى اف تَوین

ایي . هّْْع هِن ؿّاًی ػیگـ هـاؿ ػاؿػّ ًبتْاى اف ػیبلْگ امت، ػؿ یک  فًؼ هی ػلیَ ؿهیت ّ یب هؼيْم ػمت 

تخلیخی ثب  گیـی ػؿًّی ثب عْیو ّ ػیگـی امت، ًبتْاًی اّ اف ػاىتي یک ؿاثطَ اّ اف ایزبػ كبٍلَ هّْْع ًبتْاًی

ؿهیت ثوبًؼ ّ ثَ ىؼت اصنبمی ػول  ىْػ امیـ ٍضٌَ ّ ًگبٍ امت کَ ثبػج هی« ؿیـ»ػیگـی یب ثَ اٍطالس لکبى ثب 

فثبًی ّ ًبتْاًی اف ثیبى ًیبف ّ  صل صوبؿت، صل ثی عيًْت ًبىی اف صل كلذ ىؼى،. ت فًؼکٌؼ ّ ثَ عيًْت ػم

اًنبى عيي امیـ ًگبٍ . ػؿ ػیبلْگ ثَ کوک ًوؼ ثب كبٍلَ عْیو ّ ثبفی امت عْاُو عْیو ّ یب ًبتْاًی اف تضْل

هبًْى، ثَ ًوؼ  اف ّلغ مْم ّتْاًؼ ثب ػیؼى عْیو ّ ؿهیت  ًگبٍ آؿهبًی ّ اصنبمی ػؿًّی امت ّ ًوی ؿهیت، یب امیـ

هبًؼ ّ ثَ ىکل  امیـ ٍضٌَ ّ ثبفی هی فیـا اّ. عْیو ّ ؿهیت ّ تـییـ تبکتیک ّ ٍضٌَ ّ تضْل هؼاّم ػمت یبثؼ

ّؿفػ، ػیگـی ّ آیٌَ  کٌؼ ّ ًبتْاى اف ثیبى عْامت عْیو عين هی هی اثتؼایی ّ ًبؿك اف عـػ ّ اصنبك عْیو امتلبػٍ

  .ىکٌؼ ؿا هی

 .اف ؿّاًکبّی لکبى کوک ثگیـین هّْْع هِن کَ ػلت اٍلی ًبتْاًی ایـاًیبى اف ػیبلْگ ًیق ُنت، ثبیؼثـای ػؿک ایي 

 تثلیثی تفاّت هیاى اًغاى گشفتاس ساتطَ ًاسعیغتی ّ اًغاى لادس تَ ساتطَ

گیـػ ّ  ای کَ عْػ ؿا ثَ ربی ًبپلئْى هی ػیْاًَ تلبّت» کٌؼ کَ  لکبى ػؿ یک مغٌـاًی عْػ ایي مْال ؿا هطـس هی

 تلبّت ػؿ ایي امت کَ ىغٌ ًبپلئْى ُـگق عْػ ؿا ثب ًبپلئْى اىتجبٍ»ػُؼ کَ  هی ّ ثب ظـاكت پبمظ« ًبپلئْى کؼام امت؟

.گیـػ ًوی
4
یبكتَ امت کَ هیبى اّ ّ اموو، هیبى اّ ّ  ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ ًبپلئْى ثَ ایي هیقاى اف كـػیت ػمت «

ایي امن ّ یب هوبهو یک موجل، یک ُْیت ّ یک هؼؿت اف اّمت ّ  .امتای  هٌَجو ثَ ػٌْاى پبػىبٍ کيْؿ، كبٍلَ

 صزبثی ّ« ؿیـ»اّ ثَ ایي تْاى ػمت یبكتَ امت کَ ُویيَ هیبى كـػ ّ عْػ، هیبى كـػ ّ  فیـا. ُوَ ّرْػ اّ ًینت

گیـی، اّ ّ ُـ  تْاًبیی كبٍلَ فیـا ثب ایزبػ ایي. گیـػ اف ایي ؿّ ًبپلئْى عْػ ؿا ثب عْیو ػّْی ًوی. ای امت كبٍلَ

ثب ایزبػ ایي كبٍلَ ّ صزبة، . ىْػ ّصؼت ػؿ کخـت تجؼیل هی اًنبى ػیگـی ، ثٌب ثَ تْاًو، ثَ یک کخـت ػؿ ّصؼت ّ یب

 گیـی ػیْاًَ ًبتْاى اف ایي كبٍلَ. یبثؼ عْػ ّ اًْاع ّ اىکبل ؿّایبت اف كـػیت ػمت هی اًنبى ُـچَ ثیيتـ ثَ كـػیت

فیـا ػیْاًَ ػؿ ّاهغ . فًؼ هی کَ ًبپلئْى، هنیش ّ ؿیـٍ امت ّ یب هنیش ثب اّ صـفکٌؼ  امت ّ اف ایي ؿّ عیبل هی

ثِيتی کَ . ّاؿ اّلیَ امت ثب هبػؿ ّ ثبفگيت ثَ ثِيت تُْن ًبآگبُبًَ ػؿ صبل ًلی ایي كبٍلَ ّ صزبة ّ ػؿ پی یگبًگی

  .كـفًؼ ًیق هِـاکیي امت-فیـا ؿاثطَ هبػؿ .ُیچ گبٍ کبهل ًجْػٍ امت

فیـا كبٍلَ هیبى . چنجبًؼ ُن هی ػیْاًَ ػؿ صیي ًْىتي ّ یب مغي گلتي، گبٍ کلوبت ؿا ثَ ىکل ًبهلِْم ثَ اف ایي ؿّ

اف ایي ؿّ . ُب ّ موجلی اف هبًْى ّ ًبم پؼؿ امت صزبة هیبى اًنبى کلوبت ػؿ فثبى ثَ هْل لکبى موجلی اف ایي كبٍلَ ّ

گْیین، تٌِب یک  هی فیـا ُـچَ هب. یبثؼ گ ًیق ُیچ گبٍ پبیبى ًویْٓؿ کَ ػیبلْ ُوبى. یبثؼ پبیبى ًوی ًیق ًْىتي ُیچ گبٍ

ّگْ ثَ ایي كـػیت  ؿّ ًیق ُـچَ ثیيتـ ٓـكیي گلت اف ایي. ؿّایت امت ّ ایي ؿّایت هبثل تضْل ّ تـییـ ّ یب تللین امت

 ىْػ ّ هـتت اهکبى توبم هیتـ، هتلبّت ّ ًب تـ،چٌؼالیَ ُوبى اًؼافٍ ًیق ػیبلْگ ػوین ّ هجْل كبٍلَ ػمت یبكتَ ثبىٌؼ، ثَ

ّ اؿّتیکی ّرْػ ػاؿػ ّ ػؿ  اًؼافی ًْ ثَ ثضج ّ ػیبلْگ، اهکبى كبًتقی ػيوی ّ اؿّتیکی ًْ ػؿ ػیبلْگ ػبىوبًَ چين

ػؿ ثِتـیي صبلت، ػیبلْگ ثَ یک ؿهٌ . یبثؼ هی یبثؼ ّ ػؿ هنیـی هتلبّت رـیبى ُـ چـعيی ػیبلْگ تضْل هی

ػؿ ایي ثبفی . یبثؼ هؼيْم، ؿهیجبى ػگـػینی هی-هؼؿت عٌؼاى ػبىن ػين ّعـػی ٓـكیي ّ ثَ یک ثبفی -اصنبمی

 یبثی ثَ اّد یبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػمت هْل ًیچَ ثب هلجی گـم ّ هـقی مـػ مؼی ػؿ ػمت ػين ّ هؼؿت ُـ ٓـف ثَ

يْم ّ ؿهیجی تْاًب هبیل امت هؼ اف ایي ؿّ ایي اًنبى. کٌؼ ّ ایي ثبفی ّ ػیبلْگ ؿا پبیبًی ًینت ثبفی ػين ّ هؼؿت هی

 .ای ّ ػلوی ػمت یبثؼ  ػّمتی، ػين، اؿّتیک، ثَ اّد ؿهبثت اًؼیيَ عْیيتي ّ هتلبّت ّ چٌؼالیَ ػاىتَ ثبىؼ، تب ثَ اّد

ػیبلْگ عْیو ثٌگـػ ّ هبػؿ ثَ تضْل  اًنبًی کَ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي ؿاثطَ ثبكبٍلَ ثبىؼ ّ ثتْاًؼ اف ّلغ مْم ّ هبًْى ثَ

گیـی ثبىؼ ّ امیـ ثبفی ّ ٍضٌَ  اًنبًی کَ ًبتْاى اف ایي كبٍلَ. امت بى ثَ ؿاثطَ تخلیخی ػمت یبكتَآى ثبىؼ، ثَ هْل لک
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ػیگـی امت ّ ثَ  یؼٌی اّ ثَ ربی ػیبلْگ یب هنضْؿّاؿ ىیلتَ. لکبًی امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی حٌْی امت ىْػ، ػؿ هؼٌبی

  .ىْػ ای ػیگـ هتٌلـ اف اّ هی ىْػ ّ یب لضظَ ثٌؼٍ اّ تجؼیل هی

 ًْع سّاتظ ایشاًی

 ىیلتگبًَ ایـاًی صکبیت اف گـكتبؿی مٌت-متیقاًَ ىیلتگبًَ، مٌت ؿـة-متیقاًَ ؿـة هـاػی ایـاًی، ؿاثطَ-ؿاثطَ هـیؼ

عبٓـ ًیق  ثَ ایي. کٌؼ ؿاثطَ تخلیخی هی یبثی ثَ كـػیت ّ هتٌلـاًَ ّ ًبتْاًی اف ػمت-ایـاًی ػؿ ؿاثطَ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ

اف ػیبلْگ ثب هؼؿًیت ّ پؾیـه موجلیک هؼؿًیت ػؿ رِبى عْػ ّ ایزبػ  هؼؿًیت ّ ًبتْاى-ضـاى مٌتایـاًی ٌُْف امیـ ث

ػين ّ  ثَ ایي عبٓـ ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف ػیبلْگ امت ّ تب ػؿ. مٌت ّ هؼؿًیت امت تللین هؼؿى عْػ اف

یب عيًْت كیقیکی ػلیَ ؿهیت  بًتبژ ّىْػ، ثَ ربی ػیبلْگ، ثَ عيًْت کالهی ّ رْ ى میبمت ػػْا ّ ثضج ایزبػ هی

. ىْػ ّ ُـ ػّ صبلت اّ ًبكی ػیبلْگ امت هٌلزـ هی ای ثؼؼ عْؿػ، یب لضظَ ایـاًی یب صـكو ؿا هی. فًؼ هی ػمت 

 ُبی ًبؿمینتی عیبلی ّ یب ًبؿمینتی ثبػج ىؼٍ امت کَ ایـاًی امیـ یک مـی ثبفی گـكتبؿی ایـاًی ػؿ صبلت ؿاثطَ

مـکْة ؿهیت ّ یب مـکْة  ُب ثَ ًلی ػیبلْگ ّ هتٌلـاًَ کَ ُوَ آى-ُبی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ ثبفی. ّاؿ ىْػ کبثْك

هـاػی ّ ًلی ػگـاًؼیو ػاؿای ػلل ؿّاًی عْیو، -هـیؼ ُبی ُـ کؼام اف ایي ثبفی. ىًْؼ تلبّت ػؿ هؼيْم عتن هی

 .ٌؼعْیو ثـای ثبفیگـاى آى ّ ًبكیبى ػیبلْگ ُنت ُبی عْیو، اهتیبفات ّ مْػُبی ًوو

ُب مْػُبی كـاّاى ًبؿمینتی ّ  آى ػاؿًؼ، فیـا ًبآگبُبًَ اف ُب ثـًوی عبٓـ ًیق ثَ ؿاصتی ػمت اف ایي ثبفی ثَ ایي 

هؼجْػ ثب ُقاؿاى هـیؼه ّ یب عْىی ُقاؿاى هـیؼ ػؿ پی یکی ىؼى  كؤ عْىی عْػىیلتگبًَ یک. ثـًؼ عْػىیلتگبًَ هی

 هيکل ؿّىٌگـی. ُب ایي هؼؿ هؼهت ّ هؼؿت ػؿ ایـاى ػاؿًؼ ایي ثبفیتب پی ثجـیؼ کَ چـا  ثب هؼجْػ ؿا تَْؿ کٌیؼ،

ؿّىٌگـی پنبهؼؿًی ًيبى  ؿّاًکبّی ّ. کـػ هيکل ثيـی تٌِب رِل ّ ًبػاًی امت کالمیک ایي امت کَ عیبل هی

ٌگ ّ ًیق ّلی امیـ مبعتبؿُبی هؼؿت صبکن ثـ مٌت ّ كـُ ػاًٌؼ، ُب یب ثیوبؿاى صوبین ؿا هی ػٌُؼ کَ ػؿ ّاهغ تْػٍ هی 

 ُبی ُب تب ثَ تضْل ػؿ ػینکْؿك ّ مبعتبؿ هؼؿت، تب ثَ ىیٍْ آى. ُبی مٌتی ُنتٌؼ ثبفی ُب ّ اهتیبفات ایي امیـ عْىی

ُوبى . ػاؿًؼ آهیق ػمت ثـًوی  عيًْت ُبی ؿلٔ، یبثی ثَ لؾت ّ توٌبی عْیو ػمت ًیبثٌؼ، اف ایي ثبفی هؼؿى ّ ثِتـ ػمت

ُبی  ُب ّ عْىی چنجؼ، تب آى ٌُگبم کَ ثتْاًؼ صوبین، هؼؿت ػؿػُبیو هی ػتیبػه، ثَْٓؿ کَ یک ثیوبؿ ثَ ثیوبؿیو، ثَ ا

ُب ّ یبكتي  ایي ثبفی اف ایي ؿّ ىٌبعتي. ُب ّ توٌبُبی هؼؿى ّ لؾت ػیبلْگ تجؼیل مبفًؼ ثیوبؿیو ؿا ثَ هؼؿت ًِلتَ ػؿ

هي . کْؿك مٌتی ّـّؿی امتكـٌُگ ّ ػین ُبی مٌتی ّ تضْل ػؿ ُبی ثـعْؿػ هؼؿى ثـای ىکبًؼى ایي ثبفی ؿاٍ

هٌؼاى ؿا ثَ عْاًؼى هوبلَ ػیگـم ػؿ ایي فهیٌَ  کٌن ّ ػالهَ اىبؿٍ هی عبٓـ کوجْػ رب كؤ ثَ ػّ صبلت کلی آى رب ثَ ایي

کٌن هی ػػْت
5
. 

 :ػّ ثبفی هـکقی ایـاًی ُنتٌؼ ُبی ًبؿمینتی ایـاًی ّ ػلل اٍلی ًبتْاًی ایـاًی ثَ ػیبلْگ، ایي هضْؿ اٍلی ثبفی

 ملیؼی ػؿ میبمت، ػين ّ عبًْاػٍ-ىـی، میبٍ/-عیـ تجؼیل رؼل ّ چبلو ثـ مـ ػوبیؼ ّ ًظـات ثَ رٌگ -1

هؼجْػ ّ ثـای اّ ّ ػكبع اف ًبهْك ّ آؿهبى عْیو ثَ رٌگ ؿهیت ّ ػگـاًؼیو  امبؿت ًبؿمینتی ػؿ ًگبٍ هـاػ ّ -2

 .ؿكتي

ػیبلْگ ّ ایزبػگـ مـکْة  ُبی ًبكی ثبفیُبی ًبؿمینتی ایـاًی، ػّ ىکل ػوؼٍ  صبٍل ایي ػّ ىکل هضْؿی ثبفی

 .ػگـاًؼیو ّ ُـ تلبّت ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ

 متوگـ-هظلْهی، هـثبًی-ُبی ظبلن ثبفی -1

  .ُبی فرـکيیؼٍ ّ ؿیـٍ تْػٍ -هـػ متوکبؿ، هِـهبى ًبری-هـثبًی هنتْؼق، فى-ػیکتبتْؿ: ُب ًوو

ربهؼَ هؼًی ّ  ّ ایزبػ ػیبلْگ هؼؿى هیبى کبؿىٌبك ّ ػیکتبتْؿ-هظلْهی، هِـهبى-ىکبًؼى ثبفی ظبلن :ىیٍْ گؾاؿ هؼؿى

 .ثـاثـ فًؼگی عْیو گـایی ّ هجْل هنئْلیت كـػی ّ روؼی ػؿ ًلی ُـگًَْ هِـهبى. ػّلت هنئْل

 تْٓئَ ّ تغـیت هتوبثل، تـّؿ ىغَیتی ّ یب كیقیکی ؿهیت ّ ػگـاًؼیو -2

 هِبرن ّ هـثبًی پبؿاًْییؼ :ُب ًوو
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ُب ّ ػجْؿ اف تلکـ  هؼؿت ّ لؾت ایي ػیبلْگ ػؿ ُوَ ػـٍَ وٌب ّ ػیبلْگ هؼؿى ّ چيیؼىامتوـاؿ ت: ىیٍْ گؾاؿ هؼؿى

 ػگـػینی ثَ کبؿىٌبك ّ ؿهیت میبمی ّ ثَ هنئْل ػّلت، ػیبلْگ ػؿ. مطْس اف ربهؼَ تْٓئَ ّ پبؿاًْییب ػؿ ُوَ

ْل اًوالثی، چَ ػؿ ًْع تض گؾاؿ اف ُـ تلکـ. چِبؿچْة هبًْى ّ ثـای تضْل هبًْى ّ مبفًؼگی ؿاثطَ، ػين ّ کيْؿ

-هبًٌؼ ؿاثطَ هتوبثل پيتیجبًی. ربهؼَ هؼًی ّ ػّلت عْیو آهیق آى ّ ایزبػ ؿاثطَ هؼؿى یب آهیق ّ یب هنبلوت عيًْت

 .اه ربهؼَ ی یک آلوبًی ّ ػّلت یب اًتوبػ

ی اف هجْل تلبّت ػیگـی تضْل، ًبتْاً ُب ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ایزبػگـ اعتٌبم ّ ًبتْاًی اف گـكتبؿی ایـاًی ػؿ ایي ثبفی

ُبی  ٓجیؼتب ایي ًگبٍ ًبكی پیيـكت. ػؿ ػين ّ میبمت ثْػٍ امت ّ ایزبػ تللین ػؿ ػين ّ میبمت ّ ػؿ ًِبیت ىکنت

اف ػیبلْگ ّ  ُبی ًبتْاًی فیـا ًوًَْ. هّْْع ّـّؿت گؾاؿ ثِتـ ثَ ایي ػیبلْگ امت. ُب ًینت فهیٌَ ایـاًیبى ػؿ ایي

ُبی میبمت ّاکٌيی ایـاًی ػؿ ػين ّ  ًوًَْ .ػگـاًؼیو ػؿ تبؿیظ هؼبٍـ كـاّاًٌؼ ىـی ّ مـکْة-ایزبػ رٌگ عیـ

اًؼاف، ًبتْاًی اف ؿهبثت ػؿ میبمت ّ  ػیؼى عْیو ّ ؿهیت اف چٌؼ چين ؿیقی ّ میبمت ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ّ ثـًبهَ

ُب ثـای یبػگیـی  ًوؼ آى ٌؼ هخبل هِن ّای ػیگـ ثَ چ ىبیؼ ػؿ هوبلَ. ُبی ًْ ًؼاؿػ كـاّاًٌؼ ّ ًیبفی ثَ هخبل اهتَبػ هؼؿى

 .ُبی ًْی ػیبلْگ ّ ثبفی هؼؿى ثپـػافم ؿاٍ

  :ُب پبًْیل

 berlin.de/w /files/ztgpdf/thuermer_rohr.pdf-http://www.gender.hu -1 

 http://de.wikipedia.org/ wiki/Antonio_Damasio -2 

3- Antonio R. Damasio- Descartes Irtum.S.313 

 .بىُْیت كـػی ّ هلی ًقػ هب ایـاًی .ػکتـ هْللی4- 

 لیٌک ؽیل ثغو هـثْٓ ثَ ًبؿمینن ّ ؿاثطَ ًبؿمینتی -5

id=1067&nid=autor-G.php?mid=2&news-http://www.iranglobal.info/ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gender.hu-berlin.de/w/files/ztgpdf/thuermer_rohr.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio
http://www.movallali.fr/filer%20farsi/UntitledFrame-28.htm
http://www.movallali.fr/filer%20farsi/UntitledFrame-28.htm
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=1067&nid=autor
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 کوثْلیع« لتل»ایشاًیاى تا ًمذ ّ  هؾکل

 

ایي یک تضْل امبمی ّ هِن ّ . ُنتین ُبی ٌُـی ّ ػلوی هب اهـّف ىبُؼ ؿىؼ ًوؼ ّ ًوبػی هیبى ایـاًیبى ػؿ ُوَ ػـٍَ

ُبی ؿكتبؿی ّ ًوبػی ؿا ثبفیبكت کَ ٌُْف  تْاى الگْ ایي صبل هی ثب. ػؿ عؼهت ؿىؼ كـٌُگ هؼؿى ػؿ هیبى ایـاًیبى امت

. میبمی ُنتٌؼ ُبی چٌؼگبًَ ّ هتلبّت ٌُـی، ػلوی یب ُب، هبًغ عالهیت بیی ًنلر ُنتٌؼ؛ هبًغ ربثَ هبًغ ؿىؼ ًوؼ هؼؿى

 :ثَ مئاالت ؽیل امت ُب ّ پبمغی ایي هوبلَ تالىی ثـای هطـس کـػى ایي هْاًغ ّ ػلل ؿّاًی آى

یبکبى ّ چینتٌؼ؟ مغتی ػجْؿ اف ًگبٍ ً ُبی ؿكتبؿی ّ رؼلی هـمْم ػؿ ًوؼ ایـاًی عَبیل ػوؼٍ ًوؼ هؼؿى چینتٌؼ؟ ىیٍْ

ػؿ « پؼؿکيی»ّ « پنـکيی»هغتلق ًبىی اف چَ ػلل ؿّاًی امت؟  ُبی یب مغتی ایزبػ ًگبٍ ًْ ّ تللیوی ػؿ فهیٌَ

 ّ ػؿ ًوؼ ػیگـاى ثـ گٌزی چگًَْ امت؟« ىـیؼتی»ُب ػؿ ًوؼ گٌزی ثـ  ثبفتبة آى كـٌُگ هب هؼٌبیيبى چینت ّ

 خصایل ػوذٍ ًمذ هذسى ػلوی ّ ٌُشی

 :ای ثبىؼ ػاؿای چِبؿ عَلت پبیَ یؼیک ًوؼ ػلوی صؼاهل ثب

ثب هتي، ػاىتَ ثبىٌؼ تب ثتْاًٌؼ اف ٓـین  ًوؼ ّ ًوبػ ثبیؼ اؿتجبٓ تخلیخی ّ ثب كبٍلَ ثب هّْْع ًوؼ، عْاٍ ثب ٌُـهٌؼ ّ یب -۱

اًؼافُبی هغتلق اّ ؿا  ؿا ػؿ ػمت گیـًؼ ّ ثَ مبى اثژٍ تضوین اف چين گیـی ّ اؿتجبٓ تخلیخی، هّْْع ًوؼ ایي كبٍلَ

ٌُـهٌؼ ؿا ثَ  گیـی ًوبػاًَ ّ تخلیخی، ُن اهکبى ًوؼ پبؿاػّکل ّ ػیؼى ًوبٓ ّؼق ّ هؼؿت احـ یب كبٍلَ .ثـؿمی کٌٌؼ

ایي ًوؼ تخلیخی . هتي ّ ٌُـهٌؼ پيت احـ امت آّؿػ؛ ُن ایزبػگـ اصتـام، صلع ىـم صْْؿ ّ ػیؼى چِـٍ چٌؼالیَ هی ّرْػ 

ّ اف ( هـگ هئلق)لن اًْاع ًوؼ ثـ هجٌبی ًوؼ ٌُـهٌؼ ّ یب ًوؼ هتي عب عبلن اًْاع ّ اىکبل ًوؼ هؼؿى یب پنبهؼؿى،

ًبتوبم ثَ یک هتي ّ  اًؼافی هغتلق امت؛ ًوؼی کَ ػؿ ّاهغ ُـگق توبهی ًؼاؿػ ّ ُـ ًوؼ تٌِب ؿّایتی ّ چين اًؼافُبی چين

ؼ ّ ًوبػ ػؿ یک ؿاثطَ ًوؼ ًبؿمینتی امت کَ ًو ًوطَ هوبثل ایي ًوؼ ػلوی ّ تخلیخی،. یب ثَ عالهیت یک ٌُـهٌؼ امت

ًوؼ ّ ًوبػ . ثب هّْْع ًوؼه، ثب هتي یب ثب ٌُـهٌؼ، هـاؿ ػاؿػ« هـاػی-هـیؼ»یب  ّ« هتٌلـاًَ-ىیلتگبًَ»ًبؿمینتی ػّگبًَ 

یب ٌُـهٌؼ امت؛ یب ثَ هتي  ایي اؿتجبٓ ًبؿمینتی ّ حٌْی یب ثـای هتي ّ ٌُـهٌؼ ُْؿا هی کيؼ؛ ىیلتَ ّ هنضْؿ هتي امیـ

 .کٌؼ ّؿفػ ّ اّ ؿا ًلـیي ّ تکلیـ هی هی ّ ٌُـهٌؼ عين 

ُب یک اٍل  تلکیک صْفٍ. ثبىؼ اًؼافه ّ هؼیبؿُبیو کبهاْل هيغٌ یک ًوؼ اٍیل ّ عْة ثبیؼ صْفٍ تضویوو، چين -۲

 .ثٌیبػیي هؼؿًیت ّ ًوؼ ػلوی امت

ـٌُگی ّ ّ ػـٍَ ك ىْػ ّ تلبّت هیبى ػـٍَ عٍَْی یک ًوؼ عْة، ُیچ گبٍ ّاؿػ صـین عٍَْی ٌُـهٌؼ ًوی -۳

 .کٌؼ هی یب ػوْهی، هیبى ٌُـهٌؼ عبلن هتي ّ ىغٌ ثیـّى هتي ؿا ؿػبیت

ؿمبًؼ ّ ایي ىٌبعت ؿا  هی ًوؼ عْة ُن ثَ ىٌبعت ثِتـ احـ ّ آگبُی ثِتـ ثـ ػینکْؿك ٌُـی ّ ػلوی کوک -۴

ؿی ثـ كْبی ٌُـی ّ مینتوبتیک ّ ػلوی ىـّع ثَ تؤحیـگؾا مینتوبتیک ّ کبًبلیقٍ هی کٌؼ؛ ُن اف ٓـین ایزبػ ایي ًگبٍ

یؼٌی ًوؼ هؼؿى ُن عبلن ىٌبعت مینتوبتیک امت ّ . کٌؼ ػینکْؿك ٌُـی ّ ػلوی هی ػلوی ّ ایزبػ تلبّت ّ تضْل ػؿ

اًتوبػی /پبؿاػّکل پيتیجبًبًَ اف ایي ؿّ ًوو ًوؼ ّ ًوبػ عْة یک صبلت. کٌؼ پلْؿالینن ّ تضْل هؼاّم ؿا تيْین هی ُن

 .امت

 حاالت ًمذ ایشاًی
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ُبی هغتلق ثبف یبكت ّ ُن الگُْبی ؿكتبؿی مٌتی  ایي ًوؼ هؼؿى ؿا ػؿ صْفٍ تْاى ُن ػالئن ؿّ ثَ ؿىؼ ایـاًی هیػؿ ًوؼ 

ثـای هخبل ًوؼ ایـاًی  .کٌٌؼ اًؼ ّ اّ ؿا ؿُب ًوی هؼؿى ؿا ثبف ػیؼ کَ چْى ثغتکی ثَ تي ایي ًوؼ هؼؿى چنجیؼٍ ّ ًبكی ًوؼ

 .ىٌبعت مینتوبتیک اًؼک امت امت ّ« هتٌلـاًَ-ًَىیلتگب»ٌُْف هبالهبل اف صبلت ًوؼ ًبؿمینتی 

. هبثل ؿإیت امت« فًؼاًی تِـاى» ای اف ایي ًْع ًوؼ ًبؿمینتی ػؿ ثـعْؿػُب ثب کتبة پـكـّه هبؿیٌب ًوت ثَ ًبم ًوًَْ

ًیق ّ صتی کْثٌؼٍ کتبثو، ثَ عين ًبؿمینتی ثـ ػلیَ کتبثو ّ  ثغو ػوؼٍ ًوبػاى هغبلق کتبة اّ، ثَ ربی ًوؼ پبؿاػّکل

«تْاة» ّ یب عْاُبى صؾف کتبثو ىؼًؼ یب عْاُبى ًبهیؼى اّ ثَ ػٌْاى یک ثـ ػلیَ ىغٌ اّ پـػاعتٌؼ
۱

 

ثیٌین هی «ىـیؼتی»ػیگـ ایي ثـعْؿػ ؿا ػؿ توبثل ثب ًوؼُبی گٌزی ثـ   ًوًَْ
۲

؛ ثَ ّیژٍ کَ ًوؼ گٌزی ثبػج عين ّ تٌلـ 

 اف آى رب کَ هّْْع ًوؼ گٌزی ػؿ ّاهغ ًوؼ پؼؿاى. تچْى ػاؿیْه مزبػی ّ ؿیـٍ ىؼٍ ام ًبؿمینتی ػوین ًوبػاًی

گٌزی، اثتؼا ثَ ػؿک  كکـی ّ ػجْؿ اف ًیبکبى ّ گؾىتگبى امت، ثبینتی، ثـای ػؿک هّْْػبت صْل ّ صْه ًوؼ

 .ػمت یبثین «گـٍ یب ػوؼٍ اػیپ»صبالت اػیپبلی ایـاًی ّ ًْع گؾاؿ ایـاًی اف 

 ْل ّ تغییشتاصی ادیپالی ایشاًی ّ هْضْع ًاتْاًی اص تح

ًبؿمینن ثبلـبًَ ثْػٍ  یبثی ثَ كـػیت ّ ّ كـٌُگ ایـاًی، ًبتْاى اف گؾاؿ هخجت اف هـصلَ اػیپ، ًبتْاى اف ػمت اًنبى

.امت
۳
ؿا « ًبم پؼؿ یب هبًْى»یبثی ثَ كـػیت عْیو ّ هجْل  ایـاًی اف ػمت ُبی ایي گؾاؿ هٌلی ایـاًی ّ ًبتْاًی ًوًَْ 

امطْؿٍ  ّ ًیق ثَ هْل کبؿل گْمتبّ یًْگ ػؿ« هتل مِـاة ثَ ػمت ؿمتن»چْى  ُبی ایـاًی امطْؿٍ تْاى ػؿ هی

یبثی ثَ كـػیت  ایـاًی، ًبتْاى اف ػمت ایي گؾاؿ هٌلی ایـاًی ثبػج ىؼٍ امت کَ. ثبف یبكت« کيتي گبّ ثَ ػمت هیتـا»

ػؿ پی یگبًگی هطلن ثب هبػؿ یب ُبی ًبؿمینتی  گـكتبؿ اىتیبهبت ّ ثبفی عْیو، گـكتبؿ ػؿ هخلج ّ ثبفی اػیپبلی اّلیَ ّ

. گٌبٍ گـػػ-اعالم ىـ،-ُبی اػیپبلی، اصنبمبت گٌبٍ ّ اف مْی ػیگـ گـكتبؿ رٌگ عیـ گـكتبؿ ػؿ تـك .آؿهبى گـػػ

گیـػ، ثَ ربی  هـاؿ هی( مٌت-هؼؿًیت-ایـاًی)هؼؿًیت  ثؼیي رِت تب ایـاًی ػؿ یک هخلج اصنبمی ًْ، هبًٌؼ هخلج ثضـاى

رِبى عْیو ّ ایزبػ تللین، ثَ ىیلتگی ًبؿمینتی ًنجت ثَ هؼؿًیت ّ یب عين  ی هؼؿًیت ػؿپؾیـه موجْلیک ّ كـػ

ربى ثـ کق هؼؿًیت  ثلؼؼ ّ ثَ مـثبف ّاؿ هؼؿًیت ؿا هی اّ ًبؿمینت. ىْػ ًنجت ثَ هؼؿًیت یب مٌت ػچبؿ هی ًبؿمینتی

عْاُؼ ػیگـ ثبؿ، ثب هبػؿ مٌت  کٌؼ ّ هی یعْیيتي ه هی آّؿػ ّ ثبفگيت ثَ ای ػیگـ، ُوَ ؿا ثبال  ىْػ ّ لضظَ هی تجؼیل 

مِـاة ّ »هبًؼ ّ هـتت ػؿ پبی مٌت ػٌَـ تضْل،  اػیپبلی ّ ًبؿمینتی ثبهی هی ُبی اّ امیـ ثضـاى ّ ثبفی. یکی ىْػ

ؿُجـ هجلی ؿا  فًؼ ّ هزنوَ پؼؿ ّ ػمت هی« پؼؿ کيی»اف ٓـف ػیگـ اّ گبٍ ثَ . کيؼ ػؿّى عْیو ؿا هی «گـػآكـیؼ

. کيؼ ثـػ ّ ثـایو ُْؿا هی ثؼؼی ؿا ثبال هی یبثی ثَ كـػیت عْیو، هزنوَ ؿُجـ ّ پؼؿ اهب ثَ ربی ػمت. ؼکي ثَ فیـ هی

اًؼ ّ  ػّ ؿّی یک مکَ« پؼؿکيی ّ پنـکيی»فیـا ثَ هْل ػکتـ هْللی . امت فیـا اّ عْاُبى یکی ىؼى ثب ؿُجـ رؼیؼ

.کٌٌؼ هی یبثی ثَ كـػیت عْیو اف ػمت ّ ًبتْاًی« ًبم پؼؿ ّ هبًْى»ًبتْاًی ثَ هجْل  ُـ ػّ صکبیت اف
۴

 

ُویيگی ثب هبػؿ ثَ كـػیت كبًی ّ ثَ  ػؿ صبلت گؾاؿ هخجت اػیپی ّ یب گؾاؿ موجْلیک، كـػ ثب هجْل هضـّهیت اف یگبًگی

چٌیي كـػی ُن ػؿ ػؿّى عْیو . یبثؼ ّ هبػؿ ثَ تللین امت هی  ّ ثب ُنتی ػمت« ؿیـ»ؿاثطَ تخلیخی ّ پبؿػّکل ثب 

 ؿاثطَ اّ ثب ُنتی ّ ثب. یبثی ثَ كـػیت ّ صویوت ّ ػين كـػی عْیو امت ُن هبػؿ ثَ ػمت بى ؿا ػاؿػ ّتزـثَ ًیبک

گیـػ ّ  امتبػاًو یبػ هی یؼٌی اّ اف یک ٓـف اف ًیبکبًو ّ. امت« ملجی-ایزبثی»ًیبکبًو یک ؿاثطَ پبؿاػّکل 

  .ُب ثگؾؿػ ّ چیقی ًْ ثیبكـیٌؼ عْاُؼ اف آى افٓـف ػیگـ هی

كـػی کَ ًبتْاى اف ایي تضْل  ربهؼَ ّ. گْیٌؼ هی« هتل موجْلیک»تضْل پبؿاػّکل ؿا ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی  ایي ىیٍْ

ُبی تللیوی ًْ ثبىؼ، ثَ ًبچبؿ ثَ  ُب ّ مینتن ًبتْاى اف آكـیٌو ًگـه ُب ّ  ربیی ایؼٍ ُب، ربثَ ربیی ًنل پبؿاػّکل ّ ربثَ

ّاهؼی ُـ ػگـاًؼیو  ّاؿ ثَ هتل یؼٌی اّ یب ثَ ىیٍْ کبثْك. فًؼ هی ػمت « هتل ّاهؼی یب عیبلی»ثَ « موجلیک هتل»ربی 

کٌؼ، یب ثَ ىکل عیبلی ّ ًبؿمینتی هـتت ىیلتَ  هی «پؼؿکيی»یب « پنـکيی»فًؼ، هـتت  ّ یب ُـ ؿُجـ ًبتْاى ػمت هی

  .کٌؼ ًگبُو هی گـػػ ّ مؼی ػؿ ًوؼ عيوگیٌبًَ اّ ّ ًلی ػگـاًؼیو ّ تضْل هتٌلـ هی ىْػ ّ اف آل هی یک كـػ ّ ایؼٍ
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ثْػٍ « اؿتجبٓ تخلیخی ّ پبؿاػّکل هتل موجلیک ّ»یبثی ثَ  اًنبى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف ایي تضْل هِن ّ ػمت

ثٌبثـایي تب صبلتی ثَ . ُبی اػیپبلی ّ اصنبمبت گٌبٍ ثبهی هبًؼٍ امت تـك ُبی اػیپبلی اّلیَ ّ امت، اف ایي ؿّ امیـ ثبفی

اػیپبلی ػؿ اّ فًؼٍ  ُبی ، هبًٌؼ ٌُگبم عْاًؼى ًوؼ یک پؼؿ هوؼك عْیو، ایي صبالت ّ کوپلکلکَ ػؿ آى آیؼ ّرْػ هی

 ػوؼٍ ًبآگبُبًَ ایـاًی ػؿ اىکبل رؼیؼ آى ُنتین هؼیوی ّ ثَ ْٓؿ« کویک-تـاژیک»ىًْؼ، آى گبٍ هب ىبُؼ یک ثبفی  هی

  اّ مذادیپالی ایشاًی دس هْاخَِ تا ً« کویک-تشاژیک» ًمذ گٌدی ّ تکشاس تاصی

تْاى ثب لضي کالم اّ  هی . پـّامت کْثٌؼٍ هؼؿى ّ ثی ًوؼ گٌزی ثـ ىـیؼتی ثَ ػٌْاى ًوؼ یک ًیبی كکـی عْیو ، یک ًوؼ

 .تْاى اّ ؿا ثَ ػؼم تْرَ ثَ عَبیل ًوؼ هؼؿى ػؿ ًوؼه هتِن کـػ هغبلق ثْػ؛ اهب ًوی ّ یب ثـعی ًکبت ًگبٍ اّ هْاكن یب

فیـا ؿاثطَ گٌزی ثب ىـیؼتی  .يَ ىـیؼتی تْمٔ گٌزی ؿا، یک هتل ًبؿمینتی عْاًؼتْاى هتل ًگبٍ ّ اًؼی ُوچٌیي ًوی

ثغيی اف ّرْػ عْػ اّمت ّ ُن عْاُبى گؾاؿ اف  اّ ُن اّ ؿا ػّمت ػاؿػ ّ ىـیؼتی. یک ؿاثطَ پبؿاػّکل امت

بٍ ىـیؼتی ثب ػ ّ هيکالت مٌتی ًگ پـػاف عطبُبی اّ ّ ًوؼ موجْلیک اّ هی «هتل موجْلیک»اف ایي ؿّ ثَ . اّمت

 .ػُؼ ثيـ، ػهْکـامی ّ ؿیـٍ ؿا ًيبى هی هّْْػبت صوْم

اّ ثَ عْثی . ًوؼ هؼؿى امت «ملجی-ایزبثی»هيکل ًوؼ هؼؿى گٌزی ػؿػؼم تي ػاػى ثِتـ ّ کبهل ثَ صبلت پبؿاػّکل 

ػهین تّْیش  اًؼافػ؛ اهب ّ ًیبی عْیو ؿا ثَ ػّؿ هی ُبیی اف ًظـات ؿلٔ ّ ّؼهؼؿى ىـیؼتی ػُؼ کَ چَ ثغو ًيبى هی

 .کٌؼ ؿا ػؿ ًگبٍ رؼیؼ عْیو ثبفتْلیؼ ّ ثـ ثنتـ هؼؿى ًگبٍ عْیو ًْفایی هی ػُؼ کَ چَ ثغو اف ًگبٍ ىـیؼتی ًوی

ّ ًگبٍ پؼؿاى ّ هبػؿاى كکـی عْیو  اًتوبػی امت ّ ُویيَ ثغيی اف ًگبٍ کِي/ًوؼ ًْ ّ ًگبٍ ًْ، پبؿاػّکل ّ پيتیجبًبًَ

ػؿ »: موجْلیک ّ عٌؼاى« هتل»ثَ هْل ًیچَ ایي آهْفگبؿ ثقؿگ . کٌؼ هی ّ ًْفایی ىْػ ؿا ػؿ ًگبٍ ًْی عْیو پؾیـا هی

ثبال عْاُی  اگـ اؿاػٍ پؼؿاًت ثب تْ ثبال ًیبیؼ، چگًَْ! کَ كْیلت پؼؿاًت ثیو اف تْ گبم فػٍ امت ربی پبیی گبم فى

ؿكت؟
۵
» 

هبًؼگی ًوؼ  ای اف ثبهی ؿا ًوًَْ ْی عْیوتْاى ًبتْاًی گٌزی ػؿ ثیبى ّ صلع ثغو فًؼٍ اف ًگبٍ ىـیؼتی ػؿ ًگبٍ ً هی

ُبی هتوبثل ًبؿمینتی ػؿ  آفؿػگی ّؼق ایزبػگـ ثغيی اف ػل ىبیؼ ایي. ًبؿمینتی ّ هتل ًبؿمینتی ػؿ ًگبُو عْاًؼ

هؼؿى  ّ پبؿاػّکل« هتل موجْلیک»هؼؿى ثـعی اف هتٌوؼاًو ثبىؼ، اهب کل ًوؼ اّ ػؿ ّاهغ یک  ػیگـاى ّ یب ػؿ اًتوبػات

ُبی تللیوی  ّ عالهیت« ُبی موجْلیک هتل» ربهؼَ هب ثـای گؾاؿ عْیو اصتیبد ثَ ایي ًوبػاى هؼؿى ّ. ؼؿاى امتاًؼیيَ پ

  .ًبؿمینتی ّ ّاهؼی ػاؿػ ُب ّ ؿُبیی اف پنـکيی ّ پؼؿکيی ػؿ ُوَ فهیٌَ

. کٌؼ اى ؿا فًؼٍ هیػؿ ػؿّى ػیگـ یک ًگبٍ ّ ًیبی هوؼك، ػؿ ّاهغ ثبفی ًبآگبُبًَ اػیپبلی« هتل موجْلیک»ًوؼ گٌزی ّ 

پـػافًؼ ّ یب ػچبؿ عين ّ یب ىیلتگی  ّ پبؿاػّکل ًظـات گٌزی هی ُب یب ثَ ًوؼ هؼؿى ثنتَ ثَ ًْع گؾاؿ كـػی اكـاػ، آى

ػٌَـ ًْ  ایي گًَْ، ػیگـ ثبؿ هب ىبُؼ ُوبى صـکبت هؼیوی ّ تـاژیک اًنبى ایـاًی ػؿ ثـعْؿػ ثب .ىًْؼ هی ًبؿمینتی 

اه ىـیؼتی ّ  ػؿ ػكبع اف پؼؿ آؿهبًی ثیٌین کَ ػاؿیْه مزبػی ثَ ربی ًوؼ ًگبٍ گٌزی، ل هیثـای هخب. ّ هؼؿى ُنتین

ْْ ثَ . گیـػ ُب هی ُب ّ تِوت ّ اّ ؿا ثَ ثبػ اًْاع تُْیي کٌؼ ثقؿگ گٌزی، ثَ اّ صولَ هی« هلضؼ»ثـای مـکْة  اّ ػهیوبً

ىغَیت  ًبؿمینتی« هتل»بى كـّیؼ، مؼی ػؿ ءامتلبػٍ مٌتی اف مغٌ کْثٌؼٍ ًگبٍ گٌزی ّ ثب مْ ربی ًوؼ موجْلیک ّ

.کٌؼ گٌزی ّ تـّؿ ىغَیتی اّ هی
۶

 

ُبی هؼوْل  فًی ثؼّى تِوت ًوًَْ ػیگـ ایي ثـعْؿػ ًوؼ آهبی ػلغْامتَ امت کَ الجتَ عْىجغتبًَ ثَ ىیٍْ هؼؿى ّ

ىـیؼتی ػؿ ثـاثـ « ىـاكت»اف عْاُؼ  ثبفی اػیپبلی امت ّ هی ثب ایي صبل اّ ًیق امیـ ایي. ًيٌیؼ ایـاًی، ثَ ًوؼ گٌزی هی

 گٌزی ثَ ًوؼ. صبلی کَ هّْْع ثضج ىـاكت ىـیؼتی ًینت؛ ثلکَ ًگبٍ ّ اكکبؿ ىـیؼتی امت ػؿ. صولَ گٌزی ػكبع کٌؼ

آهبی ػلغْامتَ، ثَ ربی . کٌؼ هی ُب ؿا ؿػ پـػافػ ّ ثـ ثنتـ ًگبٍ هؼؿى آى ًگبٍ ىـیؼتی ػؿ ثبة چٌؼُونـی ّ ثکبؿت هی

یک فى ثیيتـ ًؼاىتَ امت ّ هـف هیبى ًوؼ هتي ّ فًؼگی  آّؿػ کَ ىـیؼتی زی، امتؼالل هیرْاة ػاػى ثَ ًوؼ گٌ

 .ثـػ هی عٍَْی هئلق ؿا اف ثیي
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ثـعی اكکبؿ كْکْ ؿا هنظ ّ  ُویي گًَْ ًیق ػؿ تّْیضبتو ػؿ ثبة كْکْ ّ ثـای ًيبى ػاػى ؿّىٌلکـ ًجْػى گٌزی،

اًنبى تجلْؿ هؼؿت ّ ػینکْؿك « ثؼى»ّ عالم امت ّ  متـاتژیکفیـا ػؿ ًگبٍ كْکْ هؼؿت یک ّرْػ ا. کٌؼ ایـاًی هی

هّْْع ًْع ػینکْؿك امت ّ ًَ آفاػی . هؼؿت ّ ػینکْؿك ّرْػ ًؼاؿػ ثؼّى« ثؼى»ثؼیي رِت هلِْم . امت

کٌؼ گًَْ کَ آهبی ػلغْامتَ تلنیـ هی ّ هؼؿت، آى ّاؿ اف ػینکْؿك تُْن
۷
. 

کَ  پـػافػ؛ ثَ ربی ایي  گٌزی هی« اعالهی مـفًو»اكتؼ ّ ثیيتـ ثَ  ػام هی ای ثَ ایي صتی ػاؿیْه هضوؼپْؿ ًیق تب اًؼافٍ

.پـػافػ اًتوبػ اف ًگبٍ ػاؿیْه مزبػی ًیق هی عْىجغتبًَ اّ ثَ. ًگبٍ اّ ؿا ًوؼ کٌؼ
۸

 

 عخي ًِایی

ثضـاى  ًِبیت ًگبٍ یکبیک هب ػؿ ایي ػّؿاى هؼبٍـ، تجلْؿی اف ًگبٍ ىـیؼتی هبًٌؼ ًگبٍ ُوَ ًیبکبى ػیگـ هب ّ ػؿ

 ًوطَ تـاژیک ّ هضکْم ثَ ىکنت ًوؼُبی ىـیؼتی ّ. ثـای یبكتي رْاثی ثَ ایي ثضـاى امت هؼؿًیت ّ مٌت ّ تالىی

هؼؿًیت ثپـػافًؼ ّ یک یْتْپیبی ًْی  عْامتٌؼ ثب امتلبػٍ اف هؼیبؿُبی هؼؿى ّ ًوؼ هؼؿى ثَ ًلی ػیگـاى ایي ثْػ کَ هی

ػاؿی ػؿ ّاهغ ػچبؿ یک صبلت ػّپبؿگی  امالهی ّ یب ؿاٍ ؿىؼ ؿیـمـهبیَ تیایي یْتْیپبی مٌ. مٌتی عْیو ؿا ایزبػ کٌٌؼ

هؼؿى، چْى  پـػاعت ّ اف مْی ػیگـ ثب ُوبى کلوبت اف یک مْ ثب اثقاؿ ًوؼ هؼؿى ثَ ًلی هؼؿًیت هی فیـا. ػؿًّی ثْػ

 .ثْػ آفاػی ّ ثـاثـی، ػؿ پی ثبفتْلیؼ یک گؾىتَ اف ػمت ؿكتَ ّ یب تضْل ؿیـ هؼؿى

هبثل کپی کـػى ًینت، اهب  ػاًٌؼ کَ هؼؿًیت ثیٌٌؼ ّ هی ػیگـاى ثَ ػؿمتی ثضـاى ّ ّـّؿت تللین ؿا هی ىـیؼتی ّ

ًنجت ثَ ( ؿمبًتیوْ)آفؿػگی  تْفی ّ ػل اصنبك کیي چْى، ثَ هْل ًوؼ ػبلی آىْؿی ثـ رالل آل اصوؼ ّ كـػیؼ، ػچبؿ

. يبى هتٌبهِ، ػّپبؿٍ ّ هضکْم ثَ ىکنت امتثؼیي عبٓـ ًوؼىبى ّ تللیو ؿـة ّ امیـ ایي گؾىتَ پـىکٍْ ُنتٌؼ؛

 ػکتـ ىـیؼتی ّ الگُْبی ًْی اّ چْى كبٓوَ ّ صْـت ػلی هضکْم ثَ ىکنت« آفاػی، ثـاثـی ػـكبى،»عْامت 

امت ّ ثبیؼ تي ثَ هجبًی  ثیٌؼ کَ ؿّایت اّ اف ػلی ّ كبٓوَ ّ ربهؼَ ًْی اّ یک ؿّایت هؼؿى فیـا اّ ًوی. ُنتٌؼ

ًگبٍ اّ چٌبى امیـ ایي عين ثَ هؼؿًیت ّ امیـ  اهب. ؼ کَ یک ؿّایت هؼؿى هبثل تضْل امتهؼؿًیت ػُؼ ّ هجْل کٌ

تْاى ثَ  تٌِب ثـ ثنتـ هجبًی هؼؿًیت هی. ىْػ ّ عطبی تللیوی عْیو ًوی یْتْپیبی عْیو امت کَ هتْرَ عطبی كکـی

هؼؿى  یبكت ّ عبلن ػینکْؿكاف امالم ّ مٌت ّ ثَ پؾیـه موجْلیک هؼؿًیت ػؿ كـٌُگ عْیو ػمت  ایي ؿّایبت ًْ

 .ُب ثْػ ایـاًی ّ هلبُین ًْی آى ػؿ ُوَ ػـٍَ

یبثی  هجبًی هؼؿًیت ّ ّـّؿت ػمت ُب، ایزبػگـ ىٌبعت ثِتـ مینتوبتیک اف ُبی ىکٌٌؼٍ ّ هتٌبهِ ّ ًتبیذ آى ایي تللین

ضْل ثؼؼی ّ ػؿ صبل ؿىؼ ػؿ ثؼیي رِت ًیق ػؿ ت. ؿیـٍ ثْػٍ امت ُبی ًْ ّ ؿّایبت هؼؿى اف امالم ّ ػـكبى ّ ثَ تللین

هیتـایینن تب  اًْاع ّ اىکبل هغتلق ؿّایبت هؼؿى ّ تللیوی اف هؼؿًیت ّ اف امالم، اف ػـكبى ّ ربهؼَ هب، اکٌْى ىبُؼ

 .گـایی هؼؿى ایـاًی ُنتین فؿتيت ّ اًْاع صبالت گیتی

ُبی  ًوًَْ. ثیٌین اف امالم هی ًْ ایي تضْل ؿا ثَ هْل گٌزی ػؿ ثغو امالهی ػؿ مـّه ّ ػیگـاى ّ ؿّایبت  یک ًوًَْ

ُبی هب چْى  ُبی تللیوی ّ ًْ تْمٔ ًنل ًنل اّل ّ یب ًگبٍ امتبػ روبلی ّ ػیگـ ثقؿگبى« كـٌُگ میوـؿی»ػیگـ آى 

 ُبی عْػ ّ ًیبفهٌؼ ثَ ُب ػاؿای ّؼق ٓجیؼی امت کَ ُوَ ایي ؿاٍ. هي ُنتٌؼ« فهیٌی ػبؿف»گـایبًَ  ًگبٍ رنن

ُبی  ُبی ًْ ثب ػؿک عطب ایي تللین ربلت اهب ایي امت کَ. ًی هؼؿًیت ّ پـّتنتبًینن هؾُجی ُنتٌؼىٌبمی ثـپبیَ هجب آمیت

ثـای هخبل ُـ مَ ًظـیبت ًبهجـػٍ ػؿ . کٌٌؼ ػؿ عْیو ًْفایی هی ُب ؿا فهبى ًکبتی اف آى ًیبکبى ّ گؾىتَ عْیو، ُن

آكـیٌو  ُب ّ ؿًنبًل ّ اُی رق ایزبػ ایي تللینایـاًی ؿ. کٌٌؼ ػـكبى ایـاًی ؿا ًْفایی هی ُبیی اف ًگبٍ عْیو ثغو

 .ًؼاؿػ گـایی ایـاًی ّ ُْیت هؼؿى ایـاًی ثـ هجٌبی هجبًی هؼؿى اًْاع ّ اىکبل گیتی

عْاُی گٌزی  هبًیلنت روِْؿی یبثؼ؟ مئال ایٌزبمت کَ گٌزی ثب ىٌبعت عطبی ًیبکبى عْیو ثَ چَ تللیوی ػمت هی

اًؼیيؼ؟ تللین ّ  تضْل كـٌُگی ّ تللیوی چگًَْ هی ؛ اهب گٌزی ػؿ ػـٍَؿاُی هؼؿى ّ عْة ثـای تضْل میبمی امت

 .ىْػ ایٌزبمت کَ ّؼق ًگبٍ گٌزی ّ عطبی ًوؼ گٌزی آىکبؿ هی ُْیت هؼؿى تللیوی گٌزی چینت؟
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 ؽٌاعی سّؽٌفکش اص هٌظش سّاًؾٌاختی ضشسّی اعت آعیة
 

ی ؿّىٌلکـ ىجبُتی  ًظـ اّ ػؿ ثبؿٍ. کٌؼ ؿّىٌلکـ ؿا اف ًظـگبٍ عْیو ثیبى هی هؼٌبی )+ (ای ًیکلـ ػؿ هَبصجَآهبی 

پـػافػ ّ  ُب هیِ تجؼی ػاًؼ کَ ثَ ثیبى اّ ؿّىٌلکـ ؿا کنی هی. ی ؿّىٌلکـ ػاؿػ ُبی مبؿتـ ػؿ ثبؿٍ ًظـگبٍ ثَ

. مبفػ ُبیيبى ؿا اكيب هی کٌؼ، ثلکَ آًِب ّ فّؿگْیی هی گـ اّ ًَ تٌِب اف ُونْیی ثب ػیکتبتْؿُب اهتٌبع ؿّىٌلکـ اهتٌبع

پـػافػ،  هخل ّـّؿت ػّؿرْیی ؿّىٌلکـ اف عْػآفاؿی ّ ثبّؿ ثَ مالهت عْیو هی آهبی ًیکلـ ثَ هّْْػبت هِوی

 .ىٌبمی ًؼاؿػ لکـ ًیبفی ثَ آمیتگْیؼ کَ ایي ؿّىٌ هی اهب ُوقهبى

ُبی مبعتبؿ  هبًؼٍ اّ ثٌب ثَ ثبهی ىٌبمی ایي ؿّىٌلکـ پـػاعت؛ ّگـًَ ثبّؿ هي اف هٌظـ ؿّاًيٌبمی ثبیؼ ثَ آمیت    ثَ 

مبعتبؿ عْیو، هضکْم ثَ آى امت کَ ػؿ ًِبیت ثَ ثبفتْلیؼ  اه، ّ ثَ عبٓـ ػؼم ىٌبعت ثـ ػینکْؿك ّ ؿّاًی مٌتی

 صبلت»ی هِن اهب ایي امت کَ اّ ػؿ ثیبى عَبیٌ ؿّىٌلکـ آؿهبًی عْػ  ًکتَ. اعتَ کٌؼ تاله عْػ ؿامٌت کوک کٌؼ ّ 

ّ ػیکتبتْؿ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ  ًگـػ ثیٌؼ کَ ایي ؿّىٌلکـ اف مْؿاط کلیؼی ثَ ػؿّى هی کبؿ ایي ؿّىٌلکـ ؿا هخل ایي هی

ىؼٍ اف ٓـف ػکتـ ًیکلـ ّ ػیؼى کبؿُبی هوٌْػَ  ثیبى تَْیـ ػؿ ایي. «ّ ػیکتبتْؿ اف ایي ًگبٍ عجـ ػاؿػ ّ ُـاك ػاؿػ

ىـی ّ /ؿّىٌلکـ، ػؿ صویوت ثغيی اف هيکل ؿّىٌلکـ ایـاًی ّ تکـاؿ ثبفی رٌگ عیـ اف ػؿّى مْؿاط کلیؼ تْمٔ

ػؿک ایي هّْْع ثبیؼ اثتؼا  ثـای. هتٌلـاًَ ًِلتَ امت کَ ػکتـ ًیکلـ ًبتْاى اف ػیؼى آى امت/ًبؿمینتی ىیلتگبًَ ثبفی

 .ًقػ لکبى ثپـػافین« ًگبٍ»ْتبٍ ثَ هلِْم ک

 ًضد لکاى« ًگاٍ»هفِْم 

اًنبى ػؿ یک ّّؼیت هيغٌ  ، ثَ هؼٌبی ثْػى«ایٌزب ثْػى»لکبى ثَ ًظـ ُبیؼگـ ثبّؿ ػاؿػ کَ ُنتی ثَ هؼٌبی 

« ػىػؿ تَْیـ ثْ»ایٌزب ثْػى اًنبًی ؿا ثَ هؼٌبی  اّ ایي صبلت. هکبًی ثْػى ّ ػؿ یک ػینکْؿك هيغٌ امت/فهبًی

عبًْاػگی ّ ػینکْؿك اػیپی هـاؿ ػاؿػ ّ ًْع رب ّ هکبًو ػؿ ایي تَْیـ ّ  ُـ اًنبًی ػؿ یک تَْیـ. کٌؼ ثیبى هی

تَْیـ  اهب ثَ ثبّؿ لکبى، ػؿ. ّ فثبًی، ایزبػگـ اٍلی هجبًی ؿّاًی صبلت، ؿكتبؿ ّ كـػیتو امت ػینکْؿك ػوْهی

کٌؼ، ػؿ ُوبى لضظَ اف ُوبى چیق ثَ  هی ٍ اًنبى ثَ چیقی ًگبٍثْػى ّ ػؿ ػینکْؿك ثْػى ثؼیي هؼٌب ًیق ُنت کَ ُـ گب

ایي فیـ ًگبٍ ثْػى ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی، ایزبػگـ ًبعْػآگبٍ چِبؿچْة  .ىْػ ّ اّ فیـ ًگبٍ امت هی« ًگـینتَ»اّ ًیق 

تْمٔ  ٌِبیؼٌی ػؿ ّاهغ ًگبٍ هب ًَ ت( ۱. )مبفػ امت ّ ثغيی امبمی اف ؿكتبؿ ّ صبلت اّ ؿا هی کٌٌؼٍ صبلت ًگبٍ

ثلکَ گؾىتَ اف آى، عْػ هب ثَ ػٌْاى  ًگـین، گیـػ کَ اف آًزب ثَ تَْیـ یب چیقی هی اًؼافی تضت تؤحیـ هـاؿ هی چين

ی ػیبلکتیکی ّ هتوبثل هیبى ػیؼى ّ ًگـینتَ ىؼى ّرْػ  ُویيَ یک ؿاثطَ .ىْین   مْژٍ تْمٔ ًگبٍ اثژٍ ثَ هب مبعتَ هی

 .گیـػ هی هبى تْمٔ ًْع ؿاثطَ ثب ایي ًگبٍ ىکل ىْین ّ ىغَیت ـینتَ هیًگـین ًگ لضظَ کَ هی ػؿ ُوبى. ػاؿػ

 هؼٌای اص عْساخ کلیذ ًگشیغتي ًیکفش اص ًظش سّاًکاّی

ػؿ ّاهغ، . پـػافین آهبی ًیکلـ هی صبل ثب تْرَ ثَ ایي ًگـینتَ ىؼى ّ تؤحیـ آى ثـ ىغَیت ّ صبلت ًگبؿًؼٍ، ثَ تَْیـ

ؿّیین کَ ؿّىٌلکـ ایـاًی ًبتْاى اف ىٌبعت ػهین ایي صبلت ّ تؤحیـ آى ثـ  ؿّثَ هّْْع تْاى ػیؼ کَ ایٌزب ًیق ثب ُویي هی

ًگـػ  اتبم ًیق ثَ آػهی هی ػؿ ّاهغ، صبلت اف مْؿاط کلیؼ ًگبٍ کـػى ثَ هؼٌبی آى ًیق ُنت کَ ػیکتبتْؿ ّ. امت عْیو

ای ًبعْػآگبٍ کَ  ؿاثطَ. گیـػ اّ ىکل هی ی ًبعْػآگبٍ ثب ؿاثطَ ىغَیتی ایي ؿّىٌلکـ تْمٔ ایي ًگبٍ ّ-ّ صبلت ؿكتبؿی

اًنبًی  ػُؼ ّ اّ ؿا ثَ کْػک یب عْػ ؿا ًيبى هی« اف مْؿاط کلیؼ ًگبٍ کـػى ثَ چیق هوٌْػَ» ی ثَ ىکل صبلت ّ ؿاثطَ

کلیؼ ثَ اتبم عْاة پؼؿ ّ هبػؿ عْیو  فیـا ایي کْػک ػؿ ّاهغ اف مْؿاط. کٌؼ امیـ هخلج اػیپبلی ّ صبالت ًبؿمینتی هی

ثب هبػؿ امت ّ ثَ ػٌْاى هِـهبى عْاُبى ؿُبیی هبم ّٓي اف ػمت  ًگـػ ّ ٌُْف امیـ هیل پٌِبى ًلی پؼؿ ّ یگبًگی هی

چیـگی ثـ  پؼؿ امیـ ثبفی اػیپبلی ّ ػؿ پی/ی ًبعْػآگبٍ كـفًؼ اه ثب ػیکتبتْؿ ؿاثطَ ًیق ؿاثطَ اف ایي ؿّ. متن پؼؿ امت

 .ى هطلن عْیو امتپؼؿ ّ ؿهیت ّ یگبًگی ثب هبػؿ ّ ثب ثت ّ آؿهب

http://www.radiozamaneh.org/idea/2007/06/post_113.html
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ًبؿمینتی ثَ ػًجبل یگبًگی ثب هبػؿ ّ  ایي ثَ آى هؼٌب ًینت کَ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ عبٓـ ایي صبالت اػیپبلی ّ اىتیبهبت

ُب ّ  ی ایي ؿّىٌلکـ ػؿ پی ؿكغ تجؼیِ ُبی ثـصن ّ آگبُبًَ عْامت هّْْع ایي امت کَ. آؿهبى ؿّىٌلکـ ىؼٍ امت

ّاهغ عْیو ؿا  ی اػیپبلی ّ هِـهبًبًَ، ػؿ عبٓـ ایي صبالت ًبعْػآگبُبًَ ى ایـاًی، ثَی هؼؿ ربهؼَ هيکالت ّ ایزبػ یک

ی تغـیجی ّ ثبفی اكيب ّ ثَ  ًبعْػآگبٍ امیـ ایي ؿاثطَ فیـا اّ. کٌؼ کٌؼ ّ صتی گبٍ ثَ ّؼعْیو تجؼیل هی اعتَ ّ هخلَ هی

ُبی كـػی ّ ىغَی ّ کْثیؼى  ای ثَ رؼل يَُبی میبمی ّ اًؼی ًینت کَ ػوؼتب رؼل ػلیل ثی. فهیي کْثیؼى ؿهیت امت

 .ُبی ؿّىٌلکـی ىْػ؛ صتی ػؿ ثـعی رؼل ّ ؿهیت تجؼیل هی ػگـاًؼیو

گبٍ ػیؼى ایي صبالت  امتلبػٍ کٌین، آى ی آى ثَ ػٌْاى اًتلکتْئل ّ ثؼّى ثبؿ اؿفىی اگـ ؿّىٌلکـ ؿا ػؿ هؼٌبی گنتـػٍ

. ثَ ُـاك اف هـگ ّ هیل پٌِبى هتل ػیگـی کبؿ مغتی ًینت هؼاّم اػیپبلی ػين ثَ هبم ّٓي، ًلی پؼؿ مٌت، گـكتبؿی

پبؿاًْییب  مت، ػؿ ّاهغ ایي هیل هـگ ّ ًیق هـگ یکی اف هّْْػبت هِن ػؿ ؽُي اًنبى ایـاًی فیـا اگـ هیل ّ ُـاك

 .ًيبًَ ؿكتَ امت عبٓـ ُـاك اف پؼؿ ثـػکل ىؼٍ ّ ثَ موت عْیو ُوبى هیل هتل پؼؿ امت کَ ثَ

 دیکتاتْس ایشاًی/سّؽٌفکش پاساًْییا دس خذل

اىتجبٍ ًیکلـ . «ُـاك ّ اّطـاة ػاؿػ اّ اف ایي ًگبٍ»ػُؼ،  ْٓؿ کَ ًیکلـ ثَ فیجبیی ػؿ هْؿػ ػیکتبتْؿ ًيبى هی ُوبى

ؿّ ػؿ  اف ایي. مت ًبعْػگبُبًَ امیـ ُویي ًگبٍ ّ امیـ ُویي ثبفی ًبؿمینتی ثیٌؼ ؿّىٌلکـ اّ ًیق ػؿ ایٌزبمت کَ ًوی

ػؿ هیبى  گنتـػٍ« تئْؿی تْٓئَ». ًْییب ّ هیل هتل ػیگـی ّ ُـاك اف ًگبٍ ػیگـی ّرْػ ػاؿػپبؿا ُـ ػّ صبلت

ّ اهـّف هْم كبؿك ثَ هوَـ تجؼیل  كؤ ثـای هخبل ػیـّف عبؿری. ؿّىٌلکـاى ایـاًی عْػ ًوبػی اف ایي پبؿاًْییبمت

ای  گـایی ػالهَ گـایی ّآؿهبى ِـهبىؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ ه تْاى ثِتـ ػؿک کـػ کَ چـا ثب ُویي تَْیـ هی. ىْػ هی

 .كـاّاى ػاؿػ

کٌؼ  عیبل هی»کٌؼ کَ  اىبؿٍ هی ی ًبؿمینتی ػیکتبتْؿ ًیکلـ ػؿ ثیبى هلِْهو اف ؿّىٌلکـ، ػهیوب ثَ ایي صبلت ؿاثطَ

ی اهب اّ ًبؿمینت. «ُبیو صْْؿ ػاؿًؼ هـػٍ امت ّ كؤ چين ًگـػ، صتی ّهتی ؿّىٌلکـ ًگبُی اف مْؿاط کلیؼ ثَ اّ هی

کَ کنی  کٌؼ ْٓؿ اصنبك هی ثیٌؼ کَ ؿّىٌلکـ اّ ًیق ُویي اّ ًوی. ثیٌؼ ًبثبلؾ ثْػى آى ؿا ًوی ثْػى ایي ًگبٍ ّ ؿاثطَ ّ

چيوبًی هنتول ػؿ پيت مْؿاط کلیؼ  فیـا ایي صبلت امیـ ًگبٍ ّ. ًگـػ ّ هـتت تضت ًظـ امت اف مْؿاط ثَ اّ هی

کَ اًنبى پبؿاًْییؼ اف ًگبٍ ػؿّى تلْیقیْى ُـاك ػاؿػ ّ ایي  ْٓؿ ىُوب(. ۲)مت  ثْػى، ػهیوب صبلت ؿّاثٔ ًبؿمینتی

 .ىْػ ًگـػ ًگـینتَ هی کَ هی آى. ؿاثطَ ػّ ٓـكَ امت

اًؼ ّ ُوؼیگـ ؿا ّ  چنجیؼٍ مبى ػّ صبلت هتلبّت ػینکْؿك هخل کْػکبى میبهی ثَ ُن ػیکتبتْؿ ثَ/صبلت ؿّىٌلکـ

ایـاًی آى، ُـػّ ػؿ پی ًلی ػیگـی ّ ربیگقیٌی اّ ػؿ ثبفی  ی ػؿ ًوًَْ. کٌٌؼ ػینکْؿك ؿا اف ًگبٍ كْکْیی ثبفتْلیؼ هی

ایزبػ  ىکٌی ایـاًی ػوؼتب ثَ ؿّ ًیق ثت اف ایي. مت ًبؿمینتی ُوبى ػینکْؿك مٌتی ایـاًی ًبؿمینتی ُنتٌؼ ّ ایي ثبفی

. یبثؼ ینتی اػاهَ هیثبفی ًبؿم ؿّػ ّ ی ثت هجلی، ػکل ثت رؼیؼ ثَ هبٍ هی اًزبهؼ ّ ثب ىکنت هزنوَ یک ثت ًْ هی

ی هِن  اف ٓـف ػیگـ یک عَیََ. ثَ ثت عْیو امت فیـا ُـ کل ػؿ پی اكيبی ػیگـی ّ ًلی ػیگـی ّ ػمتیبثی

 گـكتبؿی ػؿ اكنْى ًگبٍ ػیگـی ّ ًبتْاًی اف اؿتجبٓ چٌؼالیَ ّ هبًًْوٌؼ ثب عْیو ّ هتٌلـاًَ/ؿّاثٔ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ

یکؼیگـ ُنتٌؼ، فیـا ُـ کؼام هـتت  ی هؼؿى ّ چٌؼالیَ ثب کتبتْؿ هبػؿ ثَ ایزبػ ؿاثطَلؾا ًَ ؿّىٌلکـ ّ ًَ ػی. مت ػیگـی

ی ىغَی ػؿ ثیي  ربی رؼل میبمی، گْیی یک رؼل ّ کیٌَ ثَ عْاُؼ اّ ؿا اف ثیي ثجـػ ّ کٌؼ کَ ػیگـی هی صل هی

عْػ ایي ثبفی  ُن عْػثَمت ّ  ای ّ ؿّاثٔ ػگـکيی ُبی فًزیـٍ ُن ایزبػگـ هتل مت کَ چٌیي ؿّاثطی ٓجیؼی. امت

 .کٌؼ ّ گـكتبؿی ػؿ امبؿت ًگبٍ ػیگـی ؿا توؼیؼ هی پبؿاًْییب

 تا سلیة ی ًاسعیغتی گشایی ایشاًی ّ ساتطَ ضشّست سُایی اص لِشهاى

ُب ػمت یبثؼ کَ  اف ًبثنبهبًی ُبی ثـ صن عْیو ّ ؿُبیی کيْؿ ؿّىٌلکـ ایـاًی فهبًی عْاُؼ تْاًنت ثِتـ ثَ عْامت

گـایبًَ ثیـّى آیؼ ّ ثؼیي  ی هِـهبى ثَ ّیژٍ اف ؿاثطَ. ػُؼ ه ؿا ثب ػیکتبتْؿ ّ ثب ػیگـی ّ ٌّٓو تـییـا ًْع ؿاثطَ

ثب ػیکتبتْؿ  ی اّ ثَ ػجبؿتی تب فهبًی کَ ؿاثطَ. ػیگـی ّ ؿهیت ؿا ًیق ّاػاؿ ثَ تـییـ ؿاثطَ کٌؼ ٓـین ثب تـییـ ؿاثطَ،
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ُب ّ ثَ هْل هؼـّف کْثیؼى اّ، هتل پٌِبى ّ    فىتی ب ّ ثـهال کـػىی اف مْؿاط ًگـینتي هِـهبًبًَ ّ هیل اكي یک ؿاثطَ

ػُؼ ّ آى ؿا  ًبعْػآگبٍ ثَ ثبفی ػیکتبتْؿ ّ ػینکْؿك ّ ثبفی عیـ ّ ىـی تي هی آىکبؿ اّ ّ ػمتگبُو ثبىؼ، اّ

 .کٌؼ هی ثبفتْلیؼ

گبٍ  ًگـینتي کْػکبًَ ثبىؼ، آى ی اف مْؿاط ی ؿّىٌلکـ ّ ػیکتبتْؿ ثَ ایي ىیٍْ هّْْع ایي امت کَ تب فهبًی ؿاثطَ

ؿّ ًیق ایي هِـهبى تـاژیک  اف ایي. ُبمت ّ اكيبی متن ؿّىٌلکـ ػؿ ّاهغ یک هِـهبى ّ ػبؿف ػؿ پی ؿّىٌگـی هـػم

ُویيَ ثَ ػمت ؿهیت یب ایي ػیْ ّ ػیکتبتْؿ ّصيتٌبک کيتَ « هِـهبى»یًْگ ػؿ کتبة  ّ امیـ ًگبٍ هبػؿ ثبیؼ ثَ هْل

ػاًٌؼ  هـػم کوبثیو صوبین ؿا هی ؿّىٌلکـ هب ثبیؼ مـاًزبم ثَ ایي صویوت ًبیل آیؼ کَ. ى اػاهَ یبثؼهِـهب/تب ثبفی ػیْ ىْػ

ُبی ػینکْؿك ػؿ ثبفتْلیؼ  ىٌبعت ػینکْؿك ّ هؼؿت هّْْع. گبٍ ػؼم ىٌبعت یب رِل ًجْػٍ امت ّ هّْْع ُیچ

ؿّىٌلکـی ّ هجبؿفات هؼًی ّ ؿیـٍ  ػؿ هبًْى، كـٌُگ ّ فثبى اف ٓـین کبؿ عْیو ّ ایزبػ تلبّت ّ تضْل ػؿ آى ّ

کبؿىٌبك ّ  هِـهبى ثَ/ؿُبیی اّ اف ایي ثبفی پبؿاًْییؼ ّ ًبؿمینتی ّ ػگـػینی ُـچَ ثیيتـ اف کْػک اثتؼا ثب. امت

ػیکتبتْؿ ؿا ًیق ّاػاؿ کٌؼ کَ ُـچَ ثیيتـ  تْاًؼ ُوقهبى ػیگـی ؿا ّ ی هؼًی هی ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ پنت هؼؿى ربهؼَ

ُبی ربهؼَ، عْیو ّ ؿّىٌلکـ هؼًی تجؼیل ىْػ  هنئْل ػؿ ثـاثـ عْامت ّ صکْهت هنئْل، ىِـًّؼ ثَ هنئْل هبًًْی

 .هؼؿى ّ موجلیک گـػػ ّ ایزبػگـ ثبفی

 ساٍ ّ تاصی ًْ، حالتی ًْ اص سّؽٌفکشی ایشاًی

ثبكبٍلَ ّ  هؼؿى، كـػیت موجلیک ّ ی موجلیک ی هب ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ عبٓـ یک ؿاٍ هِن تضْل ربهؼَ  ُویي  ثَ 

تب ثتْاًین اف یک ٓـف ثَ ػٌْاى كـػ هؾُجی هؼؿى ّ مکْالؿ  هتٌلـاًَ امت،/ؿُبیی اؿ اؿتجبٓ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ

 هؼؿًیت ّ پـّتنتبًینن ایـاًی ثیبكـیٌین ّ اف ٓـف ػیگـ/ُبی هؼؿى ایـاًی اف مٌت تللین هؼؿى، ؿّایبت هؼؿى ّ

 .ب ػّلت ّ ػگـاًؼیو ىْینایزبػگـ ػینکْؿك هؼؿى ّ ػیبلْگ ّ ًوؼ هؼؿى ث

ایي . ثب مٌت ّ هؾُت امت هتٌلـاًَ/ی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ ی هب مٌت یب هؾُت ًینت؛ ثلکَ ًْع ؿاثطَ هؼْل ربهؼَ

ىْػ ثَ اؿتجبٓ ثبكبٍلَ ّ   ىْین؛ ّ هبًغ اف آى هی پـمت متیق یب مٌت ىْػ مٌت مت کَ ثبػج هی ی ًبؿمینتی ؿاثطَ

تْاًین ثـ ثنتـ تْرَ  ی موجلیک هب هی ی هؼؿى ّ ثبكبٍلَ ثب ایي ؿاثطَ. ػمت یبثین هؾُتموجلیک ّ هبثل تضْل ثب مٌت ّ 

ُبی هؼؿى ّ ًْ ثیبكـیٌن  تللین ُبی مبعتبؿی ّ تؤّیلی هتْى هؼیوی هبًٌؼ مٌت ّ هؾُت، ؿّایبت هؼؿى ّ ًْ، هضؼّػیت ثَ

ک، كـػیت موجلیک ّ تخلیخی ّ ثَ ػٌْاى ی موجلی ایي ؿاثطَ تب ثتْاًین ثب. هبى چیـٍ ىْین ّ ثـ ًکبت هٌلی كـٌُگ

 یبثی ثَ اىکبل هغتلق ٌُـ ّ ًگبٍ مٌت ّ ػمت/ُبی هْی هؼؿًیت ایـاًی ایزبػگـ تللین ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ مکْالؿ

ایزبػگـ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی كـػیت  مبى ػبىوبى فهیٌی ّ ػبؿكبى فهیٌی، تب ثتْاًین ثَ. هؼؿى ایـاًی ّ هتلبّت ىْین

یبثی ثَ  تٌِب ؿاٍ ػؿمت ػمت. عْیيتي هوکي امت ّ ًَ مـاپبهؼؿى ىؼى ًَ ثبفگيت ثَ. گـایی ایـاًی ىْین ایـاًی، گیتی

گًَْ ًوؼ ًْی ایي  ایي .ُب ی ایي اؿتجبٓ ًْ ّ موجلیک امت ّ رؼل هؼؿى ثـ مـ ثِتـیي تللین تللین ثَ ّمیلَ اًْاع ّ اىکبل

 ) .+(رْیؼ ُبی هؼؿى ایـاًی ؿا هی ؿّایبت ّ تللین ؼ ّ ثِتـیيػُ ًنل تْاًب ثَ اؿتجبٓ موجلیک مْاالت ؿا تـییـ هی

ؿّىٌلکـاى هؼؿى هبًٌؼ آهبی  اف ٓـف ػیگـ، ایي ًنل ًْی فًبى ّ هـػاى ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ّؼهِـهبى کَ ُن ثب مبیـ

ی موجلیک ّ ثـ ثنتـ ػیبلْگ، ًوؼ ّ  ی چٌؼالیَ یک ؿاثطَ ًژاػ ػؿ وؼیًیکلـ ّ ُن ثب هنئْلیي کيْؿه هبًٌؼ آهبی اص

 ی ثبفی ًْی ایي ؿّىٌگـاى عٌؼاى ّ گـایی ّ آكـیٌٌؼٍ ىـی، هِـهبى/ًِبیی ایي ثبفی عیـ چبلو هؼؿى هـاؿ ػاؿػ، پبیبى

ىـی ؿا تؼاؿک ػیؼٍ عیـّ  ی هـگ ػیکتبتْؿ ّ ثبفی ایي ًنل ًْ ثب هـگ عْیو ثَ ػٌْاى هِـهبى، فهیٌَ. اؿْاگـ امت

اًؼ ّ مـکْة ایي ؿّىٌلکـ ًْ ّ ًنل  ؿا ػُْ کـػٍ فیـا ػیگـ هِـهبًی ػؿ هیبى ًینت ّ آًِب ٍضٌَ ّ ؿاثطَ. امت

ی هؼًی ثَ ػّلت امت ّ ًَ  هنئْلیي ّ اػتـاُ هٌطوی ّ هبًًْی ربهؼَ ًْی ّؼهِـهبى ثَ هؼٌبی ػول ؿیـهبًًْی

پبؿاًْییبی  ی ثبفی تْٓئَ، اكيبگـی ّ ػیکتبتْؿ ّ اػاهَ/ًگـینتي ؿّىٌلکـمْؿاط کلیؼ ثَ یکؼیگـ  تکـاؿ ثبفی کِي اف

ػّؿاى تضْل ػؿ ػینکْؿك . هؼؿى آًِبمت ثبؿی، ػّؿاى ػّؿاى ایي ثبفیگـاى اؿْاگـ ّ ثبفی عٌؼاى، چٌؼالیَ ّ. ایـاًی

صبلت هؼؿى ثبفی ّ  ّ ّؼهِـهبًبًَ آًبى ّ تضکین ایي ٍضٌَ ّ امت اف ٓـین ؿّىٌگـی کبؿىٌبمبًَ، عٌؼاى، اؿْاگـ

 .صبلت هؼؿى ػینکْؿك

http://asar.name/2004/06/baradari.html
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َیتا هِاخش هذسى چٌذال یذیاص ٌُشهٌذ ّ سّؽٌفکش تثؼ  
.  

 

 

«ٌُْص ًؾٌاختَ؟ یا ذٍی،پذیذیّ تثؼ ذیتثؼ» د ًمشٍ کاس ّ همالَ هغؼْ< ذیٌُش دس تثؼ>هفِْم  یؽٌاع ةیآع   

 

 

 یػؿ پ لیهوبلَ ؽ. كـاّاى ػاؿػ یهؼؿت یـاًیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ا بىیػؿ ه< ؼیٌُـ ػؿ تجؼ>ّ  یؼیٌُـهٌؼ تجؼ هلِْم

 ـگیاف ٓـف ػ. نتیـاًیّ تضْل هؼؿى اًنبى ا تیآى ثـ ثنتـ پـّمَ هؼؿً یىٌبم تیّ آم نیهلبُ يیىٌبعت هٌطن ا

کَ ثجبّؿ اّ ٌُـ  ؼیثَ ػكبع اف ٌُـ ػؿ تجؼ( 1)ؼهیػکتـ ًوـٍ کبؿ ػؿ ثغو اّل هوبلَ رؼ یـاًیّ ؿّىٌلکـ عْة ا نٌؼٍیًْ

ّ تاله  یؼیمـکْة ىؼٍ امت ، هّْْع ًْع ثـعْؿػ ثَ ٌُـهٌؼ تجؼ یيیػگـاًؼ يیّ تجلْؿ ا یيیّ ػگـاًؼ یآفاػ یصبه

 یىِبثَ ًوؼ ًگـ يیاّ ُوچٌ. پـػافػ یثَ هِبرـ ه یؼیتجؼ لیّ تجؼ ؼیتجؼ یًل یػاعل کيْؿ ثـا یهضبكل كـٌُگ یثـع

کٌؼ کَ ثجبّؿ هي  یؿا هطـس ه یپـػافػ ّ ػؿ هزوْع ًکبت یه یؼیٌُـهٌؼ تجؼ تیٌُـهٌؼاى هؼبٍـ ثَ عاله یثـع یهٌل

 یه کوک لیؽ یػکتـ ًوـٍ کبؿ ثَ هب ػؿ ػؿک ػّ هّْْع امبم یًوؼ ػّمت گـاه یىٌبم تیپـػاعتي ثَ آًِب ّ آم

:ؿمبًؼ   

 

 

كـٌُگ  یّ مغت ربً یـاًیثَ ػؿک هؼْل ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ا نیتْاً یه یىٌبم تیآم يیثـ ثنتـ ا کنْیاف / 1 

 کیتـاژ یّ ثبف ییكـٌُگ هِـهبًگـا ن؛یبثیهب ػمت  کیکبیًِلتَ ػؿ ربى اّ ّ  یىـ/ـیع یّ ثبف یهِـهبً یمٌت

هؼؿى  یّ هبًًْ یكـٌُگ یمبعتبؿُب زبػیهؼؿى ،ا وّ چبل بلْگیى، ػىؼى ًگبٍ هؼؿ ٌَیکَ هبًغ ؿىؼ ّ ًِبػ یهِـهبً/ْیػ

ىْػ یػؿ ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ىؼٍ ّ ه یـاًیػؿ ربهؼَ كـٌُگ ا .  

 

 

ّ ّـّؿت ػجْؿ  «ؼیٌُـ ػؿ تجؼ» ُـ چَ ثِتـ ثَ ػؿک هؼْل  نیتْاً یه یىٌبم تیآم يیثـ ثنتـ ا گـیػ یاف مْ/ 2 

ّ  ینیهِـهبى، ّـّؿت ػگـػ/ْیػ ینتیًبؿم یّ ّـّؿت ػجْؿ اف ثبف «َیٌؼالٌُـ هِبرـ چ» ثَ  یبثیاف آى ّ ػمت 

نیبثیػمت  یّ ربهؼَ هؼً یهنئْل هبًًْ/یـاًیّ چبلو هؼؿى کبؿىٌبك ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ا یثبف زبػیا .  

 

 

 ننیب اؿّتث یثغو ػّم ُوبؿْى)هطـس کـػٍ ام یهّْْػبت ؼیػؿ ثبة ٌُـ ػؿ تجؼ نیآًزب کَ هجال ػؿ ػّ تب اف ًْىتَ ُب اف

امتلبػٍ کـػٍ ام قیً ٌزبیاف آًِب ؿا ا یاًؼک ی،پبؿگـاكِب(یؿّب هبمو ؼیهؼؿى ّ ًوؼ ؿهبى رؼ .  

 

 

 

 

دّساى گزاس؟ کی ایخاسج اص کؾْس ّ  اىیشاًیتَ عاى رات ا ذیّ ٌُش دس تثؼ یذیتثؼ   

 

 

 

ٌزَ گـ تب ىکٌزَ ىًْؼٍ، اف هِـهبى تب ُْلَ ، اف ىک نیاف هي تب ىوب، اف كـّؽ تب هـ ،یاف ىبٍ تب عبتو یـاًیاًنبى ا ُـ

 بًگـیتب ًنل هب، ُوَ ّ ُوَ ػؿ ّاهغ ًوب ییْبیّ ث یتب ػّمتؼاؿ، اف آىْؿ یاف کنـّ ،یتب گٌز یؼتیتْاة، اف ىـ

اف . یُوَ آًِب ُن هؼؿى ُنتٌؼ ّ ُن مٌت. آًِب ّ ًگبٍ آًِب ُنتٌؼ تیًگبٍ هؼؿى ّ مٌت ػؿ ىغَ ًْؼیّ پ یتاله یچگًْگ

امت کَ  یػؿًّ یثضـاى ػّگبًگ يیثَ ا ییپبمغگْ یصـکبت ّ ًظـاتيب ى، تاله ثـا یامبم قٍیاًگ کی قیً ٌـّیا

هب  کیکبیػؿ ًْىتبؿ، گلتبؿ ّ ؿكتبؿ  ـٍیّ عـػ ّ ؿ وبىیمٌت، ّمْمَ ّ اعالم، رٌگ ا/تیؿا ثيکل رٌگ هؼؿً ویعْ

ًوطَ  یلکبً یػؿ هؼٌب تویؼام اف هب ىغَُـ ک قیهؼٌب ً يیػؿ ا. ؼُؼیًيبى ه یـاًیا بمتوؼاؿاىیّ ُوَ ٌُـهٌؼاى ّ م

ثغبٓـ آًکَ هؼؿت  گـیهتْبػًؼ ّ اف ٓـف ػ گـیکؼیثب  بؿیػّ كـٌُگ ثن يیاف آًـّ کَ ا. امت تیمٌت ّ هؼؿً یتاله

 یـاًیّ كـٌُگ ا یـاًیػؿ مبعتبؿ ؿّاى ا یـاًیػؿ كـٌُگ ا تیهؼؿً ـهیّ پؾ نیتلل زبػگـیا کیموجل تیّ كـػ کیموجل

ػؿ . كـٌُگ هب ثْػٍ امت ـیػّ مؼٍ اع یّ روؼ یثضـاى كـػ زبػگـیثضـاى فا ّ ا ؼاؿیػ يیا قیآًـّ ًامت، اف  قیّؼ

 یػّ ؿّ یگـیامت ّ هي ّ ػ< ـیؿ> یتوٌب يَیهي ُو یتوٌب ـایهبمت، ف یهب ثنبى تجلْؿ توٌب یثـا تیهؼٌب هؼؿً يیا

ثبىؼ کَ ُن  یه< ییآىٌب جَیؿـ>ثيکل  تیب هؼؿًؿاثطَ هب ث قیً ٌغبٓـیثؼ. ُنتٌؼ  گـیکؼی وَیّ ػّ ً جْكیًْاؿ هْ کی

ّ  تیهب ثب هؼؿً بمیؿاثطَ تـك ّ اىت. کٌؼیه زبػیکٌؼ ّ ُن تـك ّ کبثْك ا یه زبػیّ لؾت ا یکیػؿ هب اصنبك ًقػ

عْاٌُؼ اکٌْى  یهبمت کَ ه یػؿًّ یبفُبیً بیّ  یػؿًّ نیهب ّ ثب صوب یاف ؿاثطَ هب ثب ًبآگبُ یهؼؿى هب، تجلْؿ بهبتیاىت
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ّ پـىْؿتـ  جبتـیهب ؿا ف یؿمٌؼ ّ فًؼگ ویثَ صن عْ ٌگًَْیهب رؾة گـػًؼ ّ ا کیىًْؼ ّ ػؿ رِبى موجل ـكتَیپؾ

  .مبفًؼ

 

 

ّ ّ ُْن ًگـػػ،ثَ مبى  ـكتَیپؾ ویّ ثغو گويؼٍ عْ< ـیؿ> يیکَ ػؿ كـػ ّ ربهؼَ ا یامت کَ تب فهبً يیػؿ ا هيکل

 یه یّ روؼ یهغتلق كـػ یّ هب ؿا ثَ ثضـاًِب ؼُؼیا ًيبى هؿ ویّ ثضـاى ّ ُـاك ّ کبثْك ّ ّمْمَ عْ یوبؿیث

 یهغتلق ه یوِبیتلل زبػیا نیّ اف ٓـ ویعْ یكـٌُگ ـّ ُْن تٌِب ثـ ثنت ـهیپؾ يیامت کَ ا يیا گـیهيکل ػ. اًؼافػ

 یـاًیهنظ ّ اًْ ؿا  یّ توٌب يَیاًؼ بیهبًؼ ّ ثٌبچبؿ  یّگـًَ ثبفُن كـػ ّ ربهؼَ ػچبؿ ثضـاى ه ؼیثؼمت آ ؼیتْاًؼ ّ ثب

هغتلق  عهب ثَ اًْا کیکبیکَ كـٌُگ هب ّ  یتب فهبً ٌـّیاف ا. فًؼ یپل ه گبًَیاّ ؿا ثَ مبى رنوک ث بیمبفػ ّ  یه

 َیٌُـ ّ ٌُـهٌؼ چٌؼال بیثضـاى ّ  بىیّ پب یـاًیا تیًَ ثَ هؼؿً نیتْاً یًو ن،یبثیػمت ً یویهؼؿى ّ تلل تیُْ يیا

 کیّ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژ نیبثیّ كـٌُگ هؼؿى کبهل ػمت  یـاًیا یهؼَ هؼًّ رب یـاًیؿًنبًل ا ،یرِبً/یـاًیا

 يیا ـایف. ثبىؼ یقیچ يیتْاًؼ چٌ یًو چگبٍیّ ًَ هؼؿى کبهل امت ّ ُ هلکب یًَ مٌت گـیُـ کؼام اف هب ػ. نیثضـاى ُنت

 تیى چٌؼپبؿٍ ّ هؼؿًاًنبى هؼؿ کیّ كـٌُگوبى  ظیػؿ ّاهغ ُوَ هب ّ تبؿ. ػٌُؼ یه لیاّ ؿا تيک تیػّ ثغو ىغَ

ّ ؿّىٌلکـاى ثقؿگ هب لنْكبىیهن تب ك َیثضـاى فػٍ امت، اف آعًْؼ صْفٍ ػلو .  

 

 

 ویعْ یثب توٌبُب بی< ـیؿ>ثب  یخیّ تخل کیاؿتجبٓ موجل کی زبػیا نیّ هؼؿى اف ٓـ کیموجل نیتلل يیثَ ا یبثیػمت ؿاٍ

ّ مٌت، ُن ثَ ًوؼ ّ ُْن ّ  تیثب هؼؿً یخیتخل کیبٓ موجلّ اؿتج کیكبٍلَ موجل يیثتْاًؼ ثب کوک ا یـاًیتب كـػ ا. امت

 زبػگـیا ٌگًَْیىْػ ّ ا ـٍیكـٌُگ ّ مٌت عْػ چ یثـ ًوبٓ هٌل ،ُنثپـػافػ ویعْ یثؼؿ ثنتـ كـٌُگ تیهؼؿً ـهیپؾ

 تیـػك نیهلبُ زبػگـیا ،یـاًیًْ اف مٌت ّ هؾاُت ا بتیؿّا ،یـاًیا ننیپـّتنتبً زبػگـیمٌت،ا/تیهغتلق هؼؿً یوِبیتلل

ثْػٍ ّ ُنت کَ اف آًـّ  يیا یـاًیا یهيکل امبم. ثبىؼ یرِبً/یـاًیا َیّ ٌُـ هتلبّت ّ چٌؼال ییگـا یتی،گیـاًیا

ًبتْاى اف  قیهتٌلـاًَ ثْػٍ ّ امت، اف آًـّ ً/لتگبًَیى ینتیثيکل ًبؿم< ـیؿ>اؿتجبٓو ثب عْػ ّ ثب  یًْع اٍل یـاًیا

مٌت /یقیمت ،مٌتیلتگیؿـة ى/یقیؿـة مت بیهِـهبى ّ /ْیىـ ّ ػ/ـیع یّ هضکْم ثَ ثبف نیتلل زبػیّ ا یـیكبٍلَ گ

اًنبى  يیچٌ ،یثب رنن ّ فًؼگ يتـیُـ چَ ث یّ ثب آىت ویعْ یتیّ رٌن یكـػ تیُْاثتؼا ثـ ثنتـ . ثْػٍ امت یلتگیى

 تیمٌت ّ هؼؿً ثب یـیهبػؿ ثَ كبٍلَ گ یػلْف<رنن ُقاؿ گنتـٍ> بیّ  یلکبً< مْژٍ هٌونن>تْاًؼ ثَ مبى  یه یـاًیا

اف  ویعْ یوِبیتلل زبػیا َهبػؿ ث َیچٌؼال بیّ هٌونن ّ  یكبً یثَ مبى هْرْػ ٌگًَْیگـػػ ّ ا یٌیّ فه یگـػػ،كبً

 یکی یثـا ینتیّ ًبؿم یبلیتاله ع قیهؼٌب ً يیػؿ ا. گـػػ ویّ فهبًَ عْ ویعْ یّ ثـ ثنتـ عْامتِب تیهؼؿً/مٌت

مْژٍ  کی. نیثضـاى فػٍ ّ چٌؼپبؿٍ ا تیهب هؼؿً ـایحوـ، ف یت ّ ثهبًٌؼ تق مـثبالم تیهؼؿً بیىؼى ثب مٌت 

هضکْم ثَ ثـفط ثْف کْؿ، تب آى ٌُگبم کَ ثب  ٌغبٓـیًبهتزبًل امت ّ ثؼ تیؼاثوْل ُ ویکَ ػؿ عْ نیُنت یمٌت/هؼؿى

ثَ  یبپ ویثتْاًؼ اف ثـفط عْ تیمٌت ّ هؼؿً یثـ ًکبت هٌل یـگیّ چ ویػؿ كـٌُگ عْ تیّ رؾة هؼؿً ویعْ نیتلل

ُن ُـ  یپبؿاػکن تیّ كـػ یویرِبى تلل يیػؿ چٌ. ثگؾاؿػ ویعْ یّ پبؿاػکل اًنبً یكبً ک،یکو/کیّ تـاژ جبیرِبى ف

افػين ّهؼؿت، عـػ ّ اصنبك، ػؿػ ّ لؾت امت ّ ُن ُوقهبى ؿاثطَ  یجیّ تـک َیچٌؼال یاًنبى ّ رِبً يیصبلت چٌ

 یاّ ه لَیٌْمیّ مَ گبًَ امت ؛ ثؼ یخیتخل یؿاثطَ ا يَیُو ت،یب ؿهث بیثب هؼيْم  و،ی،چَ ثب عْ<ـیؿ>مْژٍ ثب  بیاًنبى 

هبًْى ثَ  بیتي ػُؼ، ُن اف هّْغ مْم < ـیؿ>ّ  یگـیّ هالهبت ػ ویعْ هؼؿتّ  يَیتْاًؼ ُن ثَ ػين ّ رؼل اًؼ

ّ  ویعْ ٌَگًْیػمت فًؼ ّ ا تیًوبػاًَ ثب هؼيْم ّ ؿه بلْگیػ بیّ ؿّاثطو ّ  ویثٌگـػ ّ ثَ ًوؼ عْ ـّىیاف ث ویعْ

ّلغ مْم هبثل تضْل  ّّ ُن هبًْى  ویتوٌبُب بی یگـی،ُن هؼيْم ّ ػ<ـیؿ>ُن اّ،ُن  ٌگًَْیا. رِبًو ؿا هتضْل مبفػ

، <هـگ عؼا>هجْل  یؼٌی یّ ثلْؽ اًنبً تیاٍل هؼؿً يیثَ هِوتـ یـاًیا یمـاًزبم اًنبً لَیٌْمیثؼ. ىًْؼ یه یّ كبً

ّ  بثؼی یػمت ه یرِبًو ّ ػيوو، هبثل تضْل ثْػى ؿاثطَ اه ثب ُنت ّ ویثْػى عْ یهطلن ّ كبً نیهجْل هـگ صوب

. گـػػ یه یـاًیّ ٌُـ ا ییگـا یتیتضْل اف مٌت ّ هؾُت، اف اعالم ّ ػين ّ گ ثلّ هب کیًْ ّ موجل بتیؿّا ٌٌؼٍیآكـ

هؼؿى ّ هبًًْوٌؼ  نکْؿكیمبعتبؿ ّ ػ زبػگـیّ ثٌب ثَ تْاًو ا بثؼی یػمت ه ویعْ َیهؼؿى ّ چٌؼال تیثَ ُْ ٌگًَْیاّ ا

گـػػ یّ هتلبّت ه یـاًیهؼؿى ّ پنبهؼؿى ا َیچٌؼال یگـ اًْاع ّ اىکبل ًگبُِب ّ ٌُـُب زبػیّ هبثل تضْل، ا .  

 

 

 یّ هّْْع هبُْ نتیچ گـیکؼیهب ثب  کیکبیکَ ًوطَ اىتـاک  نیثـ یه یُن پ ـاى،یػؿ ا تیًگبٍ ثَ ثضـاى هؼؿً يیا ثب

ػّ  بىیّ اؿتجبٓ ه نیتلل يیا یًْع ّ چگًْگ یثَ ثـؿم نیػه یبؿُبیثب هؼ نیتْاً یُن ه نت،یچ بىیـاًیهب ا یرنتزْ

 یىٌبم تیثب آم. نیاّ ؿا ثنٌز نیّ تلل نیثپـػاف یـاًیػبلن ا بیّ  بمتوؼاؿیّ ًگبٍ ُـ ٌُـهٌؼ، م یكـٌُگ ّ ًگبٍ ػؿ فًؼگ

ّ  یىتـهـؿ یٌُْف صبلت یبمیًگبٍ م بیکَ کؼام ًگبٍ ّ ىؼـ ّ  نیثجـ یپ نیتْاً یّ ًگبُِب ه وِبیتلل يیا نَیّ هوب

تْاًنتَ  کیّ کؼاه نتیـاًیا ینتیًبؿم یهِـهبً/ْی،ػیىـ/ـیع یثبف ـیهتٌلـاًَ ػاؿػ ّ ٌُْف ام/لتگبًَیى ینتیًبؿم

کَ هي ّ ىوب  یویتلل ـایف. امت يـكتَیمبعتبؿه چگًَْ امت ّ تب چَ صؼ پ نیتلل يیّ ا بثؼیػمت  ویعْ نیامت ثَ تلل

 یثَ هؼٌب تیُْ ـایف. ّ ُن ثبػج تلبّت هب اف ُـ ػّ امت یثبػج تيبثَ هب ثَ اًنبى هؼؿى ّ اًنبى مٌتُن  ن،یمبف یه

ػؿ ُـ ػّ رِبًوبى ثب ًگبٍ هتلبّت  نیتْاً یآًگبٍ ه ویّ هتلبّت عْ یویک،تللیموجل تیُْ ًّگبٍ  يیاهب ثب ا. تلبّت امت
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ُـ ػّ كـٌُگ  ْینکْؿمیّ ػؿ تضْالت ػ نیکوک ؿمبً نیُب ّ صبالت هغتلق تلل يَیّ هتلبّٓوبى ثَ ؿىؼ رؼل اًؼ

نیاف آًِب ثؼاً ییؿا رق ویّ عْ نیکبؿمبف ثبى .  

 

 

 یّـثبت مغت ـیّ ُن تبح نیثجـ یپ یؼیاکٌْى ُن ثِتـ ثَ هٌطن ّ ّـّؿت ٌُـ تجؼ نیتْاً یه یًگبٍ ػلو يیثنتـ ا ثـ

اف  یثَ ؿىؼ ّتکبهل ثغي َیثَ ٌُـ هِبرـ چٌؼال یبثیػمت یّ ًبتْاً< ؼیٌُـ ػؿ تجؼ>ػجْؿ اف  یکَ ًبتْاً نیؿا ػؿک کٌ

هبثل كِن امت کَ  يیا ـایف. ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ فػٍ امت  ػؿّ چبلو هؼؿى  نکْؿكیٌُـهٌؼ ّ ثَ ؿىؼ ػ بىیـاًیا

 یاٍل وَیگؾىتَ اّ ّ ً يیا. ػؿ اؿتجبٓ ثبىؼ ّ ثَ هنبئل آًزب ثپـػافػ ویّ صبل عْ ویاًنبى ٌُـهٌؼ ثب رِبى گؾىتَ عْ

کَ  یفهبً بت ـایف. ثَ تکـاؿ آى امت تیهضکْه یثَ هؼٌب یاًنبً یكـاهْه کـػى كبرؼَ ُب ژٍیاّمت ّ ثْ َیّ اّل

ػؿ  گـثبؿیهـػگبًوبى ثٌبچبؿ ػ ن،یًکٌ لیّ آى كبرؼَ ؿا ثَ تزـثَ ّ ىٌبعت تجؼ نیهـػگبًوبى ؿا عْة ثَ عبک ًنپبؿ

هِبرـت  َیاّل یػؿ مبلِب ژٍیامت کَ ثْ یؼیٓج يیا. ٌؼٓلج یه ویّ صن عْ ٌؼیآ یثَ مـاؿوبى ه یؼاؿیعْاة ّ ث

ّ ٌُـ ّ تلکـ  بیعْاة ّ ؿّ یثَ ػٌَـ اٍل یگؾىتَ ّ عين ّ ػؿػ ػؿًّ یّ ّرْػ یػؿػُب ّ ّـثبت ؿّص ،یارجبؿ

 ؿّاًکبّاًَ ػؿ ثبؿٍ یپژُّيِب. ٓلجٌؼ یه بىیعيوِب اهکبى ث يیعْاٌُؼ ّ ا یػؿػُب ّ هتلِب رْاة ه يیا ـایىْػ، ف لیتجؼ

 یًْ ثـا رِبىًْ ػؿ  یفًؼگ کی زبػیمبلن ػؿثبؿٍ گؾىتَ ّ مپل ا یػُؼ کَ کٌؼى اف گؾىتَ ّ مْگْاؿ یهِبرـت ًيبى ه

ثغو هِن  کی ـایف. هِبرـاى امت گـیمغتتـ اف ػ بؿیثن< ثبفهبًؼگبى> ثْػٍ ّ ثبٍطالس تیىؼٍ ّ تضت تؼو ؼیاكـاػ تجؼ

گؾىتَ  يیعين ّ ػؿػه اّ ؿا ثَ ا گـیؼاى، ػؿ عطـ امت ّ اف ٓـف ػػؿ فً وبىیّ ؿك بؿاىیاف ّرْػ آًِب ٌُْف ػؿ کٌبؿ 

ؿّف  ؼیثَ اه يبىیچوؼاًِب یمبل ثوْل هؼـّف ثـ ؿّ یمبلِب بىیؼیاف تجؼ یبؿیٌـّ ثنیاف ا. کٌؼ یػىوٌو ّاثنتَ ه قیّ ً

ّاهغ توبم ّهت ػؿ  امت ّ ػؿ ـاىیهخبل ثَ موت ا یّ ًگبُيبى ّ ربًيبى ثـا ٌٌؼیًي یاًتوبم ه بی یثبفگيت ّ ػاػعْاُ

صبالت  یػاؿا بىیـاًیاف هب ا یبؿیهي ثن وبتیثـ امبك تضو قیً ٌـّیاف ا. صبل اػاهَ رؼل ّ رٌگ ثب ػىوي مبثن ُنتٌؼ

 قیً يیّ ا نیّ ثب ػؿربت هغتلق ثْػٍ ّ ُنت< ثبفهبًؼگبى یؿّاً یوبؿیث>ػالئن هغتلق  بیّ < امتـك کیپنت ػؿاهبت>

ػؿػُب ّ  يی، ا يْػیهّْْػبت ّ صْاػث امت کَ ثبػج ه يیّْع اهب ًْع ثـعْؿػ ثَ اهْ. ثْػٍ ّ ُنت ـیارتٌبة ًبپؾ

ًگبٍ  ـیآًکَ چٌبى اّ ؿا ام بیىًْؼ ّ  لیهؼؿى اف ٌُـهٌؼ ّ اًنبى هِبرـ تجؼ َیال کیتزـثَ هؼؿى ّ  کیهيکالت ثَ 

 یًْ ه نیًْ ّ تلل یفًؼگ زبػیّ اهبًؼ ّ ًبتْاى اف تضْل  یه یّ گؾىتَ ثبه یثبف يیا ـیام يَیگـػاًٌؼ کَ اّ ُو ویعْ

ثضـاى  بیکَ ثَ ثلْؽ ّ  نتیصْاػث ّ فًؼگ ثبػاػم،هّْْع هِن ًْع ؿاثطَ  شیُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال تّْ ـایف. گـػػ

اًزبهؼ یه يتـیث .  

 

 

ؿػ ػ کیعين ّ ػؿػه ثَ  لیاف تجؼ یثْػٍ ّ ُنت کَ ػؿ ّاهغ ثغبٓـ ًبتْاً يیا< ؼیٌُـ ػؿ تجؼ>ّ  یؼیٌُـهٌؼ تجؼ هيکل

آى  یـاًیػؿ ّاهغ هتْرَ رِبى گؾىتَ ّ صْاػث گؾىتَ امت ّ ػؿ صبلت ا ویفًؼگ یّ عين هؼؿى، ًگبُو ّ موت ّ مْ

 ینتیًبؿم یّ ثبف ینتیػؿ عين ًبؿم یگـكتبؿ يیصبٍل ا. ؼهبً یه یثبه ینتیًبؿم یهِـهبً/ْی،ػیىـ/ـیع یثبف ـیام

ّ  بثؼیّ اهـّف ػمت  ـّفیػ ٌِو،صْاػثیّ ًوبػاًَ ثب گؾىتَ،ه کیثَ ؿاثطَ موجل يتـیتْاًؼ ُـ چَ ث یامت کَ اّ ًو يیا

ّ  یـاًیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ا بىیؿاثطَ ًْ ه يیثنتـ ا ،ثـیگـیّ ػ ویؿاثطَ ًْ ّ چبلو ًْ ثب عْ يیثـ ثنتـ ا

چْى  گـیاف ٓـف ػ. ٌُـ ّ ػلالئوو ثپـػافػ بیُـ ػّ هولکتو ثَ ًوؼ ّ چبلو ػؿثبؿٍ هيکالت ّ  یهبًًْ يیهنئْل

اف ػمت پؼؿ رجبؿ امت،  ویهِـهبى ّ ػؿ رِت ًزبت هبم ّٓي عْ/ْیػ ینتیًبؿم یثبف يیًگبُو گـكتبؿ گؾىتَ ّ ا

 َیچٌؼال تیّ ُْ ویعْ نیثَ تلل یبثیًبتْاى اف ػمت  قیً بچبؿگـػػ ّ ثٌ یًبتْاى اف تي ػاػى ثَ هلت ّ كـٌُگ ػّهو ه

 بیؿا،  ویثب ػىوي عًْ یبلْگیاّ ُـ اهکبى ؿاثطَ ّ ػ کطـفیاف هخبل  یثـا ٌگًَْیا. گـػػ یه ویّ هتلبّت هؼؿى عْ

اّ  ٌگًَْیا. امت کتبتْؿیکٌؼ ّ عْاُبى ػؼم چبلو ّ گلتگْ ثب ػ یؿػ ه غیؿا مـ یگـیاؿتجبٓ ّ ًوؼ ثب ػ یثبف ىؼى كْب

مبًؼ ّ اف ؿ یکوک ه یمٌت یّ صلع ثبف ویهؼؿى ػؿ ربهؼَ عْ بلْگیىؼى چبلو ّ ػ ٌَیػوال ثَ ػؼم ؿىؼ ّ ػؼم ًِبػ

 یثبف يیثغبٓـ امبؿتو ػؿ ا. بثؼی یهؼؿى ػمت ًو َیثَ هِبرـ چٌؼال ینیثَ لول كـٌُگ ًْ ّ ػگـػ گـیٓـف ػ

مبفػ،  یهِـهبى ه/ْیػ ینتیًبؿم یثبف يیا یؿا هـثبً ویكـػ ػتمؼب قیّ ً وی، اّ ًَ تٌِب هؼؿت ّ ٌُـ عْ ینتیًبؿم

 قیثؼتـ ً یثَ هيکل نیتلل يیىـٓ ا ویپ یّ ّـّؿ یّؿاى ثضـاًّ ػؼم ػؿک ّ صل ػ نیتلل يیثلکَ ثب تي ًؼاػى ثَ ا

ثب  ویعْ یتزـثَ ثضـاى كـػ َیثـ پب لَیٌْمیّ ًَ ثؼ ؼیتْاًؼ ًَ ثَ ػؿک ثضـاى هِبرـت ًبئل آ یاّ ًو. ىْػ یػچبؿ ه

ا ثِتـ هغتلق ؿ یوِبیتلل يیؿا ثِتـ ػؿک کٌؼ ّ ُن عطْٓ ػوؼٍ ا ویُن ثضـاى ّ هؼْل ربهؼَ ّ كـٌُگ عْ ت،یهؼؿً

تْاًنت  یىْػ کَ ه یه َیهؼؿى ّ هتلبّت ّ چٌؼال یٌُـ ّ تلکـ زبػیًبتْاى اف ا تیػؿ ًِب ٌـّیاف ا. کٌؼ بىیثلِوؼ ّ ث

هخل  یٌُـ هِبرـاى ّ ٌُـهٌؼاى پنبهؼؿً یًگبُ يیچٌ یي ىْاُؼ ثـایثِتـ. ُـ ػّ رِبًو رؾاة ّ ًْ ثبىؼ یثـا

هِبرـ  بىیـاًیا بىیُوبًطْؿ کَ ػؿ ه. ُنتٌؼ گـاىیّ ػ ؼایچْى ػؿ یـؿّىٌلکـاى هِبر بیّ ّ  لیوقرْیر بیًبثبکْف ّ 

كـاّاى  نیػال تْاى یه و،یعْ یتیرٌن تیثَ كـػ یبثیّ هبػؿ ثَ ػمت  نیتلل يیا زبػیؿّىٌلکـ هبػؿ ثَ ا بیّ ٌُـهٌؼ ّ 

هؼؿت ّ  يیاف ا یثغي یاػاؿ قیً ؼیامت کَ ُـ ٌُـهٌؼ ػؿ تجؼ یؼیٓج. ؿا هيبُؼٍ کـػ َیٌُـ ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ چٌؼال يیا

ؿئبل ّ کبثْك ّاؿ امت، اهب ثغبٓـ  بیّ  ینتیک،ًبؿمیموجل یثغيِب یػاؿا یػؿ کل ُـ اًنبً ـایف. ًْمت تیكـػ

 یه ویّ چبلو هؼؿى ثب ػّ کيْؿ عْ بلْگیهِـهبى، ُن ًبتْاى اف ػ/ْیػ ینتیًبؿمکِي  یثبف يیثَ ػجْؿ اف ا یًبتْاً

هؼؿى ػؿ کيْؿه کوک ؿمبًؼ ّ ثغبٓـ عين ّ ػؿػه ًبآگبُبًَ ثَ  بلْگیػ يیا تْاًؼ ثَ ؿىؼ یگـػػ ّ ُن ػوال ًو
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ؼ ثب ُـ گًَْ تاله یٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼ ؼیًوًَْ آى هّْْع هغبللت ىؼ کی. ؿمبًؼ یکوک ه یمٌت ّ ًگبٍ مٌت ؼیثبفتْل

ػؿ  یّ اًزبم کبؿ ٌُـؿكتي ٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ ثَ ػاعل  بی کنْیػاعل کيْؿ اف  يیثب هنئْل بلْگیػ زبػیا یثـا

 یتب ػکل الؼولِب یـاًیّ صکبم ا يیثب هنئْل بلْگیُـ گًَْ چبلو ّ ػ یاف ًل. آى كـاّاى امت یًوًَْ ُب. آًزبمت

.ـاىیػؿ ا یثَ کبؿ ٌُـ لویّ توب< ىِـٍ آؿؼاىلْ> یـاًیا يَیّ پـعبه گـاًَ ثَ ٌُـپ یاصنبم   

 

 

ّ  ویعْ یثـا ؾیتجل کیؿا ثَ  بلْگیکٌٌؼ ػ یمؼ بیثبىٌؼ ّ  بلْگیػ هغبلق ـاىیػّلت ا يیامت کَ هنئْل یؼیّاهغ ٓج ػؿ

هؼؿت امت ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ  یثبف کی یفًؼگ. امت ویهٌبكغ عْ یػؿ پ یُـ ػّلت. کٌؼ لیتجؼ یاًتوبػ چیثؼّى ُ

 یثزب ینتیبث ٌـّیاف ا یـاًیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا. ثبىؼ هؼؿى نکْؿكیّ ػ ویهٌبكغ عْ یػؿ پ ینتیثب قیٌُـهٌؼ هؼؿى ً

ػؿ  ٌگًَْیػُؼ ّ ا نکْؿكیهؼؿت ّ ػ یپبک هبًؼى تُْن گًَْ، تي ثَ ثبف ویعْ بلیّ رؼل ّ ثغ یثبف يیا ینتیًبؿم یًل

 يیامت کَ ثب ا يیهِن ا. گـػػ قیّ چبلو تْمٔ صـ بلْگیکٌؼ ّ هبًغ هنظ ػ زبػیتلبّت ا ویّ كـٌُگ عْ نکْؿكیػ

ػؿ ّاهغ  ،یهٌتوؼ ّ ؿّىٌلکـ ربهؼَ هؼً/ یهِـهبى ثَ هنئْل هبًًْ/ْیىؼى ػ لیّ ؿاثطَ هؼؿى ّ ثب تجؼ یثبف ٍْیى

ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى  يیا لَیّظ وبیػه ٌـّیاف ا. گـػػ یه ـیؿّػ ّ تضْل ارتٌبة ًبپؾ یه يیاف ث یکتبتْؿیػ یـثٌبیف

ُـ گًَْ  یًل یهؼؿى ّ ّـّؿت آى ؿا ثيٌبمؼ ّ ثزب بلْگیّ ػ چبلوهؼؿت  و،یصلع هٌبكغ عْ یثـا ینتیامت کَ ثب

ّ  یاًتوبػ بلْگیػ يیا زبػیا ی، ثَ تاله ثـا<تیهيـّػ زبػیا>عطـ  بیّ < كـاهْه ىؼى گؾىتَ> چبلو ػؿ ًبم عطـ

هبالهبل اف صبالت ّ  تیکلوبت عطـ كـاهْه ىؼى ّ هيـّػ يیُو ـایف. هؼؿى ػمت فًؼ نکْؿكیػ زبػیچبلو ّ ا

 تیٌُـهٌؼاى هب، هيـّػ يیا تیثؼّى هيـّػ یاماله یکَ روِْؿ ییگْ. ُنتٌؼ ؼییّ پبؿاًْ ینتیًبؿم یِبیپـػاف بلیع

چْى آًِب ثَ ػٌْاى  ن،یکٌ یهؼؿى ثـؿم نیّ ثـ ثنتـ هلبُ یؿا اف لضبظ صوْه تیهيـّػ یاگـ هؼٌب. بثؼی یًؼاؿػ ّ ًو

اف  يتـیػوال ث ٌـّیػؿ هولکت هؼؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿًؼ، اف ا بیّ  بثٌؼی یصْْؿ ه یالولل يیػؿ اهکبى ث یـاًیػّلتوؼاؿ ا

ّ  ینتیًبؿم یپـػاف بلیع يیا. ػاؿًؼ یّ رِبً یػؿًّ تیهيـّػ ؼیاف ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼ یبؿیثن

 ییاؿا عؼ ویػُؼ ّ ػؿ علب عْ یثِب ه ویثَ ًظـ عْ ٌوؼؿیکَ ا نتیـاًیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ا ینتیًبؿم یٌیعْػثقؿگ ث

 یّ تئْؿ بییّ صبلت پبؿاًْ ینتیًبؿم یٌیصبلت عْػثقؿگ ث يیعؼا ثْػى، ا صبلت يیا وبیکَ ػه ٌؼیث یکٌؼ ّ ًو یاصنبك ه

 یامت ّ ثؼاى عبٓـ ثزب قیً کتبتْؿیصبالت ُوبى ػ يیا وبیػه ـایف. امت کتبتْؿیاّ ثب ػ یػؿًّ ًْؼیتْٓئَ، ًوطَ پ

.فًؼ یبلْگ ػمت هیهنظ ػ بیّ مـکْة  ویثَ هتل ػگـاًؼ بلْگیػ  

 

 

 يیا ـایف. بثؼیاهکبى کبؿ  ـاىیػوال عْىضبل ثبىؼ کَ ٌُـهٌؼ عبؿد اف کيْؿ ػؿ ا ینتیثب یـاًیّ ؿّىٌلکـ ا ٌُـهٌؼ

 قیُوبى اًؼافٍ ً بثؼ،ثَیگنتـه  یچبلو ّ ُوکبؿ بلْگ،یػ يتـیُـچَ ث ـایف. ؿًّؼ هؼؿى امت  یثـا یـّفیپ کیعْػ 

امت  یؼیٓج. کٌؼ یه یٌیًي ػوت یمٌت نکْؿكیّ ػ یىـ/ـیع یمٌت یّ ثبف بثؼی یّ ٌُـ هؼؿى گنتـه ه یربهؼَ هؼً

 ینتیثب ٌـّیاف ا. هؼؿت امت یثبف کی یفًؼگ. کٌؼ یؿا ه ویعْ یصـکبت امتلبػٍ ُب يیاف ا قیً یکًٌْ تیکَ صبکو

 قیهؼؿى،ُوقهبى ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ ً بلْگیػ زبػیا یتضْالت ّ تاله ثـا يیاف ا تیػؿ کٌبؿ صوب یـاًیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ا

 یؼیمل/بٍیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت م يیهيکل ا. کٌؼ کَ ثَ ثجبّؿ اّ هؼْل مبف امت بىیؿا ث یثپـػافػ ّ ًکبت

آؿؼاىلْ  لیهّْْع توب یؿّ ّهت يیاف ا. ّ ػول کٌؼ يؼیبًؼیّ ث ٌؼیّ پبؿاػکل ثج َیتْاًؼ چٌؼال یامت کَ ًو يیا ینتیًبؿم

ًَ اّ  کَیػؿ صبل. ٌٌؼیث یه ِیهجْل چبػؿ ّ تجؼ یؼٌبکبؿ ؿا ثَ ه يیًبگِبى ا ُوَ يْػ،یهطـس ه ـاىیػؿ ا یثَ کبؿ ٌُـ

 يیامت کَ چگًَْ ا يیهّْْع ا. ػاًنت ِیؿا ًوبػ تجؼ یتْاى اٍْال ُـ چبػؿ یؿا هطـس کـػ ّ ًَ ه یقیچ يیچٌ

هبًغ اف هنظ  ق،ّ ىکنتَ ىؼى عطْٓ هـه بلْگیؿّاثٔ ّ ػ زبػیعْىضبل ىؼى ا يیػؿ ػ یـاًیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا

ػّمتبى ػؿ هْهغ  يیاف ا یبؿیهيکل ؿا ثن يیُو. ثپـػافػ قیً یُوقهبى ثَ هّْْع صزبة ارجبؿ ٌگًَْیّ اىْػ  بلْگیػ

عين  بىیثلٌؼ ثَ ث یػؿ ىؼـ( یآهبػنگـ ـفایه) یهبً یـاًیىبػـ عْة ا یػاىتٌؼ ّ صت ویثَ کيْؿ عْ بىیـاًیؿكتي ا

هبًٌؼ  یػؿ کلوبت مٌت ویـػافػ ّ هتْرَ گـكتبؿپ یگنتـػٍ ه یوبًیپي بٍطالسث يیا َیثـ ػل یؼیّ ٌُـهٌؼ تجؼ ویعْ

 بى،یـاًیا بىیچبلو ّ اؿتجبٓ ػؿ ه لیًگبٍ هؼؿى ّ ه يتـیُوبًطْؿ کَ ثب ؿىؼ ث. نتیً ییّ هِـهبى گـا ،اػتـافیوبًیپي

 یه یؼیاًوالة ّ تجؼ بهْكثَ ػكبع اف ً< ػِؼ ؼیتزؼ> ػؿ ىؼـ  یفًبى ىبػـ عْة هب هبًٌؼ عبًن ىِال امؼ یثـع یصت

ثَ هـػاى  یتْػٌُ کیّ ػؿ ّوي  ـػیگ یّ رِبى ؿا ثؼمت ه ـاىیػافػ ّ پـچن ػكبع اف ًبهْك اًوالة ّ گـمٌگبى اپـ

کَ ُن آى صلع  ٌؼیث یًو یامؼ ٌبیامت کَ عبًن ه يیػؿ ا کیکو/کیهّْْع تـاژ. فًؼ یاّل ىؼـه ه تیػؿ ُوبى ث قیً

 وبیػؿ اّمت ّ ػؿ ػول ػه یهِـهبً/ْیػ ،یىـ/ـیع یگبٍ مٌتثَ هـػاى ػؿ ّاهغ تجلْؿ ً یتْػٌُ يیّ ُن ا یًبهْك اًوالث

 يیا کیتـاژ یربلج. ثَ آى ػچبؿًؼ ویامت کَ هغبللبًو ّ ػىوٌبى عًْ یـتیّ ؿ یهجتال ثَ ُوبى كـٌُگ ًبهْم قیعْػ ً

 یـاًیكـٌُگ ا ـایف. کٌٌؼ یه ؼییًوؼ هي ثـ هّْْع ًبهْك ؿا تب یصْاػث ثجبّؿ هي ػؿمت يیامت کَ ا يیصبػحَ ػؿ ا

ًبهْك ّ صلع مٌت ّ هِـهبى  یػؿ پب یّ ُن هـػاًگ یامت کَ ػؿ آى ُن فًبًگ یهبػؿ هضْؿ/یكـٌُگ پؼؿمبالؿ کی

 یػاؿا قیربهؼَ ً يیفًبى ّ هبػؿاى ا وبیىْػ، اهب ػه یامت کَ ثَ فًبى متن هْبػق ه یؼیٓج. ىًْؼ یه یهـثبً ییگـا

کٌؼ ّ  یّاػاؿىبى ه بًَیّ هِـهبى گـا یثَ ػكبع اف كـٌُگ ًبهْم تیػؿ ًِب یُنتٌؼ کَ هبًٌؼ عبًن امؼ یمٌت بفاتیاهت

 يیا(. 4.)ًيبى ػاػٍ ام تیػؿ ثبة ثضـاى رٌن ؼمیُوبًطْؿ کَ ػؿ ثغو ػّم ًوؼ رؼ. کٌٌؼ یه ؼیمٌت ؿا ثبفتْل لَیٌْمیثؼ

کل آى ّ ثـ ثنتـ ًوؼ پبؿاػ زبػیّ ا بىیـاًیاثـعْؿػ هؼؿى ّ ًوبػاًَ ثَ ثبفگيت  یثزب یٌُـهٌؼاى گـكتبؿ ًگبٍ مٌت
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 یه گـیاف ٓـف ػ بىیّ صقة اللِ ِبیزیفًٌؼ کَ ثن یؿا ه یُوبى صـك تیّ گلتگْ، ػؿ ّاهغ ػؿ ًِب ؼاؿیػ يیّـّؿت ا

عْىجغتبًَ . ُنتٌؼ ـاىیػؿ ربهؼَ ا بلْگیاف ؿىؼ كـٌُگ ؿـة ّ ػ یـیػكبع اف عْى ىِؼا عْاُبى رلْگ یفًٌؼ ّ ثـا

کن کن هتْرَ  بیپـػافًؼ ّ  یه ؼیّ ثبفػ ؼیثَ ػ قیعْػ ً يیػّمتبى عيوگ يیا اف یبؿیاؿتجبٓبت ثن يیيتـ ایثب ؿىؼ ث

هّْْع . گـػًؼ یآى ه یّ عبًْاػگ یاًنبً ذیاؿتجبٓبت، ػؿ کٌبؿ ًتب يیاؿتجبٓ ّ اهکبًبت ًِلتَ ا يیحوـات هخجت ا

ىؼٍ امت،  لیتجؼ بلْگیعطْٓ هـهق ّ ػؼم چبلو ّ ػ عثَ صبك یؼیٌُـهٌؼ تجؼ يیامت کَ ػؿّاهغ اهـّفٍ ا يیا کیتـاژ

 ـیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ام. امت بلْگیػ يیعْاُبى گنتـه هضؼّػ ا ویثَ هٌبكغ عْ یبثیػمت  یهغبللو ثـا کَیػؿ صبل

 یاتضْل ثـ يیتضْل ّ امتلبػٍ اف ا يیّ ًوبػاًَ ثب ا بًَیگْ یؿاثطَ پبؿاػکل ّ آؿ کی زبػیا یثزب ،یىـ/ـیع یهب ػؿ ثبف

 يتـیّ اؿتجبٓ ُـ چَ ث بلْگیػ زبػیػّ رِبى ّ ا بىیه یّ كکـ یثَ ّامطَ ٌُـ ینیّ ػگـػّ چبلو هؼؿى  بلْگیؿىؼ ػ

عٌؼاى ّ ىـّؿاًَ  یثبف یّ ًل بلْگیػ یکيؼ ّ ًل یگؾىتَ ّ متوِب ؿا ه یكـاهْى بػیػّ رِبى، ػؿ ّاهغ كـ يیا بىیػؿ ه

ُوبًطْؿ . فًؼ یگلتگْ ػمت ه یثَ ًل یٌتم یّ اصنبم یویهؼ یِبیثبف ٍْیّ ثَ ى یمٌت ٍْیػؿ ّاهغ اّ ثي. کٌؼ یهؼؿى ه

هؼؿى  یّ آفاػ تیُـ ػالهت هؼؿً یّ ًل بلْگیػ يیا یػؿ ًبم صلع ىِؼا ثَ ًل یصقة اللِ یؼٌی ویـاًیکَ صبلت هتوبثل ا

کَ هَؼ  يْػیه لیتجؼ یقیػؿ ػول چگًَْ ثَ آى چ ٌؼیث یامت کَ ًو ؼیٌُـ ػؿ تجؼ کیهّْْع تـاژ يیفًؼ ّ ا یػمت ه

.آى ؿا ػاؿػ یّ اكيب یًل   

 

 

 یهبًًْ يیػؿّى کيْؿ هزجْؿًؼ ثَ هنئْل يیهنئْل قیهؼؿًتـ ىْػ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ً یثبف يیامت کَ ُـچَ ا يیا هّْْع

هبًؼ،ثزق آًکَ ثب  یًو تیهب ػالهَ هٌؼاى ثَ هؼؿً یثـا یػؿ ػول ؿاُ یؼٌی. ىًْؼ لیتجؼ یػؿ ثـاثـ ربهؼَ هؼً یپبمغگْ

آًِب، ثَ ؿىؼ ًگبٍ ّ كـٌُگ ّ  ٔیػّ کيْؿهبى ّ ثـ ثنتـ ىـا ُـهؼؿى، ػؿ  بلْگیػ ّ چبلو ّ تیثَ هؼؿً یّكبػاؿ

ّ چبلو ػؿ ُوَ  بلْگیصْفُِبمت ّ ُن اف ؿىؼ ػ کیُن هبػؿ ثَ تلک یًگبٍ هؼؿً يیچٌ. نیمبعتبؿ هؼؿى کوک ؿمبً

 فػثپـػا ویْة ػگـاًؼثَ فًبى ّ مـک ِیتْاًؼ ُن ثَ هؼْالت تجؼ یه یًگبُ يیچٌ. کٌؼ یه تیصوب یمطْس ربهؼَ هؼً

 یکَ اف صبلت هِـهبً یًگبٍ هؼؿً يیچٌ. عْىضبل ىْػ یّ ؿىؼ ُوکبؿ ـاىیکبؿ کـػى ػؿ ا یّ ُن اف ؿكتي ٌُـهٌؼ ثـا

هولکتو هبًٌؼ  یهبًًْ يیگؾىتَ امت، ُن هبػؿ امت ثَ ػٌْاى کبؿىٌبك،ٌُـهٌؼ، ؿّىٌلکـ ثب هنئْل یىـ/ـیع یّ ثبف

ّ  ٌؼیػّ هولکتو ؿا ثج بىیه یثَ ًوؼ آًِب ثپـػافػ ّ ُن تلبّتِب ُنػاىتَ ثبىؼ،  بلْگیمغي ّ ػ ـٍیًژاػ ّ ؿ یاصوؼ یآهب

ىؼى ثَ ٌُـهٌؼ  لیثب تجؼ یًگبٍ هؼؿً يیچٌ. ثـ ثنتـ تضْالت هولکتو ثَ ؿىؼ ّ تضْالت هؼؿى ػؿ آًِب کوک ؿمبًؼ

هغتلق ؿا  ْػبتهّْ ٔیتْرَ ثَ ىـاتْاًؼ ثب  یُن ه ،یـاًیا ینتیًبؿم یعين ّ ثبف يیاف ا ییّ ثب ؿُب َیهِبرـ چٌؼال

 يیچٌ. تْرَ کٌٌؼ یاّ ّ ربهؼَ هؼً یثَ عْامتِب یػّلت يیثغْاُؼ ثَ ػٌْاى هنئْل يیهنئْل يیّ ًوؼ کٌؼ ّ ُن اف ُو بىیث

ثغو اف  کیگؾىتَ ؿا اػاهَ ػُؼ، اّ ثَ ػٌْاى  یىـ/ـیع یثب مـکْثو ثبف گـثبؿیعْاُؼ ػ یه جویؿه یّهت یًگبُ

اّ، ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ هلِْم ؿّىٌلکـ  ـایف. کٌؼ یثـاثـ هبًْى اًتوبػ ه ؿهْظق ػ یئْل هبًًْثَ هن یربهؼَ هؼً

هِـهبى ؿا /ْیػ یّ ثبف کتبتْؿیثَ ػٌْاى هِـهبى ُوقهبى هـگ ػ وی، ثب هـگ عْ(2)هطـس کـػٍ ام کلـیً یًقػ آهب

صْفُِب، ُن هبػؿ ثَ  ىهؼؿ کیثب تلک یگبًُ يیچٌ. امت ؼیرؼ نکْؿكیّ ػ ؼیرؼ یثبف کی زبػگـیکـػٍ امت ّ ا زبػیا

تْاًؼ ُوقهبى  یثـ امبك صوْم ثيـ امت ّ ُن ه یهبًًْ یمبعتبؿُب زبػیىکٌزَ ىًْؼگبى ّ ا یثـا یػاػعْامت هبًًْ

ىکٌزَ گـ ّ ىکٌزَ ىًْؼٍ ّ ػؿ ثبة هّْْػبت هغتلق کوک ؿمبًؼ ّ  بىیاهيبؿ هغتلق ربهؼَ، ه بىیه بلْگیثَ ػ

. ٍبػهبًَ ّ هؼؿى کوک ؿمبًؼ بلْگیّ ؿىؼ ػ یـاًیّ ثلْؽ ربى ّ ؿّاى ا یـاًیربى ّ ؿّس ا یىلب کی زبػیثَ ا ٌگًَْیا

هبًْى ّ  ـییتـ یثـ ثنتـ اصتـام ثَ هبًْى ّ ثـا< یتییرٌن یثـاثـ یفًبى ثـا يیکوپ>هخل  کطـفیاف  یًگبُ يیچٌ

 نیهلبُ زبػیهبػؿ ثَ ا گـیػ ّ ُن اف ٓـف ػپـػاف یّ گلتگْ ثب ػّلت ّ ربهؼَ ه یثَ صـکت هبًًْ یتیرٌن یثـاثـ زبػیا

 ویػؿّى کيْؿ عْ یـاًیا تیثـ ثنتـ كـػ بیهِبرـ ّ  َیچٌؼال تیثـ ثنتـ كـػ یـاًیا تیّ هؼؿً یـاًیفى ّ هـػ ا یًْ

 یّ عين آلْػ،هتوبثل ّ مٌت بییپبؿاًْ یثبف ـیامت کَ ػؿ ّاهغ ام يیا یؼیّ ٌُـهٌؼ تجؼ ؼیهيکل ٌُـ ػؿ تجؼ. امت

 یّ ًل ویعْ تیكـػ یّ ًل کیتـاژ یثبف يیثَ تکـاؿ ا ٌگًَْیّ ا ویًگبٍ ػىوي عْ ـیهبًؼ ّ ام یه یبى ثبههِـه/ْیػ

ثب هجْل  یؼیٌُـهٌؼ تجؼ َیعين ّ ػؿػ اّل يیا ینتیػؿ صبلت ؿًّؼ ؿىؼ مبلن ثب ـایف. گـػػ یهزجْؿ ه ویتکبهل عْ

 کیثَ  ویعْ یرِبى ًْ ثَّ تي ػاػى  نیتلل زبػیثب ا گـیػ یّ اف مْ کنْیّ ثغبک مپـػى هـػگبى اف  یمْگْاؿ

اًنبى هِبرـ ّ  ـایف. تبفٍ ّ ًْ ػاؿػ یُـ ػّ رِبًو مغٌبً یىْػ کَ ثـا لیتجؼ َیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ چٌؼال

ُـ چَ  تیاّ ثب تي ػاػى ثَ هؼؿً ـایف. امت َیاًنبى هؼؿى ّ پنبهؼؿى چٌؼال کیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هِبرـ ػؿ ّاهغ 

 گـیاف ٓـف ػ. امت ویّ رِبى گؾىتَ عْ ویثـػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿى عْ یه یپ ویعْ یرِبى مٌت یعطبُبثَ  يتـیث

 کیکٌؼ ّ  یاصنبك ه قیّ ًگبٍ هؼؿى ؿا ً تیثضـاى هؼؿً ویعْ یّ ػؿ فًؼگ ویُوقهبى اّ ثَ ػٌْاى هِبرـ ػؿ عْ

 یهخل فثبى كـاًنْ یػؿ فثبى هؼؿً یـیالزقا ٌُـهٌؼ هِبرـ ؼایثوْل ػؿ قیً ٌـّیاف ا. امت َیپنبهؼؿى ثبلوٍْ ّ چٌؼال

ػؿ  یـاًیٌُـهٌؼ ا کیُوبًطْؿ کَ . مبفػ یفثبى ه يیؿا ّاؿػ ا ویعْ یلِزَ ّ هؼبً ـایکٌؼ،ف یتلبّت ّ تضْل ه زبػیا

 یگیچٌؼال يیثَ ا يتـیُـ چَ ث یکٌؼ، ّهت یه زبػیتلبّت ّ تضْل ؿا ا يیا ـٍیّ ؿ ی،كـاًنْیفثبى ّ كـٌُگ آلوبً

. بثؼیهؼؿى ػمت  یگیچٌؼال يیثَ ا ویعْ یاف چٌؼپبؿگ يتـیُـ چَ ث ین،ّهتییثگْ تثِتـ ام بی. ت ػُؼػم ویعْ

ثَ > کٌؼ ّ  یتلبّت ه زبػیا قیً ویػؿ فثبى عْ َیچٌؼال یـاًیٌُـهٌؼ هؼؿى ا يیثوْل ػلْف ا گـیُوبًطْؿ کَ اف ٓـف ػ

ّ ثب  ویعْ تیهؼؿً/زبم اف ػؿّى ثضـاى مٌتاّ مـاً ٌگًَْیا. ىْػ یه لیتجؼ< ویعْ یػؿ فثبى هبػؿ یعبؿر کی

هغتلق  یهغتلق ػؿ اثؼبػُب یثضـاًِب ّ توٌبُب يیّ هؼؿى ّ تزـثَ ا یهغتلق مٌت یگؾاؿ اف ثضـاًِب
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 یتلبّت ّ تضْل هؼؿى ػؿ فثبى ّ كـٌُگ ُـ ػّ رِبًو ه زبػگـی، ا یتیّ ُْ یروؼ ،یتیرٌن/یرٌن/ی،ػيویكـػ

اف  یبؿیّ هبًؼى ثن ؼیٌُـ ػؿ تجؼ. يْػیه لیتجؼ یـاًیا ثْؿعل بیّ  یـاًیا لیرْ وقی،ریـاًیًبثبکْف ا کیگـػػ ّ ثَ 

 یّ متـًّ یـاًیا یٌُـهٌؼاى هؼؿى ّ رِبً يیثَ ا یبثیهبًغ اف ػمت  کیُن ثَ  ،یؼیٌُـهٌؼاى ػؿ هلِْم ٌُـتجؼ

و ّ یثبٍطالس ػىوي عْ هِـهبى ثَ صلع/ْیػ یىؼٍ امت ّ ُن ػؿ ػول ثب اػاهَ ثبف لیٌُـهٌؼاى عْة تجؼ يیا یهؼؿتِب

.نتیـاًیا ؼیّ ٌُـهٌؼ ػؿ تجؼ یـاًیا یؼیًگبٍ ٌُـ تجؼ َیػّال یتـاژػ يیاًزبهؼ ّ ا یه یػثنکْؿك مٌت   

 

 

 

یشاًیدّ گاًَ هِاخش ا تحشاى   

 

 

 بىیـاًیهطـس کـػٍ ام، ا یػؿ هوبالت ػٍ گبًَ کبّه ؿّاى روؼ بىیـاًیا یّ ػيو یکَ ػؿ ثضج ثضـاى رٌن ُوبًطْؿ

کٌٌؼٍ  يییکٌٌؼ کَ ًْع ػجْؿ آًِب تؼ یػجْؿ ه یتیّ ُْ یّ رٌن یبؿد اف کيْؿ هؼوْال اف ػّ هـصلَ ثضـاى ػيوع نیهو

 کیثب ّؿّػ ثَ رِبى عبؿد ّ هجتال ىؼى ثَ  یتیاّل ُْ ىثضـا. ّ اًطجبم آًِبمت تیعاله یّ چگًْگ نیتلل یچگًْگ

ثب آى  یتيبثِبت یثضـاى ػاؿا يیا. ـػیگ یّ ٍْؿت هّ اعالم گؾىتَ ػؿ ا وبىیا يتـیُـچَ ث یّ كـّپبى یىْک كـٌُگ

 یّ آى تاله ثـا نیػؿ هزوْع ىبُؼ آى ُنت یاعالم مٌت يتـیّ ثب ىکنت ُـ چَ ث ـاىیکَ اهـّف ػؿ ا نتیپـّمَ ا

امت کَ  يیًوطَ هِن ا. هؼؿى امت یّ ػيو یثـ اصنبك گٌبٍ ّ تي ػاػى ثَ ؿّاثٔ رٌن یـگی،چیاف اعالم مٌت ْؿػج

ػؿ  بىیـاًیىًْؼ ّ ػؿ ّاهغ اکخـ ا یه بیؿا ؿػ ىؼٍ  یهـصلَ اّل ثضـاً يیتللبت ا يیعبؿد اف کيْؿ ًنجتب ثب کوتـ بىیـاًیا

فًٌؼ ّ اف اصنبمبت  یهؼؿى ػمت ه یّرٌن یثَ تزـثَ ؿّاثٔ ػيو و،یثَ ًْع عْ کیّ ػّمبل اّل، ُـ  کنبلیُوبى 

ػؿ ّرْػ آًِب ّ ثب تْرَ ثَ  یاعالم مٌت یثغبٓـ كـّپبى َیگؾاؿ اّل يیا. گؾؿًؼ یّ ُـاك اف تي ّ ػين ه یگٌبٍ مٌت

ّ  قػٍیم يیثغو ػّم ثضـاى کَ ػؿ ّاهغ ا. ـػیگ یتزـثَ ىؼٍ تْمٔ آًِب ًنجتب آمبًتـ ٍْؿت ه یارتوبػ یكبرؼَ ُب

ؿـة  نیمبل هو نتیػٍ تب صؼااهل ث يیهبث بىیـاًیکَ ثغو ػوؼٍ ا نیاگـ هجْل کٌ_ؿا ػؿ ثـ گـكتَ امت، ـیچِبؿػٍ مبل اع

. ػُؼ یػؿ رِبى هؼؿى ؿط ه یّ كـػ یثؼؼ اف رب اكتبػى کبؿ وتیّ ػين هؼؿى ّ ػؿ صو ننی، ثؼؼ اف تزـثَ اؿّت_ُنتٌؼ

توٌبُب ّ  بػیّ  یّ ثي ثنت ػؿًّ یيگیؿ یّ اصنبك ث يیثضـاى ًْ ّ یاكنـػگ کی زبػیثضـاى ثَ صبلت ا يیىکل ا

هِبرـت ثؼّى  یتیامت کَ ثضـاى ُْ يیا یثضـاى ػّم ّ امبم يیػلت ا. کٌؼ یگؾىتَ ثـّف ه یّ كـٌُگ یمٌت بهبتیاىت

آؿام  بیّ  بىثيکل علتَ ّ پٌِ یثضـاى ػؿ هـصلَ ا ؼیصبلت توؼ يیاگـ ا یبثؼ،صتی یهؼؿى ُـ ػّ كـٌُگ اػاهَ ه نیتلل

لؾت ّ  یتْاًؼ ثَ هِبرـ هؼت یگؾىتَ ه یّ كـٌُگ یكـػ یاف ػؿػمـُب ییًْ ّ ؿُب بهبتیلول رِبى ًْ ّ اىت. ثبىؼ

ثَ آؿاهو ّ لول تزبؿة ًْ  یبثیامت کَ پل اف ػمت  تـیّ هْ ؼیرؼ یثضـاً زبػگـیآؿاهو ّ هؼؿت ثغيؼ، اهب ُوقهبى ا

ؿا ثب  ویعْ بهبتیّ اىت ویعْ یاّ ُـ کؼام عْامتِب يیًْ تیّ ُْ رـهِب یویهؼ تیاکٌْى ُْ ـایف. ىْػ یىـّع ه

ؿا  بهبتیاىت يیّ ا بثؼیػمت ً ویعْ نیکَ هِبرـ ثَ تلل یّ تب فهبً ٓلجٌؼ یؿا ه ویکٌٌؼ ّ صن عْ یه بىیث یيتـیىؼت ث

 ٌـّمتیاف ا. بثؼی یه ؼیاّ تيؼ ؼیرؼ یاّ، ًبآؿاه ؼیرؾة ًکٌؼ، ثضـاى رؼ ویعْ َیًْ ّ چٌؼال یّ روؼ یكـػ تیػؿ هؼؿً

 يیّاؿػ ا یّ عبًْاػگ یػيو بیّ  یّ ىـل یامتضکبم کبؿ بیّ  یلیپل اف ػّؿاى تضَ ژٍیثْ بىیـاًی، اکخـ ا نیٌیث یکَ ه

 بیّ  یـاًیا یػيو بكتيی یّ تاله ثـا ـاىیؿكتي ثَ ا ،یًبآؿاه ،یىًْؼ ّ اًْاع ّ اىکبل اكنـػگ یه ؼیثضـاى رؼ

ؿلٔ،  یوِبیتلل يیػؿ هلت رِبى ؿـة ّ ىکنت ثغو ػوؼٍ ا یّ ىـه یـاًیکبىبًَ ا کی زبػیثبٍطالس فى آّؿػى ّ ا

 یؿا تزـثَ کـػٍ ّ ه یّ كـػ یعبًْاػگ یؿّاثٔ ثضـاً بیّ  یؿّاً یِبیوبؿیبػ،ثیثضـاى اػت ،یـاًیا یٌتـًتیا یػيوِب

 ییّ ثغبٓـ ّـّؿت تْاًب هؼؿىّ  یًگبٍ مٌت نیػو یثغبٓـ تْبػُب یّ روؼ یكـػ نیتلل يیا زبػیاف آًـّ کَ ا. کٌٌؼ

 يیمغت امت، اف آًـّ ا ؿبیثن ییوِبیتلل يیچٌ یّ كـٌُگ یكـػ َیّ ًجْػ اؿح تیمٌت ّ هؼؿً کیًوؼ ثبكبٍلَ ّ موجل

ثضـاى ُن اف  يیا ـایف. اف ثضـاى اّل ثْػٍ امت يتـیث بؿیثضـاى ثن يیا بىیامت ّ هـثبً ؼٍیْٓل کي ٌِوَیثضـاى ػّم ا

تللبت  ٌگًَْیٌُْف ثيؼت هبًؼٍ اًؼ ّا بىیـاًیثغو امت کَ ا يیػؿ ا وبیػه. مغتتـ امت تیػؿ ًِب یلیّ ک یلضبظ کو

اف ثغو اّل ثْػٍ  يتـیث بؿیثن یػؿًّ یِبیـیّ ػؿگ یؿّاً یِبیوبؿیػَُ ػؿ ػـٍَ ث يیعبؿد ػؿ ا نیهو بىیـاًیا یاًنبً

ّ  یًتْاًنتٌؼ ُن عْػ ثَ ػجْؿ كـػ ٌگًَْیا ّػـٍَ ىؼًؼ  يیامت کَ کوتـ ّاؿػ ا يیا ؼیهيکل ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼ. امت

کَ ثؼًجبل  بثٌؼیث ٌزبیًنل ػؿ ثضـاى ا يیا بىیف ها یّ ُن ًتْاًنتٌؼ ىًٌْؼگبً بثٌؼیػمت  یثضـاى ّ چٌؼپبؿگ يیاف ا یٌُـ

ّ  یىًٌْؼگبى آًِب ػوال ُوبى روغ هـتت هضؼّػ تـ ىًْؼٍ هِـهبًبى چپ قیً ٌـّیاف ا. گـػًؼ یگيتٌؼ ّ ه یرْاة ه

.يؼًؼیگـُِّب ّ ؿّاثٔ رؼا ه يیىؼًؼ ّ اف ا یه لیاف آى ثَ هِبرـ تجؼ یعبؿد اف کيْؿ ثْػ کَ الجتَ هـتت ثغي یبمیم   

 

 

 بىیآًکَ ثَ پب یٌُـهٌؼاى ثزب يیٌُـ ا یػؿ ّاهغ ًگبٍ ّ موت ّ مْ< یؼیٌُـهٌؼ تجؼ بیّ  یؼیٌُـ تجؼ>ثَ  ؼىیچنج ثب

ثنبى هـػ، فى، ىبػـ،  ویعبً عْ نیتلل زبػیّ ا تیهؼؿً وتـیتزـثَ ُـچَ ػو نیاف ٓـ ـاىیا تیثَ ثضـاى هؼؿً یػُ

 یػؿّى کيْؿ ّ تاله ثـا بىیثب مٌت گـا یـیػؿ ػؿگ ویرؼل هـکقػبلن ثبىؼ، ثَ عبٓـ آًکَ  بیّ  بمتوؼاؿیًوبه، م

آًِب . ىًْؼ لیتجؼ< هِبرـ>ثَ < یؼیتجؼ>اف آًِب ًتْاًنتٌؼ اف  یبؿیثن ٌـّیثْػ، اف ا یاف كـاهْى یـیّ رلْگ یؿّىٌگـ

ّ  تیؿًهؼ ُـ ػّ كـٌُگيبى، ثَ لول ثضـاى مٌت ّ ثضـاى یّ ػؿ هـفُب تیػؿ ثطي هؼؿً ویعْ گبٍیًتْاًنتٌؼ اف رب
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 یهِبرـ ؿا ثْرْػ آّؿًؼ کَ ًَ تٌِب ثـا یـاًیٌُـ هؼؿى ا ٌگًَْیثپـػافًؼ ّ ا ویعْ یتٌبهْبت ػؿًّ قیتٌبهْبتيبى ّ ً

 نیكـاهْه ًکٌ. ّ رؾاة ّاهغ ىْػ ؼیهل ِبیؿـث یثـا قیؿـة ّ ً نیهو یـاًیا يیهِبرـ یتْاًنت ثـا یثلکَ ه بىیـاًیا

هبًٌؼ ًبثبکْف ّ  یتْاى ػؿ کبؿ کن یًبثبکْف هِبرـ ثْػًؼ ّ ه بیّ  لیرْ وقیهخل ر یگؾاؿاى ٌُـپنبهؼؿً َیکَ پب

 ویػؿ رِبى عْ تیّ اًطجبم هؼؿً ـهیاّ ّ پؾ یتیاف چٌؼُْ یاّ ًبى یػامتبًِب یگیچٌؼال يیکَ چگًَْ ا ؼیاّ ػ یتبیلْل

 ؼ،یػ یه ؼیػؿ تجؼ تیهؼؿً اف یلؿا ثَ مبى موج ویعْ ؼیتجؼ ،یارتوبػ بیّ  یبمیٌُـهٌؼ ّ كؼبل م یـاًیاگـ ا. ثبىؼ یه

ثَ  و،یػؿ ًگبٍ ّ ٌُـ عْ تیهؼؿً يتـیّ رؾة ُـ چَ ث تیثَ تزـثَ هؼؿً يتـیتْاًنت ثب تي ػاػى ُـچَ ث یآًگبٍ ه

هؼؿى ثْػًو ػؿ چين >اّ ػؿ ّاهغ ثغبٓـ  ـایف. کٌؼ زبػیّ هؼؿى ا کیّ تضْل موجل بثؼیػمت  ؼیتجؼ يیپبمظ ثَ ا يیثِتـ

صلع ربى ّ  یهؼؿى امت کَ مـکْة ىؼٍ اًؼ ّ ثـا بهبتیّ اىت تیهؼؿً يیػؿ ّاهغ ا ـایف. امتىؼٍ  ؼیتجؼ< یگـیػ

 یؼیاف ٌُـهٌؼ تجؼ ویٌُـهٌؼ هِبرـ ػؿ گؾاؿ عْ يیا یًگبُ يیثب چٌ. هزجْؿ ثَ تـک ّٓي گيتَ اًؼ ویعْ یيیػگـاًؼ

ًْ ثَ  ییتْاًنت ُن پبمغِب یه و،یػؿ ربى ّ ؿّاى عْ تیّ پنبهؼؿً تیهؼؿً نیثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ ثب تزـثَ ػو

اف . گـػػ یرِبً/ یـاًیّ هؼؿى ا َیٌُـ چٌؼال زبػگـیا يتـیّ ُن ُـ چَ ث بثؼی ویربهؼَ عْ یّ روؼ یكـػ یثضـاًِب

هؼؿى آى /یـاًیا یگیىؼى ّرْػ ػاؿػ، هب ىبُؼ چٌؼال یهؼؿت رِبً يیاف ا یاحـ یـاًیٌُـهٌؼ ا کیُـ رب ػؿ آحبؿ  ٌـّیا

آى  نیاّ تجلْؿ تلل ـایف. مبفػ یه قیّ رؾاة ّ مضـآه بییُـ ػّ رِبًو ف یاّ ؿا ثـا یگیالچٌؼ يیا ـایف. نیُنت

اّ اف . ٓلجؼ یُن ُـاك اف آى ػاؿػ ّ ُن آًِب ؿا ه گـیػ یّ اًنبى هؼؿى اف مْ کنْیاف  یکَ اًنبى مٌت نتییقُبیچ

ّ هٌونن  کیکو/کیصبلت تـاژ یؼٌی بىاًنتجلْؿ ؽات  کیّ پبؿاػکل ثَ  کیکو/کیّ تـاژ َیثَ مبى هِبرـ چٌؼال کنْی

هغتلق ّ  بتیصبالت ّ ؿّا زبػگـیثْػى ّ هٌونن ثْػى،ا یثنتـ كبً يیا َیثـ پب گـیػ یّ اف مْ يْػیه لیتجؼ یثيـ

 لنیاف ك یپیًوًَْ آى کل کی. بثؼی یػمت ه یٌٓق ّ تـاژػ ًْؼیثَ پ يتـیُـ چَ ث قیً ٌگًَْیاّ ا. گـػػ یه َیچٌؼال

ًؼاؿم،  ویثب کبؿُب ییػُن،چْى آىٌب یهي ػؿثبؿٍ کل کبؿ اّ ًظـ ًو. امت یاحـ هـربى مبتـاپ مبكـ اث<  لیپـمپْل>

 يیّ ا ؼُؼیاًنبى ّ اًنبى هِبرـ ًيبى ه کیکو/کیصبلت تـاژ بىیهؼؿت اّ ؿا ػؿ ث يیا یثغْث ویاف کبؿُب پیکل کیاهب 

ُوبى صبلت  پیکل يیا. نتیکبؿ ثَ فثبى كـاًنْ ؿکٌباّ،ػؿ  یکبؿُب تیهِن هضجْث یؿّاً لیاف ػال یکیهؼؿت اّ هطوئٌب 

فًؼٍ ثْػى پبًک ًْىتَ ىؼٍ  ینیثَ اًگل ْؿهیکَ ثـ پْل نتیػّ فى چبػؿ بىیػعتـ کْچْلْ ػؿ ه کی کیکو/ کیتـاژ

 بتیًِلتَ ػؿ ص کیکو/کیّ ػؿ ّاهغ ُن صبلت تـاژ یُن هؼْالت كـٌُگ یثغْث َیصبلت ثقثبى مبػٍ ّ چٌؼال يیا. امت

ػعتـ هِبرـ ثب ػّمتبًو ثَ  يیؿكتي ا پیک،کلیکو/کیصبلت هتوبثل آى ّ ثَ ُوبى اًؼافٍ تـاژ. ػُؼ یه ًيبىؿا  یاًنبً

 ی،كـٌُگیعٌؼاى ُـ چَ توبهتـ ثَ ثضـاى اًنبً یجبثیثق پیػّ کل يیػؿ ا یهـربى مبتـاپ. ريي ّ کٌنـت پبًکِبمت کی

ًوؼ کبهل ّ . گـػػ یه کیکو/کیّ هْكن تـاژ َیؼالچٌ گـ ٌُـ هِبرـ زبػیا ٌگًَْیپـػافػ ّ ا یّ ثضـاى هِبرـت ه

ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى  یتِبیهْكو يیاف ا یگـیػ یًوًَْ ُب. کٌن یهْکْل ه یگـیاّ ؿا ثَ ّهت ػ یکبؿُب َیچٌؼال

 یزبًْ ث یاف ًنلِب یعْىجغتبًَ ثغو هِو ـایف. کـػ ؼایپ یتْاى ثـاصت یؿا ه ییکبیآهـ/یـاًیا ،ییاؿّپب/یـاًیا َیچٌؼال

 ویثضـاى عْ يیثَ ا ،یکتبتْؿیّ ًوؼ ػ ویعْ یًوؼ هؼؿى ربهؼَ مٌت يیػؿ ػ ؼ،یٌُـ ػؿ تجؼ ینتیًبؿم یتي ػاػى ثَ ثبف

 يیا ینتیامت کَ ثب یؼیٓج. ـًؼیهن يیػؿ ا بیػمت آّؿػٍ ّ  ویعْ یتیّ رٌن یرٌن تیثَ كـػ يتـیتي ػاػًؼ ّ ُـچَ ث

تضْل  يیهؼؿى ّ ا نکْؿكیػ ّ ثَ ًوؼ هؼؿى ّ پبؿاػکل آًِب پـػاعت، تب ػکـ یىٌبم تیآم قیآًِب ؿا ً یوِبیًنلِب ّ تلل

هِبرـ ػؿ کتت  بیٌُـهٌؼاى ُن ًنل ّ  يیاف ا یبؿیتاله هي ػؿ ًوؼم ثـ آحبؿ ثن. بثؼیرب اكتؼ ّ ژؿكب  يتـیُـ چَ ث َیچٌؼال

 ٌگًَْیاف ا یًوبػ گـم،یػ یّ ًوؼُب< یـاًیهؼؿى ّ پنبهؼؿى ثب ربى ّ ؿّاى ا ننیاؿّت یُوبؿْى>  یکیالکتـًّ

.ػؿ صبل ثْرْػ آهؼى امت قیً َیًْ اف ًوبػاى هؼؿى ّ چٌؼال یعْىجغتبًَ ًنل. تالىِبمت   

 

 

 

یشاًیا یغتیًاسع یّ تاص یسّؽٌگش کیکالع یدس هؼٌا یذیٌُشهٌذ ّ سّؽٌفکش تثؼ یگشفتاس   

 

 

امت  بهؼٍیًبئل ً وتیصو يیٌُْف ثَ ا ویتَ عْهبًؼٍ اف گؾى بػگبؿیثغبٓـ صبلت هِـهبًبًَ ث یؼیؿّىٌلکـ تجؼ ،یؼیتجؼ ٌُـ

 وتیصو ویػاًٌؼ کَ کوبث یهـػم ه ـایف نت،یً یهجبؿفٍ ثب ًبػاً یّ پنبهؼؿً ؼیرؼ یؿّىٌگـ لَیّظ( 3)کَ ثوْل كْکْ 

ّ تضْل ػؿ  زبػیهؼؿت ّ ا یثـ هال کـػى مبعتبؿُب ّْْعه. نتیچ یّ كـػ یّ مؼبػت رٌن ننیاؿّت نت،یچ

 نتینکْؿمِبیتلبّت ػؿ ػ زبػیهؼؿى ّ ا بلْگیچبلو ّ ػ نیاف ٓـ ،یّ ؿّاً یّ صوْه یكـٌُگ هؼؿتوٌؼ ینکْؿمِبیػ

 بؿیاف ًْع ثْػؿ یّ اؿْاگـا ییا چَیرؼل عٌؼاى هؼؿت ً ،ییؿّىٌگـاًَ كْکْ ؼیًگبٍ رؼ يیهي ثَ ا. آًٌؼ ـیکَ اًنبًِب ام

 يتـیُـچَ ث یؿّىٌگـ ٌگًَْیکٌن ّ ا یا اّبكَ هؿ یـاًیا یّ ًظـثبف یـاًیّ ؿًؼ هلٌؼؿّاؿ ا یـاًیا ی، ُوـاٍ ثب چبىٌ

 یؿّىٌگـ.  يْػیه لیتجؼ یعٌؼاى ّ ىـّؿاًَ ّ ثـ ثنتـ ربهؼَ هؼً یچبلو ّ گلتگْ نیاف ٓـ گـاىیػ یاؿْاگـ کیثَ 

لول ّ تزـثَ ًگبٍ ّ  یثـا یگـیّ رؾة ػ گـاىیػ یاؿْاگـ یثَ هؼٌب يَیهؼؿت ُو یهؼؿت امت ّ ثبف یثبف کی

ّ مٌت، ثب  تیًْ ثَ ثضـاى هؼؿً یوِبیًْ ّ تلل یاؿْاگـ ثبىؼ ّ ثب ًيبى ػاػى رْاثِب ؼیؿّىٌگـ ثب. متهب يَیؿّه ّ اًؼ

اف  یویهؼؿى ّ ًْ ّ تلل نیهلبُ زبػیثب ا ،یـاًیصبالت هـػ ّ فى هؼؿى ا یًيبى ػاػى صبالت ّ عطْٓ ػوْه

عطْٓ  يیکوک کٌؼ کَ ثـ ثنتـ ا ویعْ ثَ كـػ ّ ربهؼَ ـٍ،یّ ؿ یهؾُج ننیپـّتنتبً زبػیثب ا نن،یت،ػين،اؿّتیُْ

 یؿّىٌگـ اؿْاگـ ّ عٌؼاى ث يیا. بثٌؼیػمت  ویعْ یهْه بی یّ گـُّ یكـػ نیّ تلل یكـػ تیثَ ؿّا ن،یتلل یػوْه
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ثَ تضْل  َ،یچٌؼال یًْ نیصبالت ّ هلبُ زبػیهؼؿى ّ ا یّ اؿْاگـ بلْگیّ ثب کوک هؼؿت چبلو ّ ػ ییهِـهبى گـا چیُ

 يیا یـاًیا َیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ چٌؼال. ؿمبًؼ یهؼؿى کوک ه نکْؿكیىؼى ػ ٌَیػکِي ّ ًِب نکْؿكیػ

کخـت ػؿ  کیَ،یچٌؼال نیتلل کیاّ  ـایًبتوبم امت، ف يَیُو کطـفیاؿْاگـ ًْ ّ عٌؼاى ّ ّؼهِـهبى امت کَ اف 

عْػ  چَیُوبًطْؿ کَ ً. نتیهؼؿى ػين ّ هؼؿت فًؼگ یثبف يیا یثَ مْ گـاىیاؿْاگـ ػ گـیاف ٓـف ػ ّّصؼت امت 

ؿّىٌلکـ  بیٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هِبرـ اؿْاگـ ّ  يیًبهؼ،ا یاؿْاگـ ثَ توبم هؼٌب ه کی< آًک اًنبى>ؿا ػؿ کتبة 

 یثـا یّ هؼً یّ تاله هبًًْ یـاًیهؼؿى ا یتِبیُْ يیاىکبل ّ اًْاع ا زبػیثب ا قیػؿّى کيْؿ ً َیهؼؿى اؿْاگـ چٌؼال

 نکْؿكیهؼؿى ّ گؾاؿ اف ػ نکْؿكیثَ تضْل ػ تِب،یُْ يیهؼؿى ّ هتٌبمت ثب ا یٌُگّ كـ یهبًًْ یمبعتبؿُب زبػیا

كـٍت  کیگـم ّ ثب ىـاؿت عٌؼاى  یمـػ ّ هلج یثب هـق یـاًیّؼهِـهبى ًْ ّ هؼؿى ا يیا. ؿمبًؼ یکوک ه یمٌت

کَ ٌُـهٌؼ  ُوبًطْؿ. ؿمبًؼ یکوک ه یيیّ گؾاؿ اف مـکْة ػگـ اًؼ ویثَ تضْل ربهؼَ عْ گْهیٓلت هؼؿى ّ ثبف

ّ  تیؿىؼ ثِتـ هؼؿً زبػگـیا ویعْ یویًگبٍ ّ ٌُـ تلل بىیػاعل کيْؿ ثب ث بیعبؿد اف کيْؿ ّ  یـاًیا َیهؼؿى چٌؼال

ػؿ  یـاًیا یؿّىٌلکـ قیّ ً ؼیجؼػؿ ت یـاًیهيکل ثغو اػظن ٌُـ ا. گـػػ یه یـاًیهؼؿى ّ ؿىؼ ٌُـ هؼؿى ا تیعاله

اف  یـاًیپـػاعتَ امت، تب عْاًٌؼٍ ا تیػؿ هؼؿً ویٍبػهبًَ ثضـاى عْ بىیثَ ث امت کَ ًَ ثَ ػٌْاى ٌُـهٌؼ يیػؿ ا ؼیتجؼ

اًنبى هؼؿى تْاًنتَ امت ػؿ  بیّ ًَ ثَ ػٌْاى ؿّىٌگـ ّ  ؼیًبئل آ ویعْ یآحبؿ اّ ثِتـ ثَ لول هؼْل ػؿًّ نیٓـ

 لنیّ تزـثَ تل نیاهکبى تلل ّ صبلت ًْ ثَ نیتلل يیا ؼىیًْ اؿائَ کٌؼ، تب عْاًٌؼگبى ثب ػ یویـ ّ تللیتَْ ویػـٍَ عْ

ٌُـ  کیٌُـ ثَ  لیهٌظْؿ هي تجؼ يیثٌبثـا. بثٌؼی ویعْ نیؿًّؼ ّ تلل ویتزـثَ ثِتـ ؿاٍ عْ يیّ ثـ امبك ا ٌؼیًبئل آ

 يیاف ا یؼیّ ؿّىٌلکـ تجؼ یؼیٌُـهٌؼاى تجؼ یهي ػّؿ ؿؿاٍ صل ًيبى ػُؼ،ثلکَ ثَ ثبّ ؼیکَ ثب نتیً یبمیهتؼِؼ ّ م

ثَ هِبرـ  ینیآًِب اف ػگـػ یآًِب ّ ًبتْاً ییًِب یمتـًّ زبػگـیا بى،یـاًیثضـاى هِبرـت ّ ا یؼٌی ویثضـاى ػّم عْ

 یـاًیػجْؿ ا یًبتْاً یػلت اٍل ویػؿ عْ ن،یثضـاى تلل یؼٌیثضـاى ػّم هِبرـت  يیا ـایف. ثْػٍ امت َیهؼؿى ّ چٌؼال

.کٌؼ یؿا صول ه نیاف تلل یًبتْاً یؼٌیت،یهؼؿً/اف ثضـاى مٌت   

 

 

 یّ ثبف کتبتْؿیّ ػ ْیثب ػ ینتیًبؿم یّ مٌت کیػؿ رٌگ تـاژ یـاًیا ؼیّ ٌُـ ػؿ تجؼ یـاًیا یؼیٌُـهٌؼ تجؼ یكتبؿگـ

ّ ثضـاى ػّم هِبرـت ثبػج آى ىؼٍ امت کَ ٌُـ  ویعْ یهِـهبى ّ ػؼم تي ػاػى ثَ هِبرـت ّ كـٌُگ رِبى ًْ/ْیػ

کوتـ تْاًنتَ اًؼ ثَ  بیًِب کبهل رب اكتؼ ّ آًِب ًتْاًنتَ اًؼ ّ آ یؼیّ ًگبٍ تجؼ یؼیهؼؿى ّ ًگبٍ هؼؿى ًتْاًؼ ػؿ ٌُـ تجؼ

 یاّ ه ینیػگـػ يیثب چٌ ـایف. بثٌؼی ینیػگـػ ویُـ ػّ رِبى عْ یّ رؾاة ثـا َیٌُـهٌؼاى هِبرـ ّ ٌُـ هِبرـ چٌؼال

اّ ػؿ  ـایف. ثؼبیػمت  ویعْ یّ رِبى ًْ ویعْ یًْ تیىْػ کَ ُنت ّ ثَ هؼؿت ّ عاله لیثَ آى تجؼ چَیتْاًؼ ثوْل ً

عْة ّ  یـاًیا کیامت ّ ُن هٌطوب < عْة ییاؿّپب> کی چَیّ ُن ثوْل ً نتیّ ػّ كـٌُگ یتیػّ هل یّاهغ اًنبً

تْاى ثـ  یه َیّ چٌؼال یؿّىٌلکـ ػؿّى کيْؿ چٌؼهتٌ بیّ  َیهِبرـ چٌؼال يیّ هؼؿى ا َیثـ ثنتـ ًگبٍ چٌؼال. هؼؿى

ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ  ،یربهؼَ هؼً زبػگـیىؼ ّ ا ـٍیچ یـاًیهؼبٍـ ا یبمیّ م یّ ٌُـ یؿّىٌلکـ یاف عطبُب یبؿیثن

تْاى ثب ًوؼ چٌؼربًجَ  یُن ه یا َیچٌؼال تیًگبٍ ّ ُْ يیثـ ثنتـ چٌ. هؼؿى ثْػ بلْگیهؼؿى ّ چبلو ّ ػ یّ هنئْل هبًًْ

هْفٍ ّ  کیا ثَ ؿ< عبّؿاى>  یکـػ ّ ؿّف زبػیكبرؼَ ُب ػؿ کيْؿ ا یبػاّؿی یُيؼاؿػٌُؼٍ ثـا یگؾىتَ هزنوَ ُب

 یًِْبینیّ کو یهبًًْ یصْفُِب ُوقهبى عْامتبؿ ػاػگبُِب کیتْاى ثب تلک یمبعت ، ُن ه لیهؼبٍـ تجؼ ظیُيؼاؿ تبؿ

ُوَ مطْس ّ  بىیه بلْگیچبلو ّ ػ زبػیتاله کـػ، ُن ثب ا بىیصوْم هـثبً یػاػعْاُ زبػیّ ا ٌَیفه يیثْػ ّ ػؿ ا وتیصو

 ـایف. کوک ؿمبًؼ یّ كـٌُگ ْینکْؿمیّ تضْل ػ یػوْه یػّلت ثَ ثَ ىلب/یهؼً َهؼرب بىیّ ه یربهؼَ هؼً یگـُِّب

 ینتیثب یـاًیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا گـیػ یػاؿػ، اف مْ یاگـ ىکٌزَ ىًْؼٍ ػؿ ثـاثـ ىکٌزَ گـ صن ػاػعْامت هبًًْ

هِـهبى /ْیػ یثبف،یـاًیا کیتـاژ یىـ/ـیع یىکٌزَ ىًْؼٍ، ثبف/ّؼهِـهبى، ػؿ ىکٌزَ گـ/ػؿ هِـهبى یثتْاًؼ صت

هنئْل  یـاًیاكـاػ هؼؿى ا بىیًگبٍ ّ چبلو ه زبػیّ ا ینتیًگبٍ ًبؿم يیثب ػجْؿ هيتـک اف ا ٌگًَْیّ ا ٌؼیؿا ثج کیتـاژ

ّ  یكـػ یصـکت چٌؼربًجَ ثَ ىلب يیتب ثب ا. بثؼیهؼؿى ػمت  یّ ّاهؼ لیثَ تضْل اٍ و،یّ رِبى عْ ویػؿ ثـاثـ عْ

ثَ ُوبى اًؼافٍ  ،یصوْه یػؿ کٌبؿ ػاػعْامتِب ـایف. بثؼیهؼؿى ػمت  بلْگیّ ػ تیُْک ی زبػیّ ا نیّ تضْل ػو یروؼ

ّ گؾاؿ هيتـک  یىـ/ـیّ ع ینتیهيتـک ًبؿم کیتـاژ یكـٌُگ ّ مبعتبؿُب يیا ؼىیػ بىیـاًیهب ا یروؼ یىلب یثـا

ػؿ  ویّ هتل ػگـاًؼ َعْة ػؿ ثبة صبالت مـکْة گـاً یثوْل عْػ ًوـٍ کبؿ ػؿ هوبلَ ا ـایف. اف آًِب هِن امت

هّْْع ػؿػًبک  يیا. نتیًجْػٍ ّ ً تیتٌِب هّْْع صبکو ویهّْْع مـکْة ػگـاًؼ يیچپ، ا یبمیم یگـُِّب

هتٌلـاًَ /لتگبًَیى ینتیصبلت ًبؿم ـیارتٌبة ًبپؾ زَیًت ویمـکْة ػگـاًؼ يیا. نتیـاًیهؼبٍـ ا ظیّ تبؿ یـاًیا ظیتبؿ

 يیا. نتیَ ثت ّ مـکْة ُـ ىک ّ ىکبک ثَ ػٌْاى هلضؼ ّ ّؼاًوالثث ویمبعتي آؿهبى عْ لیّ تجؼ یـاًیؿّاى ا

 تیثَ كـػ يتـیُـ چَ ث یبثیثَ ػمت  یّ ًبتْاً یـاًیػؿ كـٌُگ ا یهـاػ/ؼیؿّاثٔ هـ یهٌطو زَیًت ویمـکْة ػگـاًؼ

 یثـا َ،یٌؼالىؼى ثَ هِبرـ چ لیّ تجؼ ؼیاف ٌُـ ػؿ تجؼ ییؿُب قیً ٌـّیاف ا. امت یخیّ تخل کیّ اؿتجبٓ موجل کیموجل

.نتیهِن ّ امبم َیٌُـ چٌؼال زبػیّ ا َیصبلت ّ ًگبٍ چٌؼال يیا زبػیّ ا ینتیًبؿم یثبف يیىکنتي ا   

 

 

 نیهؼؿى ُنت یتِبیُْ يیا یـیّ ىکل گ زبػی، هب ىبُؼ ا گـاىیعْػ ًوـٍ کبؿ ّ ػ لیاف هج یـاًیُوَ ٌُـهٌؼاى عْة ا ػؿ

ػاػٍ امت، ثَ  ویػؿ ًگبٍ عْ ویهغتلق عْ یرِبًِب ـهیِبرـت ّ پؾتي ثَ هِبرـت ّ تزـثَ ه يتـیّ ُـچَ ٌُـهٌؼ ث
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چْى ىبهلْ ّ  یثـ عالف ًظـ ثقؿگبً ٌـّیاف ا. گـػػ یّ ه يتَّ ٌُـه پـثبؿتـ ّ عالهتـ گ ویبیػً قیُوبى اًؼافٍ ً

ـ هِبرـ اف کٌؼ، ٌُ یآًِب ػؿثبؿٍ ٌُـهٌؼاى هِبرـ ؿا ًوؼ ه یکَ ًوـٍ کبؿ ثَ صن ًظـات هٌل گـاىیّ ػ یػّلت آثبػ

ػؿ  یپغتگ ّ یگیچٌؼال يیثقؿگبى ثْػٍ امت ّ ُـچَ ا يیٌُـ ا بیاف ٌُـ ػاعل اف کيْؿ ّ  تـیعالهتـ ّ هْ بؿیثن یرِبت

. ىْػ یه يتـیث َیٌُـ ّ ٌُـهٌؼاى هِبرـ چٌؼال يیا تیىْػ، ثَ ُوبى اًؼافٍ هؼؿت ّ رؾاث تـیّ هْ يتـیفهبى ث یٓ

. ُنتٌؼ ویّ ثـ ثنتـ رِبى عْ ویعْ ٍْیثَ ى یگیچٌؼال يیا زبػیهب ػؿ صبل ا ُوبًطْؿ کَ ٌُـهٌؼاى ػاعل کيْؿ اهـّف

ػّ هؼؿت ًْ ّ ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى  يیا بىیّ چبلو ه بلْگیػ قیً ٌـّیاف ا. ٌؼیف یه یچٌؼهتٌ یػؿ رِبً قیآًِب ً ـایف

. نتیـاًیؿًنبًل ٌُـ ا زبػگـاىیاف ا یکی بلْگیاؿتجبٓ ّ ػ يیهِن امت ّ ا بؿیػؿّى ّ عبؿد اف کيْؿ ثن َیچٌؼال یًْ

ثَ ػكبع اف هؼؿت  یّ ػّلت آثبػ ىبهلْهٌتوؼ هخل  یٌُـ ًْ ثب اكـاػ يیا یاف ًيبًَ ُب یثـع بىیمبػٍ ه نَیصبل ثب چٌؼ هوب

.پـػافم یه َیٌُـ هِبرـّ چٌؼال يیا تیّ رؾاث   

 

 

 

يیتَ هِاخش یاًتماد ؽاهلْ ّ دّلت آتاد ًمذ   

 

 

ٌُـهٌؼاى اف رولَ ىبهلْ ّ ػّلت  یاف ٓـف ثـع يیاًتوبػُب ثَ هِبرـ یّ ًوؼ ثـع بىیاه ثَ ثًوـٍ کبؿ ػؿ هوبلَ  ػکتـ

هِبرـ، ػؿ ّاهغ  بی یؼیٌُـهٌؼاى ثـ ٌُـ تجؼ يیًکبت ػؿمت ّ مبلن ًوؼ ا یثَ ثبّؿ هي رؼا اف ثـع. پـػافػ یه یآثبػ

هخبل ىبهلْ  یثـا. ؿت عالم هِبرـت ىؼٍ اًؼاًؼ ّ ًَ هتْرَ هؼ وؼٍیِاف آًِب ًَ هِبرـت ّ هؼْل هِبرـت ؿا ك یبؿیثن

ّ ّـثَ فػى ثَ  ِبیـاًیٍضجت کـػى ا< ینیكبؿگل>هخل هّْْع  یاًتوبػ ػؿمت ِب،یػؿ اًتوبػاتو ثَ هب عبؿد اف کيْؿ

 بیّ  یُـ آلوبً. ْػث یػؿمت بؿیکبؿُب ؿا هطـس کـػ کَ ثجبّؿ هي اًتوبػ ثن يیّ گـٍ صوبؿت ًِلتَ ػؿ پيت ا یفثبى كبؿم

هؼؿى  یفثبًِب يیا ٌکَیثب ا. کٌؼ یػاؿبى ًو ٌگًَْیپـػافػ ّ اّ ؿا ثَ ا یثَ صلع هؼؿت ّ ظـاكت فثبًو ه قیً ییکبیآهـ

ًينتي عبؿد  کبؿیث یاهب اًتوبػ ىبهلْ ثَ ًْػ. کٌٌؼ یّ ُْن ه ـًؼیپؾ یه ویػؿ عْ قیؿا ً یهـتت کلوبت هِبرـ هؼؿً

ُوبًطْؿ کَ اّ ًتْاًنت . هِبرـت ثْػ نیاف ًيٌبعتي هؼْالت ػو یًبى ـٍیاف اهکبًبت ّ ؿ ٍّ ػؼم امتلبػ ِبیاف کيْؿ

 بیّ  ـییاف ًظـات اّ ؿا تـ یبؿیتْاًنت ثن یچگًَْ ه گـیكـٌُگ ػ کیهِبرـت ّ  نیػؿک کٌؼ، ػؿک ّ لول ػو

 قیً یهب چْى ػّلت آثبػ گـیػاًتوبػات ؿا ٌُـهٌؼاى عْة  يیُو. مبفػ یّ رِبً َیؿا چٌؼال ویتضْل ثغيؼ ّ ًجْؽ ٌُـ

 لیعْاُن ثَ ػّ ًکتَ هِن ؽ یاًتوبػات ه يیکْتبٍ ثَ ا یػؿ پبمغ. کٌؼ یکـػٍ اًؼ ّ ًوـٍ کبؿ ػؿ ًْىتَ اه ثَ آًِب اىبؿٍ ه

.اىبؿٍ کٌن   

 

 

ػول  یصبلت ث یػاًنتٌؼ کَ صت یًؼاىتٌؼ، ًو ییثضـاى آىٌب يیػّمتبى ثب ثضـاى هِبرـت ّ صبالت ا يیاف آًـّ کَ ا/ 1 

هّْْع  کیؿّىٌلکـاى ػؿ عبؿد اف کيْؿ  بیچٌؼمبلَ ٌُـهٌؼاى ّ  یٌُـ تیاف عاله یّ ًبتْاًىؼى  ـیىؼى، گْىَ گ

 کطـفیثبالرجبؿ اف  ؼیتجؼ بیثب هِبرـت ّ  یـاًیا ىٌلکـٌُـهٌؼ ّ ؿّ ـایف. ػؿ تضْل هِبرـت امت یّ هٌطو یؼیٓج

ًبتْاى اف لول  يیػُؼ ّ ثٌبثـا یػمت هاف  ویعْ یاكتبػٍ اؿتجبٓو ؿا ثب عْاًٌؼٍ ّ ثنتـ كـٌُگ ـّىیاف آة ث یچْى هبُ

 مبف ٌَیؿمبًٌؼ ّ فه یٌُـ کوک ه زبػیّ ا یّ تضْل ٌُـ تیکَ ثَ عاله نتیّ كـػ یكـٌُگ یّـّؿ یکٌو ّ ّاکٌيِب

هتٌبهِ ًْ  بهبتیاف آالػبت ّ اصنبمبت ّ اىت ییبیّ ػؿ یىْک كـٌُگ کیًبگِبى آًِب ثب  گـیاف ٓـف ػ. آى ُنتٌؼ

ٌُـهٌؼاى ػؿ  يیامت کَ ا یؼیٓج ٌـّیاف ا. ػاؿًؼ نیُْن ّ تلل یثَ فهبى ّ ػؿػ ّ ثضـاى ثـا بدیصتىًْؼ کَ ا یؿّثـّ ه

 نتبػىیهبًٌؼ صبلت ا یثلْکبػ ٌُـ يیػؿ ّاهغ ا چَیثوْل ً. يًْؼیه یثلْکبػ ٌُـ کیػچبؿ  یعبؿد اف کيْؿ پل اف هؼت

 چَیاهب ثوْل ً. مغت امت بؿیتضولو ثن یصـکت یصبلت عالء ّ ث يیامت ّ ا یثبػ رٌْث ؼىیثغبٓـ ًْف یثبػثبً یکيت

ثَ  اثْػ کَ هب ؿ نیعْاُ یرٌْث یًْمت ّ ثؼؼ اف آى ىبُؼ ّفه ثبػُب یىـٓ تضْل ّ صـکت ویمکْى عْػ پ يیا

ػّؿاى مکْى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ  يیا ـایف. کٌؼ تیتْاًؼ ُؼا یّ عٌؼاى ّ ؿهَبى ه جبیف یثب ػعتـکبً یرٌْث یمبصلِب

گلت  يیچٌ>ػؿ  چَیُنت ّ ػؿ اّ ثوْل ً قیً ؼیّ كـٌُگ رؼ ؼیرؼ یبیػؿّى اّ ثب ػً یػّؿاى آثنتٌ ػؿ ّاهغ ،یـاًیا

ّ < ىکٌٌؼ یكـاّاى ه یچَ ػزت کَ کْفٍ ُب>  چَیثوْل ً ٌـّیاف ا. بًٌؼیػؿ رٌگ ّ ؿل ٌؼٍیگؾىتَ ّ صبل ّ آ< فؿتيت

ّ  یكـػ یكـاّاى ّ هـگِب یٌِبیاّاى، مؤ رٌكـ یّ روؼ یُوـاٍ ثب تللبت كـػ یثضـاى ّ ػؿػ ّ آثنتٌ يیچَ ػزت کَ ا

 زبػیمغت ّ ا بؿیثن ٌؼٍیكـٌُگِب ّ گؾىتَ ّ صبل ّ آ بىیه یرٌگ ّ رؼل ػؿًّ يیا ـایف. ؿاُنت بىیكـاّاى ػؿ ه یروؼ

ػؿ  گـیکؼیثب  ٌگًَْیّ كـٌُگ هؼؿى ا یـاًیػّ كـٌُگ هبًٌؼ كـٌُگ ا یّهت ژٍیػىْاؿ امت،ثْ بؿیثن نیّ تلل یگیچٌؼال

 یّ كـػ کیموجل نیتلل يیا زبػیا یالفم ثـا یّ ؿّاً یّ مبعتبؿ كـٌُگ َیاؿح یػاؿا یـاًیاًنبى ا یّهت بی. ِ ثبىٌؼتٌبه

 يیّ عطب،کن کن ثَ ا ویآفهب ٍْیکْؿهبل کْؿهبل ّ ثي ـاى،یػؿّى ا یًنلِب بیّ  يیًجبىؼ ّ هزجْؿ امت هبًٌؼ هب هِبرـ

هؼؿتِب ّ  ،یگیثَ چٌؼال یبثیّ ػمت یؾاؿ اف ثضـاى ّ ػجْؿ اف چٌؼپبؿگگ يیصبٍل ا. بثؼیّ مبعتبؿ ػمت  َیّ اؿح نیتلل

ثَ  یبثیػمت یثـا ـایف. ثَ آى ثْػٍ ّ ُنتٌؼ یبثیًبتْاى اف ػمت  گـاىیّ ػ یىبهلْ ّ ػّلت آثبػ یًْ امت کَ صت ییتْاًِب

ّ < هـگ عؼا> ـهیّ پؾ، لول <یّ پْچ یچیُ>هبًؼى ػؿ  وبیهؼؿى ّ پنبهؼؿى، ػه َیچٌؼال یتِبیهؼؿتِب ّ عاله يیا

ثَ  تیّ پنبهؼؿً تیهؼؿً لیاف تجؼ ییّ ثب مٌت ّ ؿُب یت،پنبهؼؿًیاؿتجبٓ ًوبػاًَ ثب هؼؿً ن،یُوَ آؿهبًِب ّ صوب یپْچ



76 

 

 

چبک  ٌَیثب اّ ثَ ػٌْاى هؼؿى ّ پنبهؼؿى م ینتیىؼى ًبؿم یکی یاف عطب ییًْ ّ ؿُب ینتیًبؿم یعْاُ ؿهبىآ کی

هؼؿى ًيؼٍ اًؼ، چَ ثـمؼ ثَ آًکَ اف آى گؾؿ  ننیلیػـٍَ ًِ يیاٍال ّاؿػ ا یگـاه یِبیىبهلُْب ّ ػّلت آثبػ. الفم امت

ًگبٍ هِـهبى  کی -ٌُـىبى یّ اًنبً جبیًکبت ف یثب توبه – ًِبًگبٍ آ قیً ٌـّیاف ا. بثٌؼیػمت < عٌؼاى یچیُ>کٌٌؼ ّ ثَ 

ثَ . اًزبهؼ یه ْیػ/هِـهبى یمٌت ّ ثبف ؼیثَ ثبفتْل تیامت ّ ػؿ ًِب یمٌت یّ ثبف یّ هجتال ثَ صبالت مٌت بًَیگـا

امت ّ اٍال ثَ ػـٍَ صبلت پبؿاػکل ّ  ییؿٌب بیّ  یصوبم یبتیؿّا یىبهلْ ّ ػّلت آثبػ بتیؿّا قیً ٌغبٓـیا

چَ ثـمؼ ثَ آًکَ ثَ  نتٌؼ،یً کیکو/کیتـاژ يبىیّ هِـهبًِب يًْؼیاًنبى هؼؿى ّ اًنبى هِبرـ ّاؿػ ًو کیکو/کیتـاژ

ٌُـ هِبرـ عبؿد اف . بثٌؼیؽُي ػمت  بلیم بىیچْى رـ یپنبهؼؿً یاًنبى پنبهؼؿى ّ مجکِب یتیّ چٌؼؿّا یگیچٌؼال

 تیثٌب ثَ هٌطن ؿّا قیً ٌـّیاف ا. امت یگیچٌؼال يیا زبػیا َػاعل کيْؿ هبػؿ ث یکيْؿ ّ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ چٌؼهتٌ

 يیًْ ا یًنلِب يیا یهِن ثـا. کٌؼ زبػیاػُؼ ّ تلبّت  ـٍیّ ؿ یپنبهؼؿً یًْ یهزجْؿ امت تي ثَ مجکِب ویهتلبّت عْ

آؿهبى ّ ثت  کیؿا ثَ  تیّ پنبهؼؿً تیّ هؼؿً بثٌؼی ییؿُب يتـیُـ چَ ث ینتیًبؿم یثبف یكـٌُگ َیاؿح يیامت کَ اف ا

ًْ  یًنلِب يیا یىٌبم تیثَ آم ینتیثب يیػؿ صبل ؿط ػاػى امت ّ ثٌبثـا قیً ییعطبُب يیچٌ. ًکٌٌؼ لیتجؼ ؼیرؼ ینتیًبؿم

ًْ اف ٌُـ، اف مٌت ّ هؾُت ثَ مبى ؿّىٌلکـ  بتیًْ ّ ؿّا یوِبیتلل زبػگـیا َیچٌؼال یًنل ًْ يیاهب ا. پـػاعت قیً

.ػؿّى کيْؿ امت یچٌؼهتٌ بیهِبرـ ّ  َیمکْالؿ، ثَ مبى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ چٌؼال بی یهؾُج   

 

 

 َیچٌؼال تیثَ كـػ یگْ یّ آؿ ننیتّ رنن ّ اؿّ یثَ فًؼگ یگْ یّ آؿ بًَیرنن گـا یًوًَْ آى ؿىؼ ًگبُ کی/ 2 

عبؿد اف کيْؿ ّ ػاعل  یـاًیتْمٔ ٌُـهٌؼاى هؼؿى فى ّ هـػ ا و،یعْ َیفًبًَ ّ هـػاًَ ّ ثَ رِبى چٌؼال یتیرٌن

ُن ثَ < هؼؿى ّ پنبهؼؿى ننیثب اؿّت یـاًیا ؿّاىربى ّ  یُوبؿْى> نیکیکيْؿ امت کَ هي ػؿ مَ ثغو کتت الکتـًّ

آًِب اف هٌظـ  یىٌبم تیٌُـهٌؼاى هغتلق ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ّ ُن ثَ آم َیچٌؼال یبهؼؿتِ يیا بىیّ ث يیتضن

 ،یکـثبم جبیُْلَ، ف نیاف فًبى ّ هـػاى عبؿد ّ ػاعل کيْؿ ٌُـهٌؼ اف هـ ییًنل ًْ يیچٌ. پـػاعتَ ام یؿّاًيٌبعت

هبػؿ ثَ  گـیػ یاف مْ ـٍیّؿ ییـّب،ػجؼالیهيکبً ؼیهخل روي یّ هـػاً ـٍیّ ؿ ییهِـهبى، هبًب آهب یمبه ،یوؼپگبٍ اص

 يیثب آًکَ ُوَ ا. ًبتْاى اف آى ثْػٍ ّ ُنتٌؼ ِبیثْػٍ اًؼ کَ ًنل ىبهلُْب ّ ػّلت آثبػ ییػجْؿ اف هـفُب ّ ُـامِب

امت ّ  بًَیًگبٍ هِـهبى گـا کیػؿ ّاهغ  یفى ّ ؿاثطَ رٌن ّّ ثقؿگ ُنتٌؼ، اهب ًگبٍ ىبهلْ ثَ ػين  قیٌُـهٌؼاى ػق

ػؿ . يؼیاًؼ یًو یٓلجؼ ّ رق ثَ هجبؿفٍ ّ هِـهبً یػؿ ّاهغ فى ؿا مبکت ّ عبهْه ه< ى كـّتي ىْکـاىکبىلب>اّ ػؿ 

کَ  امت يیگبم ّ ًگبٍ ًْ ا يیهيکل ا. ػاؿػ یػؿ رِت لول ػين ّ ًگبٍ فًبًَ ثـ ه یهِـهبى گبه يیا< ٌَیػؿ آ ؼایآ>

هبػؿ امت ّ /یـیفى اح کی یـاًیا یهَ كـٌُگ مٌتػؿ ّاهغ ػؿ اػا ؼایهبًؼ ّ آ یه یىبهلْ ػؿ ّاهغ ُوبى هِـهبى ثبه

 ٌؼیث یؿاثطَ ؿا ه يیکٌؼ ّ ًَ هيکل ا یه بىیؿا ث یـیفى اح/یصبلت ؿاّ يیا کیىکل ؿهبًت کیصبلت  يیىبهلْ ػؿ ثِتـ

چٌؼگبًَ  یػيو/یکیاؿّت یهب ًَ اف مْػاُب قیً ٌـّیاف ا. اف آى امت ؿامت ّ ًَ هبػؿ ثَ ػجْ ؼٍیػ یثغْث تیکَ ُؼا

 یصبلت بیّ  یتیچٌؼؿّا یّ صبلت یّ چـعي یبلْگیػ ـایف. ؼایآ یّ توٌبُب بهبتیّ ًَ اف اىت نیىْ یلْ ّ هـػ عجـػاؿ هىبه

 ـایف. نتیً بىیػؿ ه ؼؿىهـػاًَ ّ فًبًَ ه ییچٌؼمْػا یِبیكبًتق بىیث بیاف ػين هؼؿى ّ ػبىن هؼؿى ّ  کیکو/کیتـاژ

ّ  بلْگیػ يیالفم امت تب ثَ ا یثيـ یكبً ننیالفم ّ اؿّت یتیرٌن ّ یرٌن تیّ ػيويبى كبهؼ كـػ یـیهِـهبى ّ فى اح

ػؿ  یىبهلْ کو یکبىک. امت یمٌت یًگبُ تیًگبٍ ىبهلْ ثَ ػين ّ فى ّ رنن ػؿ ًِب ٌـّیاف ا. بثؼیػمت  یگیچٌؼال

 یػيو یهؼؿى ّ تزـثَ ثضـاًِب ننیثب تزـثَ اًْاع ّ اىکبل هغتلق ػين ّ اؿّت بت نتیف یعبؿد ّ ػؿ کٌبؿ هب ه

 جبیػؿ عبؿد اف کيْؿ، هبًٌؼ ف یـاًیتْاًنت هبًٌؼ ٌُـهٌؼاى هؼؿى فًبى ّ هـػاى ا یه ویهؼؿى ّ پنبهؼؿى ػؿ عْ

ّ  َیّ ػين چٌؼال ننیّتفًبًَ ّ هـػاًَ ّ اؿ یگیصبالت ّ چٌؼال يیا بىیثَ ث گـاى،یّ ػ یهيکبً ؼیروي بیّ  یکـثبم

چْى هي ثـ ثنتـ تزبؿة  یهبًٌؼ ًگبٍ کنبً بی. بثؼیػمت  نیثَ تلل تـيیپبؿاػکل فًبًَ ّ هـػاًَ ثپـػافػ ّ ُن ُـ چَ ث

هؼؿى ّ  یگْؿُبیُن ثَ ًوؼ مٌت ّ ُن ثَ ًوؼ ك ویعْ َیّ چٌؼال بًَیرنن گـا یهِبرـت ّ ثضـاى هِبرـت ّ ًگبٍ ًْ

ّ رنن  عٌؼاى یٌیػبىن ّ ػبؿف فه>، <عٌؼاى یکبفاًْا> ًْ چْى  یًگبُِب ّ صبالت زبػگـیثپـػافػ ّ ا تیهؼؿً

 َیکَ ثٌب ثَ صبلت چٌؼال ییصبالت ّ ًگبُِب. هؼؿى ثبىؼ< یـاًیا یپـّا یپـ ىـم ّ ث ننیاؿّت> ،<یـاًیعٌؼاى ا َیچٌؼال

امت ّ ُـ  ییّ صبلتِب نیتلل ػوؼٍعطْٓ  یکنـیّ كؤ  نتیً یتیىغَ پیت کی ؼتبیّ ًبتوبم هب ًنل ًْ، ٓج یّ چٌؼهتٌ

 يیهبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ ا و،یعْ یتي ػاػى ثَ مـًْىت ىغَ نیٓـ ّ اف ویعْ یىغَ تیکل تٌِب ثـ ثنتـ ؿّا

ّ  ویّ ثَ عْ< یثيْ آًچَ ُنت>کَ  نتیا چَیرولَ هؼـّف ً يیًنل ًْ ا يیهبػؼٍ ا ـایف. صبالت ًْ ّ ًگبٍ ًْمت

ى هؼؿى هبثل رِب یثـا یتزـثَ ّ ًگبُ يیثب چٌ قیآًگبٍ ىبهلْ ً. مبف جبیّ ف يیبكـیتي ثؼٍ ّ آى ؿا ث تتیمـًْىتت ّ ؿّا

هؼؿى  یاًنبًِب قیهِبرـ ّ ً یهب اًنبًِب یثـا ییّ ػين ىبهلْ ؼایآ گْؿیك ـایف. گيت یه یّ رِبً يؼیكِن ّ رؾاة ه

.امت یػّؿاى ًْرْاً یػيوِب بػآّؿیّ  یػوال کنبلت آّؿ،تک مبصت   

 

 

رلت ػبىن ّرْػ  کیّاهغ تٌِب  ػؿ ؼؿیػؿ کتبة کل. نیٌیث یه یػّلت آثبػ< ؼؿیکل> هّْْع ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب کتبة  يیُو

ىْؿًؼ ّ ثب ُن  یه یّ عبًْاػگ یػوْه یػيويبى ثـعالف مٌتِب یُنتٌؼ کَ ُـ ػّ ثـا ویّ هبٍ ػؿّ ـّیػاؿػ ّ آى ى

. ىًْؼ یعبًْاػٍ هِـهبى ػامتبى ّ ُن ّؼ هِـهبى ػاؿبى ه مٔرلت ػبىن ُن تْ يیامت کَ ا يیکٌٌؼ ّ ربلت ا یكـاؿ ه

هـػاًَ اه ؿا  یػؿػ، تب آثـّ یؿا ه ویّ ُونـ عْاُـ عْ ویچين ُوگبى عيتک هبٍ ػؿّ یثـاػؿ گل هضوؼ ػؿ رلْ
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 ویّهبٍ ػؿ.آّؿػ یػؿ ه ویىکنتَ ىؼٍ ؿا ثَ امبؿت عْ ویثٌؼاؿ هبٍ ػؿّ یؿا فًؼٍ کٌؼ ّ ثبثول یعبًْاػگ یثجـػ ّ آثـّ

ثَ  قیُونـه ّ ػيوو ً گـیػ یىْػ ّ اف مْ یهؼتبػ ّ ػاؿبى ه کنْیاف  گـاىیكيبؿ عٌؼٍ ّ متن ػ ـیػبىن ػؿ ف

 يیآعـ. ىکٌؼ یه یربهؼَ هِـهبى گـا ّ مٌت يیكيبؿ ا ـیػيويبى ػؿ ف ٌگًَْیّ ا يْػیه لیهؼيْهَ پنـ اؿثبة تجؼ

 یضیچْى هن ویؿمؼ ّ هبٍ ػؿّ یه بىیل اؿثبة ثَ پبیػؿ ػكبع اف ػيوو ثب ىکنتي کوـه تْمٔ ث ویهبٍ ػؿّ بىیٓـ

کَ ثوْل  ـّیکَ ثـاػؿ ى ٌزبمتیربلت ا. گـػػ یثـ ًو گـیکٌؼ ّ ػ یؿهبى ؿا تـک ههبٓـ  بیهَلْة ىؼٍ مْاؿ ثـ االؽ 

کٌؼ ّ  یتؼزت ًو قیً یػّلت آثبػ یصت. کٌؼ  یتؼزت ًو چیثـاػؿه ُ یکٌؼ، اف ػّ ُونـ یهْم ؿا فًؼٍ ه یعْػه آثـّ

ًوطَ  يیػُؼ ّ ا یتي ه قیؿن ّ عيويبى ً یاصنبمبت ػّ فى ّ صت بىیػؿمت امت کَ ثَ ث. فًؼ یًو ییثَ آىٌبفػا تػم

امت ّ ػؿ ّاهغ ػؿ  کیّ ؿهبًت ییّ ؿٌب لتگبًَیًگبٍ ى کیهبؿال /هؼؿت کبؿ اّمت ، اهب ًگبٍ اّ ثَ ػين گل هضوؼ

عْػ هِـهبى گـا  قیاّ ً ـایف. کٌؼ یؿا فًؼٍ ه ییّ ىبهلْ یـاًیهِـهبى ا/یـیػين فى اح وبیؿاثطَ گل هضوؼ ّ هبؿال ػه

هِـهبًبى اّ ثـ عالف  قیعبٓـ ً يیثَ ا. امت ؼؿیهيکل هِن کتبة کل يیامت ّ ا بًَیگـا ؿّاثٔ هِـهبى يیا ـیّ ام

ٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ هبًٌؼ ؿّب  یهِـهبًبى کبؿُب قیهؼؿى ّ ً یهِـهبًبى کتبثِب بیّ  ییْبیث یهِـهبًبى کبؿُب

ٌُـهٌؼاى عبؿد اف  گـیػ یٌؼ کبؿُبهبً بیّ  نتٌؼیً کیکو/کیتـاژ< عْاًٌؼ یکَ ثـُِب ه یّؿػ>  ؼیّ ؿهبى رؼ یهبمو

 ٌـّیاف ا. نتٌؼیً یًْ ّ پنبهؼؿً یکِبیّ ثب امتلبػٍ اف تکٌ یی،چٌؼمْػایتیػاعل اف کيْؿ چٌؼؿّا یًنل ًْ بیکيْؿ ّ 

ػامتبى ّ هؼْالت  یگْؿُبیثَ هؼْل ك َیهؼؿى ّ چٌؼال فچين اًؼا کی زبػیهبػؿ ثَ ا یػّلت آثبػ قیً

هِـهبًو ّ ػامتبًو  قیً ٌـّیاف ا. نتیّ هْ جبیّ ف یاحـ عْاًؼً کی ؼؿیثب آًکَ کل. تنیآًِب ً یتیُْ/یکیاؿّت/یػيو

ّ  هِـهبى/ْیػ یثبف ؼیهبًؼ ّ ثَ ثبفتْل یه یثبه یمٌت ّ ًگبٍ مٌت ـیام ٌگًَْیىْػ ّ ا یًو َیچٌؼال بیّ  کیکو/کیتـاژ

 یجبیػؿ ؿهبى هْكن ّ ف. ى ثـهال ىْػهِـهبًب يیا یّاهؼ یآًکَ تـاژػ یث. اًزبهؼ یهِـهبى ثقؿگ ه ینتیهـگ ًبؿم

 کیٌُـ  َیّ چٌؼال کیکو/ کیصبلت تـاژ يیًْ اف ا یىکل زبػیىبُؼ ا< عْاًٌؼ یکَ ثـٍ ُب ه یّؿػ> یؿّب هبمو

هخبل  یثـا. ُنت کَ ػؿ ًوؼم ثـ ؿهبًو هطـس کـػٍ ام قیً یهِو یّؼلِب یکبؿ اّ ػاؿا ٌکَیثب ا. نیٌُـهٌؼ هِبرـ ُنت

ثل اًؼک  یصْْؿ بیيْػ،یه ؼٍیکي َیّ ربهؼَ كـاًنَ ثَ صبى تیـاًنَ ّ ثضـاى هِبرـ ثب هؼؿًػؿ ؿهبى اّ ربهؼَ ك

 کی زبػیاف ا یؿا ػؿ هضتْا ّ ػؿ مجک کبؿه ّ ًبتْاً ـهیهِن ؿهبى عْة اّمت ّ تبح یاف ّؼلِب یکی يیا. ػاؿػ 

 ؼؿیٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ ثب کبؿ کل گـیػ یؿهبى اّ ؿهبًِب یگیچٌؼال يیتلبّت ا ٌضبلیثب ا. گؾاؿػ یه نیػو یگیچٌؼال

ًْ ّ ػؼم  یثنتـ كـٌُگ يیهيکل ػؿ ًؼاىتي ا. امت یّ عْث یؿهبى هْ قیً ؼؿیکل ٌکَیثب ا. هلوْك امت یػّلت آثبػ

 زبػیّ هبًغ ا يْػیه ییاف كـٌُگ هِـهبى گـا ؼؿیػجْؿ کتبة کل هبًغهؼؿى امت کَ  یگیثَ چٌؼال یبثیػمت  ییتْاًب

ّ  یهبػؿ ثَ لول ثضـاى هِبرـت ّ صبلت ػّ كـٌُگ یصبل اگـ ػّلت آثبػ.. گـػػ یػؿ آى ه یمجکّ  ییتضْل هضتْا

 هبًبًَ،کتبة ّؼهِـ کیثَ  ؼؿیػاىت، آًگبٍ هطوئٌب کتبة کل یه ییتزـثَ ا يیثْػ ّ چٌ یهؼؿى ه ننیلیًِ نیلول ػو

ثَ عبؿد ؿكتَ ّ هِبرـ  یـّیّ ى ویؿّػؿ اًتِب ىبُؼ ثبفگيت هبٍ ػ ؼیّ هب ىب يؼیه لیتجؼ َیّ چٌؼال کیکو/کیتـاژ

فًبًَ ّ هـػاًَ  یّ اؿْاگـا یگيتٌؼ ّ ثب عٌؼٍ ا یعٌؼاى ّ ّؼ هِـهبى ثـ ه یکَ اکٌْى ثَ ػٌْاى ػبىوبً نیىؼ یگيتَ ه

ّ ىـّع ثَ  ؼًؼیؿم یثٌؼاؿُب ؿا ه یگل هضوؼُب ّ ثبثول یّ مٌت بًَیگـا بىرِبى کِي هِـه يیصنبة ا َیهؼؿى ّ چٌؼال

 يیا َیچٌؼال یتیّ رٌن یكـػ یػؿ ثـاثـ تزبؿة ّ هؼؿتِب ـایف. کـػًؼ یرِبى کِي ه يیّت ّ تضْل هؼؿى ػؿ اتلب زبػیا

ًنل هِـهبًبى ّ کبٌُبى  يیا َ،یچٌؼال یٌیػبىوبى ّ ػبؿكبى فه یًنل ًْ يیّ عٌؼاى ا یٌیفه یًنل ًْ، ػؿ ثـاثـ اؿْاُب

ّ رؼل هؼؿت  یهؼؿى ّ ؿاثطَ هؼؿى اف هجل ثبف یٍضٌَ ثبف زبػیًنل ًْ ثب ا يیا ـایف. نتیّ هوبّهت ً نتبػىیؿا تْاى ا

ثـًؼ، کَ ثوْل هؼـّف کبؿ اف  یه یپ ویثَ هـگ رِبى عْ یًنل کبٌُبى ّ هِـهبًبى کِي تٌِب فهبً يیا. ؿا ثـػٍ امت

.ىؼٍ اًؼ لیعْػىبى ثٌبچبؿ ثَ ٌُـهٌؼاى هؼؿى ّ ّؼ هِـهبى تجؼ یکبؿ گؾىتَ امت ّ صت   

 

 

ٌُشهٌذ هِاخش؟ ایّ  ذًذیٌُشهٌذاى، ٌُشهٌذ دس تثؼ گشیدًمشٍ کاس ّ  ایآ   

 

 

كـاهْه  یتاله ثـا َیثـ ػل يبىیاف ربًت ا یکٌؼ، ػؿ ّاهغ تالى یه بىیًوـٍ کبؿ،ُوبًطْؿ کَ ػؿ اّل هوبلَ ث هوبلَ

ثجبّؿ ًوـٍ . امتّ ٌُـهٌؼ عبؿد اف کيْؿ  یبؿیکـػى آًِب ثَ هِبرـاى اعت لیّ هنبئل آًِب ّ هوبثلَ ثب تجؼ بىیؼیکـػى تجؼ

کلوَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػؿ  نیاف ٓـ یؼیّ تجؼ ؼیٌُـ ػؿ تجؼ یىؼٍ امت ّ ًل ؼیجؼت ویػگـاًؼ کی یؼیّ تجؼ ؼیکبؿ ٌُـ ػؿ تجؼ

ًوـٍ کبؿ ثـ هّْْع  تیصنبم. آًِب،گؾىتَ ّ صبل آًِبمت یّاهؼ ظیتبؿ یّ ًل يبىیمتوِب ّ کيتبؿ ػگـاًؼ يیا یّاهغ ًل

هتل ّ  ظیهب تبؿ هؼبٍـ ظیتبؿ ـایف. هِن ّ هؼؿى امت تیصنبم کیآًِب  یاف كـاهْى یـیّ رلْگ يبىیمـکْة ػگـاًؼ

صلع  یثْػٍ اًؼ کَ ثـا یكـاؿ يبىیػؿ هؼم اّل ػگـاًؼ يیثغو اػظن هِبرـ وتبیثْػٍ امت ّ صو ویمـکْة هؼاّم ػگـاًؼ

ّ ًوؼ  ؼیٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼ یتِبیعاله ػكبع ًوـٍ کبؿ اف قیً ٌگًَْیُو.هزجْؿ ثَ كـاؿ اف کيْؿ ىؼٍ اًؼ ویربى ّ ًگبٍ عْ

.ثزب ّ هؼؿى امت کَ ثَ آى پـػاعتن یگـاى،اًتوبػیّ ػ ْچْى ىبهل یمغٌبى کنبً   

 

 

ّ اف ٌُـهٌؼ < َیٌُـ هِبرـ چٌؼال> ثَ < یؼیٌُـتجؼ> امت کَ چْى ثَ تضْل هِن اف  يیثضج ًوـٍ کبؿ ػؿ ا هيکل

اؿفىو ؿا کبهال ػؿک ًکـػٍ امت، اف آًـّ ػؿ ّاهغ ٌُْف  بیثـػ ّ  یًو یپ َیّ چٌؼال یتیثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػّهل یؼیتجؼ
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هبًؼ ّ  یه یعيي ّ مـکْة گـ ثبه کتبتْؿیػ/ ؼیػؿ تجؼ ِـهبىٌُـهٌؼ ه کتبتْؿ،یػ/ؿّىٌلکـ ینتیًبؿم یِبیثبف ـیام

 ٍْیى ـایف. آى امت یاكيب یؿمبًؼ کَ ػؿ پ یکوک ه یقیثَ ًبچبؿ ثَ صلع آى چ تیکَ ػؿ ػول ّ ػؿ ًِب ٌؼیث یًو

ّ چبلو  نکْؿكیػ زبػیا و،یهوبثلَ ثب مـکْة ػگـ اًؼ یػؿمت ثـا ٍْیكـاهْه ًيؼى گؾىتَ ّ صبل، ى َیػؿمت ثـ ػل

ٌُـهٌؼ هِبرـ  کیثَ  يتـیُـچَ ث کنْیاف  یـاًیٓلجؼ کَ ٌُـهٌؼ ا یه بلْگیچبلو ّ ػ يیا. هؼؿى امت بلْگیػ ّ

پـػافػ  یه بلْگیثَ چبلو ّ ًوؼ ّ ػ تویػّ کيْؿ ّ هل یّ ربهؼَ هؼً يیثب هنئْل یاًتوبػ ٍْیىْػ کَ ثَ ى لیتجؼ َیچٌؼال

هؼؿى ػؿ  یمبعتبؿُب يیىؼى ا ٌَیثَ ؿىؼ ّ ًِبػ ویّ اف ؿاٍ عْ بلْگیػ ٍْیکٌؼ کَ ثي یتاله ه گـیّ اف ٓـف ػ

 ینتیبؿمً یػؿ ثبف یگـكتبؿ یػؿ ّاهغ ثَ هؼٌب ویثْػى عْ یتیهِبرـ ثْػى ّ ػّهل یًل. کوک ؿمبًؼ ویعْ یکيْؿُب

.امت ْیػ/هِـهبى  

 

 

امت کَ  يیپـػافًؼ، ا یه «ؼیٌُـ ػؿ تجؼ»کَ ثَ ػكبع اف  یًوـٍ کبؿ ّ ػؿ ّاهغ هيکل ُوَ کنبً ػّمت ػقیق آهبی هيکل

ثَ  تیػؿ ًِب يَیکَ ُو یـاًیا ینتیعطـًبک ّ ًبؿم یثبف يیتْاًٌؼ اف ا یُنتٌؼ ّ ًو یهِـهبً/ْیػ یثبف ـیآًِب ٌُْف ام

ثـ  تیػؿ ًِب ٌگًَْیّ ا بثٌؼی ییاًزبهؼ، کبهل ؿُب یه هبىهِـ/ْیػ یثبف ؼیمٌت ّ ثبفتْل ؼیبى ّ ثبفتْلهِـه کیهتل تـاژ

 ؼیّ هِـهبى ػؿ تجؼ یؼیىؼى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هب اف ٌُـهٌؼ تجؼ لیاثتؼا ثب تجؼ ـایف. کٌٌؼ یػول ه ویعْامت عْ َیػل

ثَ هنئْل  لیؼّ تج ـػیثو ینتیثب قیً کتبتْؿیّ ػ ْیهبى، ػّ ثب هـگ هِـ َیثَ ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ّ هِبرـ چٌؼال

 ویعْ ،یـاًیکَ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ا نتییّ هِـهبى گـا یثبف يیاف ا ییاثتؼا ثب ؿُب. ىْػ یػؿ ثـاثـ ربهؼَ هؼً یهبًًْ

کٌؼ ّ  یه لیتجؼ ویّ ػگـاًؼ یثَ هنئْل هبًًْ یؿا اف ػىوي ربً تیثَ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ؿه يتـیؿا ُـ چَ ث

اّ . نبفػیه لیتجؼ تیؿه ویػگـاًؼ بیّ  یهنئْل هبًًْ/ّ چبلو کبؿىٌبك بلْگیػ َثب اّ ؿا ث یرؼل ّ چبلو اًتوبػ

اهکبى  يتـیؿمبًؼ ّ ُن ُـ چَ ث یکوک ه ویهؼؿى ػؿ ربهؼَ عْ نیىؼى هلبُ ٌَیُن ثَ ًِبػ يتـ،یُـ چَ ث لَیٌْمیثؼ

.ـػیگ یـهبى ههِ/ْیػ یعْاُبى ثبف قیمـکْة عْػ ؿا اف صـ   

 

 

 یًل یثَ هؼٌب بیّ  ـاىیػؿ ا یيیاًتوبػ ثَ مـکْة ػگـاًؼ یًل یثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ثَ هؼٌب ینیػگـػ يیامت کَ ا یؼیٓج

 بلْگیاًتوبػ ّ ػ يیا يتـیمبعتي ُـچَ ث ٌَیّ اًتوبػ ّ ًِبػ بلْگیػ زبػگـیثـػکل ا نت،ثلکَیگؾىتَ ّ كـاهْه کـػى ً

 یثـا یّ ثـ ثنتـ چبلو ربهؼَ هؼً یُن ثَ ؿىؼ اهکبًبت هبًًْ ،صْفُِب کیٍ ثب تلکًگب يیا گـیاف ٓـف ػ. امت 

 ینتیًبؿم یاف ثبف ییػـٍَ هؼؿى ّ ؿُب يیا زبػیتْاًؼ ثب ا یؿمبًؼ، ُن ه یٍْؿت گـكتَ کوک ه یظلوِب یػاػعْاُ

ىـاًَ ّ /ـیع یثبف يیاف ا یًبى یکي ویػگـاًؼ يیا ـایف. ػُؼ ـییؿا تـ یکي ویػگـاًؼ يیمـاًزبم امبك ا ويیاُـ/ْیػ

هـاؿ  ویثب صبلت هتوبثل عْ ْینکْؿمیتٌگبتٌگ ػ یًْؼیػؿ پ یُـ صبلت ییكْکْ نکْؿكیػ یػؿ هؼٌب. هِـهبى امت/ْیػ

 گـیثجبّؿ هي ًوـٍ کبؿ ّ ػ قیً ٌـّیاف ا. ؿمؼ ّ ثبلؼکل یكـا ه قیً ْیاثتؼا ثب هـگ هِـهبى ،هـگ ػ قیً ٌگًَْیا. ػاؿػ

ؿا ّ  يبىیاًتوبػ بتیثغبٓـ ًظـ ـاىیاکٌْى اهکبى ثبفگيت ثَ ا کنْیکَ اف  تٌؼُن یٌـهٌؼاى هِبرـُ ،یؼیٌُـهٌؼاى تجؼ

 ؼیثـ ٌُـ ػؿ تجؼ ویعْ ؼیاهب ثب تبک گـ،یػ یاف مْ. ؿا ًؼاؿًؼ يبىیؿا ثغبٓـ ًگبٍ هؼؿى ّ اًتوبػ يبىیاهکبى ًيـ کتبثِب بی

 یػاعل کيْؿ ػمت ًو ویّ ػگـاًؼ تیّ ؿه< ـیؿ>ثب  گبلْیىؼى کبهل ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ، ُن ثَ ؿىؼ ػ لیّ ػؼم تجؼ

ٌُـهٌؼاى ّ  يیا یاف تـاژػ یثغي يیؿمبًٌؼ ّ ا یهِـهبى ّ صلع مٌت کوک ه/ْیػ یّ ُن ًبآگبُبًَ ثَ اػاهَ ثبف بثٌؼی

ثَ ٌُـ  یبثیاف ػمت  ی،ًبتْاًیتیثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػّ هل ینیهّْْع ّ ػؼم ػگـػ يیا ییًِب زَیًت. ؿّىٌلکـاى امت

ػّمتبى هؼوْال رؼا اف  يیُـ کؼام اف ا ٌکَیثب ا. نتیرِبً/یـاًیا یثَ ٌُـهٌؼ ینیاف ػگـػ یتْاًّ ًب ویعْ َیچٌؼال

.ُنتٌؼ قیً ییکبیآهـ بیّ  ییّ پبمپْؿت اؿّپب تیهل کی یػاؿا ،یـاًیا تیهل   

 

 

 

ییًِا دَیًت   

 

 

ّ  کیثَ رِبى موجل یبثیػمت  یّ تاله ثـا ویعْ ٌٍؼیهالهبت ُوَ ربًجَ ثب گؾىتَ ّ صبل ّ آ يیثب تي ػاػى ثَ ا تٌِب

 يیا ـایف. مغت امت نیتلل يیا ؼتبیٓج. يْػیمبعتَ ه یـاًیّ ٌُـهؼؿى ا یـاًیا تیامت کَ كـػ ویعْ کیموجل نیتلل

ّ چَ < ىکٌٌؼ یكـاّاى ه یتؼزت، کَ کْفٍ ُب یچَ رب> چَ،یً وْلث ٌـّیاف ا. ػؿرٌگٌؼ گـیکؼیثب  ٌؼٍیگؾىتَ،صبل ّ آ

هضکْم ثَ  نیتلل يیثؼّى ا ن،یػاً یامت کَ هب ه يیهّْْع ا. نیىکٌ یّ ه نیهب ثبؿُب ىکنتَ ا کیکبیتؼزت کَ  یرب

ثَ  یبثیىؼى ّ ػمت  یّ ػّ رِبً نیّ تلل بلْگیتي ػاػى ثَ ػ قیً ٌـّیاف ا.  نیيیاف عْ ییتکَ ُب ؼىیّ ثـ یتکـاؿ تـاژػ

کَ ػؿ ُـ ػّ  يْػیه لیتجؼ یتیهِبرـ ػّ هل کیهب ثَ  ن،یتلل يیا ثب. هبمت یّ روؼ یتٌِب ؿاٍ ًزبت كـػ و،یعْ تیكـػ

 يیّ هتلبّت، ا یتیهِبرـ ػّ هل يیهِبرـ، اکٌْى ا یػؿ ّاهغ اکٌْى هي ّ تْ. تلبّت امت زبػگـیكـٌُگو ّ فثبًو، ا

ػ کَ هـتت ىْ یعٌؼاى ه طبىیى کیّ < یبثبًیگـگ ث>ثَ  لیثوْل ػلْف تجؼ ،یيْؿػؿّى ک َیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ چٌؼال

گـ تلبّت ػؿ ُـ ػّ  زبػیػُؼ ّ ا یًيبى ه نتيیف یًْ ثـا یّ اهکبً یُـ ػّ ربهؼَ اه، ؿاٍ كـاؿ یاػْب گـیػ یثـا
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 لَیٌْمیىْػ ّ ثؼ یه لیؼتج َیثَ ٌُـ هِبرـ ّ ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ چٌؼال یؼیاّ اف ٌُـ تجؼ ٌکبؿیثب ا. كـٌُگو امت

.امت لیؽ یّ روؼ یكـػ مبف ػّ تضْل هِن ٌَیّ فه زبػگـیُوقهبى ا   

 

 

ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى  ـیفًبى ّ هـػاى ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ّؼهِـهبى کَ ُن ثب مب یًنل ًْ يی، ا کطـفیاف  /1

ّ ثـ  کیموجل َیؿاثطَ چٌؼال کیًژاػ ػؿ  یاصوؼ یکيْؿه هبًٌؼ آهب يیّ ُن ثب هنئْل گـاىیهؼؿى هبًٌؼ ًوـٍ کبؿ ّ ػ

 يیا یًْ یثبف ٌٌؼٍیّ آكـ ییگـا هِـهبى ،یىـ/ـیع یثبف يیا ییًِب بىیهـاؿ ػاؿػ، پب ًوؼ ّ چبلو هؼؿى بلْگ،یثنتـ ػ

 ـّیع یّ ثبف کتبتْؿیهـگ ػ ٌَیثَ ػٌْاى هِـهبى، فه ویًنل ًْ ثب هـگ عْ يیا. ؿّىٌگـاى عٌؼاى ّ اؿْاگـ امت

 يیػُْ کـػٍ اًؼ ّ مـکْة اّ آًِب ٍضٌَ ّ ؿاثطَ ؿا  نتیً بىیػؿ ه یهِـهبً گـیػ ـایف. امت ؼٍیؿا تؼاؿک ػ یىـ

ثَ  یربهؼَ هؼً یّ هبًًْ یّ اػتـاُ هٌطو يیهنئْل یـهبًًْیػول ؿ یّؼهِـهبى ثَ هؼٌب یًْ ّ ًنل ًْ ؿّىٌلکـ

هبًٌؼ  یػؿ ًگبٍ ؿّىٌلکـاً کتبتْؿیػ/ؿّىٌلکـ نتيیًگـ گـیکؼیثَ  ؼیکِي اف مْؿاط کل یػّلت امت ّ ًَ تکـاؿ ثبف

 یاؿْاگـ ّ ثبف گـاىیثبف يیػّؿاى، ػّؿاى ا ،یثبؿ. یـاًیا یبییّ پبؿاًْ ی،اكيبگـتْٓئَ یّ اػاهَ ثبف کلـیػکتـ ً

کبؿىٌبمبًَ، عٌؼاى، اؿْاگـ  یؿّىٌگـ نیامت، اف ٓـ نکْؿكیػّؿاى تضْل ػؿ ػ. ّ هؼؿى آًِب امت  َیعٌؼاى، چٌؼال

.نکْؿكیّ صبلت هؼؿى ػ یٍضٌَ ّ صبلت هؼؿى ثبف يیا نیّ ّؼهِـهبًبًَ آًبى ّ تضک  

 

 

 

 

اؿْاگـ ثَ توبم هؼٌبمت  کی یبؿیّ ثْػؿ یا چَیً یػؿ هؼٌب بیثَ توبم هؼٌب،  نتنیّؼ م کیاّ ثٌب ثَ ؽات هِبرـه  /2

رؼل ػبىوبًَ ّ هؼؿتوٌؼاًَ ّ  ویثـا یفًؼگ. ػين ّ هؼؿت امت یثبف کی، هبًٌؼ ًگبٍ رنن گـاًَ هي،  ویثـا یکَ فًؼگ

 قیُوَ چ ٌگًَْیا. امت یثب عؼا ّ ُنت بلْگیػؿ ػ بیّ  بمتیم ػؿ ؿعتغْاة،ػين ّ ػؿ ـیُب،تلبم وَیاؿْاگـاًَ مل

کَ هبػؿ ثَ آى  ٌؼ،یآ یثْرْػ ه یـاًیٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى عالم ا يتـیّ ُـ چَ ث يْػیه یّ ثبف ینیّ ػگـػ بلْگیػ

ّ  َیچٌؼال ؿىهؼؿى، ٌُـ هؼ بتیثب هّْْػبت ّ ؿّا یـاًیا بتیهؼؿى ّ پنبهؼؿى كـٌُگ ّ ؿّا نیّ تلل ًْؼیُنتٌؼ، ثب پ

ػؿ  ویتْاًٌؼ ُلت عْاى ؿمتن ّ ػبؿكبًَ ؿا ثب ُلت عْاى عْ یآًِب ه. ؿا ثْرْػ آّؿًؼ یرِبً/یـاًیهتلبّت ّ رؾاة ا

هِـهبًو ثلْم ػمت  یّ ملـُب نَیاّػ ًْؼیکَ ثَ پ لیرْ لینیفًٌؼ ّ چْى اّل ًْؼیّ كـاًکلْؿت پ لیپبؿ یبثبًِبیع

ّ آىٌبمت ّ  جَ،رؾاةیؿـ بىیرِبً یکَ ثـا نیٌیبكـیّ هتلبّت ث یٌبهتٌی،ثیتیچٌؼّاهؼ یرِبً يًْؼیهبػؿ ه قیآًِب ً بثؼ،ی یه

آى ؿًّؼ ّ  یّ رٌْث ی،آؽؿیلـ ،ییاؿّپب ،یـاًیهتلبّت ا یثَ مـاؽ هؼٌبُب و،هـتتیگیصل چٌؼال یهزجْؿًؼ ثـا

ثٌگـًؼ ّ اؿْاگـاًَ  ـیتلبم يیثَ ا یتْاًٌؼ ثب عٌؼٍ ا یًْ ه نٌؼگبىیًْ يیّ آحبؿ ا نٌؼیثٌْ يبىیًْ ثـ کبؿُب یـیهـتت تلن

ّ  َیّ چٌؼال ییچٌؼهؼٌب تیٌُـ ّ كـػ ٌگًَْیا. «هوکي ُنت قیً گـیػ ییـُبیتلن» :ٌؼیّ ىْط چيوبًَ ثغٌؼًؼ ّ ثگْ

هِن هـاؿ  ـیهن يیهب ػؿ ا. بثؼی یػمت ه ویثَ ؿًنبًل عْ یـاًیّ ا يْػیه ؼٍیآكـ یـاًیا َیرنن چٌؼال َ،یچٌؼال تیّاهؼ

ؿكتَ امت  ـیهن يیػؿ ا یچٌؼگبه ویهب ػؿ صؼ عْ کیکبیؿا ػاؿػ ّ  ییّ تْاًب لیپتبًن يیا ویهب ػؿ عْ کیبکیّ  نیػاؿ

ػؿ  یهغتلق ٌُـ یتِبیّ عاله تِبیهب ىبُؼ ؿىؼ كـػ قیً ٌگًَْیا. ّ هؼؿتو اكتغبؿ کٌؼ ویثَ عْ ینتیثب قیصؼ ً يیّ ػؿ ا

 يیّ لؾت ثـػى اف ا ویؿىؼ عْ يیپل ثب تي ػاػى ثَ ا. نیُنت ـاىیػؿ ػاعل ّ عبؿد ا یّ كکـ یٌُـ یُب ٌَیُوَ فه

 یِبیّ ُوقهبى ثب ىٌبعت ًوبٓ ّؼق ُـ احـ ّ ػؿک ّ ًوؼ ًبتْاً ـٍ،یّ ؿ یویًْ ػؿ ػـٍَ ؿهبى،ىؼـ،هْم یِبییتْاًب

 ّچبلو  يیهب ػؿ گـّ ا کیکبیّ ؿًنبًل  ـاىیؿًنبًل ا ـایف. نیىْ وتـیػو یًوؼ ّ چبلي زبػگـیهتْى ّ ٌُـهٌؼاى، ا

.پنبهؼؿى هبمت/هؼؿى/یثغيِب ّ ػٌبٍـ مٌت بىیهؼؿى ه نیتلل يیا یثب چگًْگ ًْؼیّ ػؿ پ نیػو بلْگیػ   

 

 

اًْاع  بًگـیّـّؿت ّ ث يیا بًگـیهب، ث کیکبیهب ّ آحبؿ  کیکبی یفًؼگ. هوکي امت ّ ّـّؿت امت نیتلل یثبؿ

 بًگـیث َ،یچٌؼال یٌیثَ عـػ ّ ٌُـ فه َ،یٌؼالچ یٌیثَ ػين فه یبثیػمت  یّ اًْاع هغتلق تاله ثـا نیتلل يیهغتلق ا

عٌؼاى ّ  یٌیاهکبى اًْاع هغتلق صبلت ػبؿف فه بًگـیثّ ؿًگبؿًگ، یـاًیا تیثَ ُْ یبثیاًْاع هغتلق تاله ّ ػمت 

ّ چبلو،  بلْگیّ ثَ ػ ییًِب بمیاىت يیثب تي ػاػى ثَ ا!. تؤهل  یپل چَ رب. امت یٌیّ عـػهٌؼ فه یٌیفه َ،ػبىنیچٌؼ ال

چَ  ـهِـهبى ُ/ْیػ یّ اف ثبف یؼیثب ػجْؿ اف ٌُـهٌؼ تجؼ یؼٌی. نیکَ ُنت نیآى ثيْ و،یتي ػاػى ثَ مـًْىت عْ ثب

عٌؼاى، ػبىن فى ّ  یٌی، ؿًؼ فه َیثَ هِبرـ عٌؼاى چٌؼال. نیکَ ُنت نیّ آى ىْ نییگْ یآؿ ویثَ مـًْىت عْ يتـیث

ًْ ػؿ  یبهیّ ُـ ػّ رِبًوبى ؿا ثَ ّمْمَ اىت نیىْ لیجؼت یـاًیعالم ّ هتلبّت ا تیعٌؼاى ّ ىـّؿ، كـػ یٌیهـػ فه

 یآؿ ویثَ مـًْىت عْ. نیىْ لیکخـت ّ کخـت ػؿ ّصؼت تجؼ ؿّصؼت ػ کیّ ثَ  یتی،چٌؼّاهؼینتویچٌؼم. نیاًؼاف

.نیکَ ُنت نیآى ىْ! تؤهل یچَ رب. نییگْ   

 

 

بتیاػث :  

 



80 

 

 

1/ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=10257 

  

 

2 / http://www.radiozamaneh.org/idea/2007/06/post_118.html  

 

 

13ً.یویصو یهبً..ًيبًَ ُب یمـگيتگ /3   

 

4/ http://www.radiozamaneh.org/idea/2007/07/post_125.html 
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یکالًتشػثذی   «ییگشا یتْه» یکاّ سّاى  
 

 

 

 يیعْاٍ ا. ػُؼ یه لیتيک یگـیػ بیّ  «ـیؿ»گـٍّ ثب  بیكـػ ّ « ًْع اؿتجبٓ»ؿا  یّ روؼ یثلْؽ ّ تضْل كـػ امبك

عْاٍ . ثبىؼ یکالًتـ یتْمٔ آهب «ییگـا یثْه»هبًٌؼ ًوؼ  یًوؼ كـٌُگ بیّ  یهّْْع ًوؼ ػلو کی یگـیػ بی «ـیؿ»

ّ ثضـاى  یکبّ ؿّاى»هي ثَ ًبم  یيٌِبػیثب ٓـس پ بی یکالًتـ یُب ّ ثب ًْىتَ «ـیؿ»فهبًَ ثب  ْیهّْْع ًْع اؿتجبٓ ؿاػ

.ثبىؼ ویثب عْ بیّ  تیعْاٍ هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب عؼا، ثب هؼيْم، ثب ؿه بی. ثبىؼ «یـاًیؿًنبًل ا   

 

ؿىؼ ّ ثلْؽ كـػ ّ ربهؼَ ّ ػؿرَ ؿىؼ  قاىیثَ ه تْاى یه «ـیؿ»كـػ ّ كـٌُگ ثب « ًْع اؿتجبٓ» نیثب ػؿک ػه ؿّ يیاف

 ینتیًبؿم ٍْیثَ ى بیثَ ْٓؿ ػوؼٍ  «ـیؿ»اؿتجبٓ ثب  يیا ـایف. ثـػ یكـٌُگ پ بیػؿ كـػ ّ  یًگبٍ ّ ًگـه هؼؿى ّ ػلو

 ىْػ یپـمتو ه «یعْػ»ّ  ىْػ یه ؼٍیثقؿگ کي ْاؿیػ کی «ـیؿ»ّ  «یعْػ» بىیهتٌلـاًَ امت کَ ػؿ آى ه/گبًَلتَیى

ّ  «ـیؿ»امت کَ ػؿ آى « ّاؿ کبثْك بیؿئبل » ٍْیًْع اؿتجبٓ ثَ ى بی. امت قیاًگ ُـاك بیّ  قیاًگ ًلـت «ـیؿ»ّ 

 یرٌن ّفهتزب بیهبتل ّ  کی بًَیگـا ّ هطلن( نبًلیژّئ)هـف یث یثَ ؿاًو ّ عْى یبثی ثَ امجبة ّ اثژٍ ػمت یگـیػ

 یا ؿاثطَ «ـیؿ»امت کَ ػؿ آى كـػ ثب  «کیاؿتجبٓ موجْل» کیمْم  ٍْیثَ ى «ـیؿ»اؿتجبٓ ثب  يیا بی. ىْػ یه لیتجؼ

  .امت ویّ عْ «ـیؿ»ّ ؿاثطَ ثب  بلْگیبػؿ ثَ تضْل ػّ ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ػاؿػ ّ هـتت ه کبلیپبؿاػّکن

 

رْاهغ هبًٌؼ ربهؼَ  يیا ؿّ يیُنتٌؼ، اف «ـیؿ»هتٌلـاًَ ثب /گبًَلتَیى ینتیثَ ْٓؿ ػوؼٍ گـكتبؿ اؿتجبٓ ًبؿم یمٌت ؿّاثٔ

 ،«قیمت ؿـة/لتَیى ؿـة»ّ  ىًْؼ یه «ـیؿ»تٌلـ اف  بی «ـیؿ»ثَ  یلتگیهـتت ػچبؿ صبالت ى یـاًیّ كـػ ا

ًگبٍ  کیثَ  یبثی ّ تضْل ّ ًبتْاى اف ػمت بلْگیًبتْاى اف ػ ُب هؼوْال آى ؿّ يیاف. گـػًؼ یه «قیمت مٌت/لتَیى مٌت»

.پنبهؼؿى ُنتٌؼ ییچٌؼٍؼا« کخـت ػؿ ّصؼت» بی« ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» کیّ ثَ  کبلیپبؿاػّکن   

 

ػلن ّ  ؿّ يیّ اف بثٌؼی یػمت ه بلْگیّ ػ کیموجْل اف اؿتجبٓ یّ ثِتـ تـ یثَ ىکل هْ یا اثژٍ/هؼؿى ثب ًگبٍ مْژٍ ؿّاثٔ

اهب ػؿ ثطي ًگبٍ هؼؿى ٌُْف . ُنتٌؼ یگـیّ ػ «ـیؿ»ثَ  ؼیرؼ یاًؼافُب چين زبػیًگبٍ هبػؿ ثَ تضْل ّ ا يیؿّاثٔ ػؿ ا

ّ  نیػو ًْؼیّ رِبى ّ ًبتْاى اف ػؿک پ «ـیؿ»تُْن کٌتـل ثـ  ػچبؿّرْػ ػاؿػ کَ  ینتیهتلبعـ ّ ًبؿم« هي» کی

اّ ًبتْاى اف  ـایف ًبهؼ یه« اًنبى يیّاپن»اًنبى هؼؿى ؿا  چَیً ؿّ يیاف. امت گـیکؼیثب  ُبٍ  ؼیُوَ پؼ نیػو بلْگیػ

.امت یػين ّ هؼؿت فًؼگ یثبف نیّ ًبتْاى اف لول ػو «ـیؿ»ثب  نیاؿتجبٓ ػو   

 

هؾُت،  بیاٍ كـػ، ػلن، ٌُـ عْ ،یگـیّ ػ «ـیؿ»پنبهؼؿى اکٌْى  بىیگـا رنن قیُب ّ ً هتلبّت پنبهؼؿى یُب ًگبٍ ػؿ

ّ هـتت  نتیًگـ یگـیّ ػ یثَ ُنت و،یثَ ُقاؿ گًَْ ّ ىکل ثَ عْ تْاى یّ ه نتیً« ؽات ّ هؼٌب» کی یػاؿا

ؿا  ویفهبى كـػ عْ ُن «یگـیّ ػ ـیؿ»ًْ اف  یلیتؼـ ـثب ُ. ؼیآكـ یگـیّ ػ «ـیؿ»ًْ اف اؿتجبٓ ثب  یبتیصبالت ّ ؿّا

صبلت ػؿ ّاهغ  يیػْْ اف ا کی ـییامت ّ ثب تـ «ْیصبلت ّ مٌبؿ» کیّ اؿتجبٓ  یفًؼگ ـایف. ٌؼیآكـ یه اف ًْ ثبف قیً

 زبػیاثب . کٌؼ یه ـییتـ قیثْػى ً« هـػ»فهبى هلِْم  ُن« فى»ًگبٍ ثَ  ـییثب تـ. هضکْم ثَ تضْل امت قیموت هوبثل ً

 یرنو یىْؿُب بیػبىن ّ  ،یمٌتهْهي، اًنبى  یفهبى هؼٌب رنن، ُن بیػين ّ  ت،یًْ اف هؾُت، مٌت، هؼؿً یتیؿّا

ثَ  تْاى یامت ّه ًْؼیػؿ پ گـیکؼیثب « ّ ٍضٌَ ْیصبلت ّ مٌبؿ» کیّ ػؿ ثطي  گـیکؼیثب  قیُوَ چ ـایف. کٌؼ یه ـییتـ

 لیّ هوبلَ ؽ یػؿ ثبة هجبصج ثبال ثَ ػّ هوبلَ هجل يتـیث آالػبت یثـا. ) بكتیُقاؿ صبلت ّ ؽات هبثل تضْل ػمت 

1(ؼیهـارؼَ کٌ   

 

 «ییگـا یثْه»گبًَ  ػؿ هوبالت ُيت «ـیؿ»ثَ  یثَ ًْع ًگبٍ کالًتـ نیتْاً یهغتَـ ه بؿیثن لبتیتٍْ يیثب ا بلص

ّ ثـعْؿػ هتلبّتو ثب  یؿا، ثـ ثنتـ ًْع اؿتجبٓو ثب هوبالت کالًتـ «ـیؿ»فهبًَ ثب  ْیّ مپل ًْع اؿتجبٓ ؿاػ نیثپـػاف

اف ًْع ؿّاثٔ ثب  کیکَ کؼاه نیٌیّ ثج نیکٌ یثـؿم ،«یـاًیا ًنبًلؿثضـاى ّ  یکبّ ؿّاى» هي ثَ ػٌْاى  یيٌِبػیٓـس پ

.ّ صبکن امت یهتْى ّ ثـعْؿػُب ربؿ يیػؿ ا «ـیؿ»   

 

یدس ًگاٍ کالًتش ییگشا یتْه   

 

اًتظبؿ  تْاى یًو «ییگـا یثْه»ػؿ ثبة هّْْع  یکالًتـ ییْیؿاػ یُب لیّ كب ینتیکَ اف هوبالت هؼؿى ژّؿًبل  آى ثب

ُنت،  قیً یارجبؿ یًگبؿٍ  ُوـاٍ ثب مبػ يَیػوْم ُو یثـا یهجبصخ يیٓـس چٌ ـایؿا ػاىت، ف یهوبلَ ػلو کیامتبًؼاؿػ 

تکـاؿ  یكـاّاً یثب هجبصج هؼؿى، عطبُب ییػؿ آىٌب يبىیهوبالت، ػؿ کٌبؿ ًکبت هخجت هوبلَ ّ هؼؿت ا يیصبل ػؿ ا  يیثب ا

ُب ّ   ّ ًوؼ هؼؿت کٌن یآى اىبؿٍ ه یىٌبعت هؼْالت ؿّاى ًکبت ّ یّ هغتَـ كؤ ثَ ثـع تـّاؿیت ٌزبیهي ا. ىًْؼ یه
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 یامبم هؼْالت. گؾاؿم یّ عْاًٌؼگبى ه گـیًْىتَ ؿا ثَ ػِؼٍ هتغََبى ػ يیا یىٌبمبًَ ّ كلنل هؼْالت ربهؼَ

:لٌؼیًْىتَ ثيـس ؽ يیا یؿّاًيٌبعت   

 

کٌؼ ّ  بىیث ویهْؿػ ثضج عْ «ؼٍیپؼ»ًنجتب هيغٌ اف  ییهيغٌ ّ ثب هـفُب یلیالاهل تؼـ ینتیُـ هوبلَ هؼؿى ثب/ 1 

 قیچٌبى ٓ 2ػؿ ُوبى هوبلَ اّل «ییگـا یثْه»هلِْم  بىیػؿ ث یکالًتـ یآهب. ػاىتَ ثبىؼ «یـیپؾ اثطبل»اهکبى 

پنت»ّ آل اصوؼ تب تلکـ  یؼتیچْى ىـ یاف ثبٍطالس ؿّىٌلکـ ثْه یا گنتـػٍ   

 

 یاٍْال چَ کنبً نت،یهؼلْم ً تیکَ ػؿ ًِب ػُؼ یه هجضج هـاؿ يیّ ُْاػاؿاًو ؿا ػؿ ا ؼیاػّاؿػ مؼ «بلیکْلًْ

کزب هـاؿ ػاؿًؼ يبىیّ عْػ ا نتٌؼیً یؿّىٌلکـ ثْه ییبؿُبیّ ثب چَ هؼ یُنتٌؼ، چَ کنبً یؿّىٌلکـ ثْه .  

 

 

 

 

هوبلَ )ثَ ؿـة ػاؿػ  یهٌل یّاکٌي» يبىیامت کَ ثَ هْل ا یکن یثَ هؼٌب گـا یاگـ ؿّىٌلکـ ثْه گـیٓـف ػ اف

 بلیع»، «(هوبلَ مْم ّ چِبؿم)ّ ػلن ُنتٌؼ  ظیٓلجبًَ صبکن ثـ تبؿ یّ ًگبٍ هؼؿى ثـتـ يـكتیپ َیلق ًظـهغب»، «(ػّم

ّ « (هوبلَ پٌزن ّ ىين)ؿًّؼ  ویهتلبّت ثب ؿـة پ یؿاُ عْاٌُؼ یُب ه امت ّ آى ىبى یکَ امتؼوبؿ ػبهل ثؼثغت کٌؼ یه

هؼؿى امت  يَیّ اًؼ ننیجـالیػؼم هجْل ل لیوـاٍ ثب هُ ییگـا ثنت هَـف ّ ثي یػّؿاُ»ػچبؿ  «ییگـا یثْه» يیاگـ ا

گلتوبى  جثض ؼیٓـكؼاؿاى رؼ بیّ  يبىیّ ػّمتبى ا يبىیا ی، پل ًظـات اًتوبػ«(گـا یثْه تیهوبلَ ػؿ ثبة ػّؿاَُ ؽٌُ)

ؼ ّ مـاپب هؼؿى ىًْ ؼیثب تول عْامتٌؼ یکَ ه یکنبً يَیاًؼ بی ـًؼ؟یگ یهـاؿ ه قیمٌت رقّ کؼام ٓ/تیهؼؿً «نیتلل»

 کی یػّؿّ «یلتگیى ؿـة/یقیمت ؿـة»اًؼ کَ  ثـػٍ بػیاف  بیآ ـػ؟یگ یهـاؿ ه یهؼؿى ىًْؼ ػؿ چَ کبتگْؿ ىجَ کی

 یًْ نیّ هلبُ يبىیا نیتلل. نتیً ویعْ یػؿ ثنتـ كـٌُگ تیؿًهؼ ـهیپؾ بیّ  نیرق تلل یمکَ امت ّ اٍْال ؿاُ

ّ  فًٌؼ یه هجبصج هؼؿى ػمت « کـػى ّ هًْتبژ یکپ» کـاؿ ّ كؤ ثَ ت قیً يبىیآًکَ ا بیّ  نتیچ ییگـا یتیاف گ يبىیا

ـًؼیگ یًو بػی یقیچ« هًْتبژ» يیاف ىکنت ا .  

 

ػاؿػ،  گـاىیّ كْکْ ّ ػ ؼیًظـات اػّاؿػ مؼ یصت بیّ  یثل اًؼک ثب هجبصج پنبهؼؿً ییآىٌب یکالًتـ یهتبملبًَ آهب/ 2 

 یاًؼافُب چين بیثٌگـػ ّ « ؿـة/ىـم»نبهؼؿى ثَ هجضج پ یفهبى ثب ًگبُ اف اّ اًتظبؿ ػاىت کَ ُن تْاى یپل ًو

ؽات ّ هلِْم  کی یػاؿا گـیػ ؼٍیپنبهؼؿى هخل ُـ پؼ ًگبٍؿا ثيٌبمؼ کَ اف « ؿىـم/ؿـة» ،«یؿّىٌلکـ ثْه»هغتلق 

ًگبٍ  بیثَ ًوؼ ًگبٍ پنبهؼؿى ّ  ّرْػ يیکَ اّ ثب ا ىْػ یىـّع ه یهيکل اهب ّهت. ثَ ُقاؿ ىکل ثبىٌؼ تْاًٌؼ یّ ه نتٌؼیً

 قیپنبهؼؿى ّ ً ضجث یػٌَـ هضْؿ يبىیهتبملبًَ ا ـایف. ثپـػافػ يتـیث ٌؼٍیػؿ آ عْاُؼ یه بیّ  پـػافػ یه ؼیاػّاؿػ مؼ

اف  یجیػؿ ّاهغ تـک یثْه یؿـة، ؿّىٌلکـ/ثضخو ػؿ ثبة هّْْع ىـم يیامت ّ ثٌبثـا وؼٍیؿا ًلِ ؼیثضج اػّاؿػ مؼ

ّ مٌت امت «یؿّىٌلکـ ثْه»ًنجت ثَ  کینتـیؿ گلتوبى ُّ امبؿت ػ ینتیهجبصج هؼؿى ّ عين ًبؿم یثـع .  

 

 یصبالت بىیهتوبثل ه ًْؼیكْکْ ّ پ «نکْؿكیػ یتئْؿ»ثـ ثنتـ  «ننیٌتبلیاّؿ»ػؿ ثبة ثضج  ؼیًگبٍ اػّاؿػ مؼ امبك

ؿى ّ ػؿ ًگبٍ پنبهؼ. ثَ آى ثَ کـات اىبؿٍ کـػم قیً یگلتوبى امت کَ ػؿ ػّ هوبلَ هجل کیؿـة ػؿ /هـػ، ىـم/چْى فى

ْٓؿ کَ ثَ هْل  اًؼ، ُوبى عْؿػٍ ًْؼیپ گـیکؼیثَ  یبهیمُوَ صبالت هتْبػ چْى کْػک  ییكْکْ نکْؿكیػ ژٍیثَ ّ

3.ٌؼیآكـ یّ هـف ه کٌؼ یؿا علن ه «ْاًَیػ»فهبى هلِْم  ُن« ػبهل»هلِْم  زبػیهؼؿى ثب ا نکْؿكیكْکْ ػ   

 

ّ ُن  آّؿػ یه  هب ؿا ثْرْػ تیُن ّاهؼ یّ هـفگقاؿ یثٌؼ نیتون ٍْیى يیامت ّ ثب ا کیعالم ّ امتـاتژ نکْؿكیػ ـایف

ػؿ ًگبٍ « ىـم/هلِْم ؿـة» ًْؼیثَ پ ییكْکْ ًْؼیپ يیثـ ثنتـ ا ؼیاػّاؿػ مؼ. ؿمبًؼ یکوک ه ویعْ ؼیهـتت ثَ ثبفتْل

ْاًؼى ّ ع یػوالً»کَ چگًَْ اًنبى هؼؿى ثب  ػُؼ یّ ػؿ کتبثو ًيبى ه پـػافػ یه یبلیّ تلکـ کْلًْ «یىٌبم ىـم»ػلن 

ؿام ّ  ینتیکَ ثب کٌؼ یه لیتجؼ «یّ عـاك یـػوالًیًوبػ ػٌَـ ؿ» ؿا ثَ  ٌتیفهبى ىقم ّ اّؿ ُن «ویثـتـ عْاًؼى عْ

ّ هؼؿت  ؿمبًؼ یکوک ه ننیبلیتلکـ ثَ ؿىؼ کْلًْ يیتوؼى عْاُؼ ثْػ ّ چگًَْ ا یثـا یهتوؼى ىْػ ّگـًَ عطـ

4.اّمت کیؼئْلْژیا   

 

 

 

ػؿ ًگبٍ اًنبى « ىـم/ؿـة» نکْؿكیػ یػؿًّ ًْؼیپ يیثضج ا یـ امت، اهب ػٌَـ هضْؿت گنتـػٍ یلیهطلت ع الجتَ

ثَ  تْاى یامت کَ ه یكـٌُگ ننیکِي ّ هجْل پلْؿال نکْؿكیػ يیثَ ثبّؿ اّ اثتؼا ثب ىکبًؼى ا قیً ؿّ يیاف. هؼؿى امت

كؼبل امت، ثَ  بؿیثن قیهـّف ًکَ ا« کِي ننیٌتبلیاؿّ» ننیاف ػؿّى ػگوبت. بكتیىـم ّ ؿـة ػمت  بىیًْ ه یاؿتجبٓ

اف  بیّ  ْىیؿـث یعْاًؼى امالم ّ اػـاة تْمٔ ثـع طبىیصولَ ّ اىـبل ػـام، ى قیُن اکٌْى ً ؼ،یگلتَ اػّاؿػ مؼ

گـ یُوؼ کٌٌؼٍ لیکَ ػؿ ّاهغ تکو ؼیآ یثْرْػ ه ییبػگـایثٌ کینتـیؿلٔ ّ ُ یػكبػ ٍْیّ ى یالػً ٓـف هوبثل تـّؿ ثي
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« 3007 لنیك یکبّ ؿّاى»ّ « 6هؼْل هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب یکبّ ؿّاى»ي ػؿ ًوؼم ػؿ ثبة ْٓؿ کَ ه ُوبى 5.ُنتٌؼ

هجبصج  يیامت ا  یکبك. ػاػٍ ام شیهؼْل هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب ؿا تّْ یپنبهؼؿً/ یکبّ ًطـات ؿّاى يیثـ امبك ا

امت ّ  ّاؿ نتیًبؿم یؿّىٌلکـ ثْه گـیػ یؿّ یًگبٍ کالًتـ ّاهغکَ ػؿ  ؼیکـػ تب ػ نَیهوب یکالًتـ یؿا ثب ًگبٍ آهب

ّ اؿتجبٓ  نیّ هبػؿ ثَ تلل یّ چٌؼهتٌ یتیهؼؿى ّ ػّهل یتجلْؿ ؿّىٌلکـ ثْه ن،یویتلل یًگبٍ هي ّ اهخبل هب کَ ػؿ پ

ٌزبمتیا یتلبّت ّاهؼ. امت کیموجْل .  

 

ثَ مْءامتلبػٍ اف ًظـاتو  ؼیاػتـاُ اػّاؿػ مؼ یػؿک ًکـػٍ امت، ثلکَ صت نیهجبصج ؿا ػه يیًَ تٌِب ا یکالًتـ یآهب

 يیامت ا یکبك ـایف. تؼزت امت یثن یکـػٍ امت کَ رب یتلو« (هوبلَ ُيت) یوبًیپْفه ّ پي یًْػ» یؿا ثَ هؼٌب

ّ اػتـاُ  یکالًتق یآهب یكکـ یهٌتيـ ىؼٍ امت تب ثَ عطب 2003کَ ػؿ مبل  ؼیؿا ثغْاً ؼیهوبلَ ثبال اف اػّاؿػ مؼ

8.ؼیثجـ یًْ پ ٔیػگوب ػؿ رٌگ ػـام ّ ىـا يیصْْؿ ا بىیّ ث ننیٌتبلیّؿا یثَ ػگوب ؼیاػّاؿػ مؼ ؼیىؼ   

 

ثجـػ کَ چـا هلِْم اّ اف  یپ تْاًؼ یًيٌبعتَ امت، ًو نیهجبصج ؿا ػه يیامت کَ چْى اّ ا يیثؼتـ اهب ا/ 3 

 نیػو ًْؼیپ کی یػاؿا «يبىیچْى ا یؿّىٌلکـاً تیًّوطَ هوبثلو ػوالً ییگـا یثْه»، هلِْم اّ اف «ىـم/ؿـة»

ؿا  ویعْ ّاؿ نتیاف ًگبٍ ًبؿم گـیػ یىکل ّ ویعْ ٌَییثَ رق آ یکن یامت ّ اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ؿّىٌلکـ ثْه یػؿًّ

اف  قیً يبىیا. امت ؼیهْؿػ اًتوبػ مؼ ننیٌتبلیُوبى گلتوبى اّؿ يبىیػؿ ًگبٍ ا« ىـم/ؿـة»ْٓؿ کَ هلِْم  ُوبى. ٌؼیث یًو

.ؼیگْ یمغي ه« ىـم ًبتْاى اف ػول ّ ٌُـ ّ ـاىیا» کیػؿ ثـاثـ  «یؿـة ػوالً» کی  

 

لضي کالم . امت کینتـیگلتوبى ُ کیهجبصج امت کَ ػچبؿ  يیثَ ا يبىیػؿ لضي کالم ّ ًْع ًگبٍ ا يبىیهيکل ا امبك

ػؿ ّاهغ « مٌت ثؼّى ػول ّ ٌُـ»ّ ثَ  «یؿّىٌلکـ ثْه»ثَ  يبىیامت ّ لضي کالم ّ عين ا« امن ػاللت» کیػؿ ّاهغ 

ُوبى ؿّىٌلکـ  گـیًگبٍ امت کَ اّ ّ هوبالتو چِـٍ ػ ّعين  يیػؿ ا وبیامت ّ ػه ینتیّ ًبؿم کینتـیگلتوبى ُ کی

ّ ؿاٍ  يتيیعْ» کیتُْن ػؿ ثبة  زبػیؿـة ّ ا یثَ ًل یؼتیاگـ ثَ هْل اّ ىـ. کٌؼ یاه ه امت کَ ًوؼ ّ هنغـٍ یثْه

 اؿػُب ّ اػّ كبٓوَ کوبًؼّ»ّ اف  پـػافػ یه «تیپنبهؼؿً»ّ عين ثَ « مٌت یًل»هؼؿى هب ثَ  یکالًتـ پـػافػ، یه« ًْ

امت ّ عين اّ ثَ  تیؿّس هؼؿً ْتبؿیثَ هْل ل تیکَ پنبهؼؿً ثـػ یه بػیاّ اف . ؼیگْ یمغي ه« (هوبلَ پٌزن) ؼیمؼ

ىکل هؼؿى ؿـة ػؿ ثـاثـ  یمبف ًْ امت، ُوـاٍ ثب آؿهبى یا ٍْیثَ ؿـة ثَ ى ینتیّ ًبؿم یُوبى عين مٌت تیپنبهؼؿً

ثب ُوبى ًگـه  ،یمٌت ننیػّال کیثب  تیىوب ػؿ ًِب يبىیػؿ ًگبٍ ا گـیثبؿ ػ یؼٌی. یّ عطـًبک پنبهؼؿً یطبًیىکل ى

هؼٌب ّ  کی یاّ ػاؿا یّ مٌت ثـا یْٓؿ کَ ؿّىٌلکـ ثْه ُوبى. ؼیىْ یؿّثـّ ه «طبىیى جَیؿـ»ّ « عْة یعْػ»

.اًؼ ثـػٍ یثَ اى پ يبىیؽات هيغٌ امت کَ ا   

 

. ُنتٌؼ گـا یاًنبى ثْه بیؿّىٌلکـ  کیػؿ ّاهغ  بىیـاًیکَ ُوَ ا نتیهتْرَ ً یکالًتـ یکَ آهب امت يیا ییًِب هيکل

 ٍْیثَ ى نیّ تلل ـهیپؾ يیا بیّ  نیىْ ـایپؾ ویهؼؿى ؿا ػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْ نیکَ هلبُ نیهب هضکْم ثؼاً کیکبی ـایف

 ییگـا یتیهؼؿى گ نیاًْاع ّ اىکبل هلبُ زبػیاّ  کیموجْل ـهیپؾ ٍْیثَ ى بیّ  ـػیگ یٍْؿت ه ینتیًبؿم ،یىتـهـؿ

اّ اف  بیامت ّ  تیهؼؿً/مٌت یًوطَ تاله یـاًیُـ ا تیىغَ. تیهؼؿً/اف مٌت یویهؼؿى ّ تلل بتیّ ؿّا یـاًیا

 «هؼؿىعْة ّ  یـاًیا»ّ « عْة ییاؿّپب» کیثَ  ییا چَیً یّ ػؿ هؼٌب بثؼی یػمت ه کیموجْل یگیثَ چٌؼال یچٌؼپبؿگ

 ینتیًگـه ًبؿم ـیام بیّ  بثؼی یه ینیػگـػ یـاًیا «یّ ؿّىٌلکـاى چٌؼهتٌ یتیهِبرـاى ػّهل»ثَ ًنل  ،ىْػ یه لیتجؼ

ػؿّاهغ  یکالًتـ «ؼایػؿ لـاًلیػ» یػؿ هؼٌب ؿّ يیاف. هبًؼ یه یثبه یًگبٍ کالًتـ بیّ  یؼتیهبًٌؼ ًگـه ىـ ؼیمل/بٍیّ م

 ،یـاًیْٓؿ کَ چپ ّؿامت ا ُوبى. ّ هتلبّت امت بكتَی نیْتؼ یکالًتـ ،یؼتیىـّ هتلبّت امت ّ  بكتَی نیتؼْ یؼتیىـ

ثْػٍ اًؼ ّ گبٍ ٌُْف  ینتیّ ًبؿم کینتـیگلتوبى ُ کی ـیمکَ ّ ام کی یػّ ؿّ تیػؿ ًِب یـاًیا کتبتْؿیهِـهبى ّ ػ

.ُنتٌؼ  

 

ْؿػ موجْلیک یک ىیٍْ ثـع« رِبى هؼؿى»ّ ػؿ هخبل هب ىیٍْ ثـعْؿػ هب ثَ « ؿیـ ّ ػیگـی»ىیٍْ ثبلـبًَ ثـعْؿػ ثَ 

ایي ىیٍْ ثـعْؿػ یک ىیٍْ ثـعْؿػ پبؿاػّکل امت کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ ُن ثب رِبى هؼؿى ّ توٌبُبی . ّ تخلیخی امت

هؼؿى اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ػّمتبًَ ایزبػ ثکٌین ّ هؼؿًیت ؿا چْى توٌبُبی مـکْة ىؼٍ عْیو ثؼًجبل كـػیت،آفاػی، گیتی 

یگـ اف ربیگبٍ كـػی یب هلی عْیو هبػؿ ثَ ًوؼ ػیگـی، هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿًیت ّ هبػؿ گـایی ّ ؿیـٍ ثجیٌین ّ ُن اف ٓـف ػ

فیـا هؼؿًیت هبثل کپی ثـػاؿی ًینت ّ یکبیک هب ّ كـٌُگ هب . ثَ ایزبػ ؿّایبت هتلبّت عْیو اف هؼؿًیت ثبىین

توٌبُبی هؼؿى ؿا ػؿ ثنتـ هزجْؿ امت ثـای ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو، گیتی گـایی ّ رِبى هؼؿى عْیو، ایي هلبُین ّ 

كـٌُگی عْیو پؾیـا ىْػ ّ آًِب ؿا ُْن ّ رؾة کـػ، ثَ صبلت تـهیقی ّ موجْلیک آًِب ؿا ػؿ عْیو پؾیـا ىْػ ّ 

ؿاٍ ّ اهکبًی کَ ثـای هخبل هي ثب ٓـس ُْیت . هلبُین ًْیي ّ عبً عْیو اف كـػیت ّ گیتی گـایی ّ ؿیـٍ ؿا ثیبكـیٌؼ

اًنبى ایـاًی ًَ هی تْاًؼ اف هؼؿًیت . ایزبػ کـػٍ ام« ی، عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبلػبؿكبى فهیٌی، ػبىوبى فهیٌ»

ػؿ ثیبّؿػ ثلکَ ؿاٍ ػؿمت « ایـاًی ّ ثْهی»صؾؿ کٌؼ ّ یب آى ؿا کپی ثـػاؿی کٌؼ ّ یب مؼی کٌؼ هؼؿًیت ؿا ثَ صبلت 

ؼی ّ هتلبّت عْیو اف هؼؿًیت ّ مبعتبؿ ّ ایزبػ ؿّایت كـػی ّ یب ؿّایت روػیؼاؿ ثب هؼؿًیت ّ توٌبُبی هؼؿى عْیو 

ؿـة ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُقاؿ ؿّایت اف هؼؿًیت ّ تلبّت هؼؿى کَ عْامت / یؼٌی گؾاؿ اف ػّآلینن ىـم. هؼؿى امت
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یب « هؼؿًیت تؼْیوی»هّْْع ػمتیبثی ثَ  .ًِبیی اػّاؿػ مؼیؼ، ػؿیؼا ّ ثغو اػظن ؿّىٌلکـاى پنبهؼؿى امت

امت کَ ؿاٍ ارتٌبة ًبپؾیـ هبمت ّ ایي ػهیوب چیقی امت کَ ؿّىٌلکـاًی چْى آهبی « ػهْکـامی تؼْیوی ّ هتلبّت»

کالًتـی هتْرَ آى ًینتٌؼ ّ اصنبك ّ تزـثَ هي هی گْیؼ کَ ایي ًبتْاًی اف ػیؼى ایي هّْْع هِن ّ امبمی ثَ ْٓؿ 

کَ آًِب ؿاُی رق تللین ّ  ػوؼٍ ًبىی اف ایي امت کَ آًِب ػؿ تزـثَ ىغَی عْیو ثب رِبى هؼؿى ًیق هتْرَ ًيؼٍ اًؼ

ُوقهبى  ًؼاؿًؼ کَ ُن ثـای رِبى ىـهی ّ ػؿ ثضـاى هؼؿًیت عْیو ؿـیت ّ« كـػ هؼؿى هتلبّت»ػگـػینی ثَ ایي 

.رؾاة امت ّ ُن ثـای ُوؼَـ هؼؿى عْیو چیقی هتلبّت ّ اؿْاگـ ّ ُوقهبى آىٌبمت آىٌب ّ  
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 «غشب تا ها »ّ « تا غشبها  »کاّی هؼضل سّاً

 

ثَ ایي « این ثـای عْیو ؿـیجَ هب»ػؿ کتبثو « ثیٌبهتٌیت»گؾاؿاى هکتت  کبّ هؼـّف ّ اف پبیَ یْلیب کـینتّْا، ؿّاى

ٓلجین ّ ُن  ُب ؿا هی تجلْؿ توٌبُبی ًبآگبٍ هب امت کَ ُن آى کٌؼ کَ كـػ یب كـٌُگ ؿـیجَ ػؿ ّاهغ هّْْع هِن اىبؿٍ هی

 ظبُـ« آىٌب ؿـیت»ایي ؿّ ثَ هْل اّ ّ ثـ امبك ًگبٍ كـّیؼ، ؿـیجَ ثـ اًنبى ثَ ىکل یک  اف. ؿینُب ُـاك ػا اف آى

ثیٌؼ ّ ُن ُـاك  عْیو ؿا هی ىْػ کَ ًوبػ ّویـ ًبآگبُی امت ّ آػهی ػؿ تَْیـ ایي ؿـیجَ آىٌب، ُن توٌبُبی پٌِبى هی

ُبی ػیگـ عْیو ؿا عْػ اف ایي ثغو
۱

 

ىْػ ّ  متـًّی ّ ثَ ثضـاى هؼاّم ػچبؿ هی پـػافػ ّ ثَ َ مٌت ّ گؾىتَ، ثَ ىکبًؼى آیٌَ هیپل اّ، یب ثَ ػلیل ّاثنتگی ث

یبثی ثَ یک تضْل ًْ ّ هؼؿت ًْ، ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ  ّ ػمت یب هبػؿ ثَ پؾیـه ایي ثغو ػیگـ عْیو ػؿ عْػ

 .گـػػ هبثل تضْل هی یب کخـت ػؿ ّصؼت ًْ ّ

 هؼضل ها تا غشب

ىـی امت ّ اف ایي ؿّ هؼؿًیت ّ ؿـة ثـای اّ تجؼیل ثَ تجلْؿ  -عیـ بى ّ ًگبُو گـكتبؿ یک صبلتاًنبى ایـاًی، رِ

 .ػاؿػ ُب ثَ ىؼت ُـاك ٓلجؼ ّ ُن اف آى ُب ؿا هی ىْػ کَ ُن آى رؾاة اُـیوٌی ّ ػًیْی هی ُبی عطـًبک ّ عْامت

ػاػى مٌت   اّ ُـاك اف ػمت فهبى ّ ُنهؼؿًیت ّ رِبى ؿـة، مینتن پیيـكتَ ّ ؿكبٍ ؿـثی، ثـای ایـاًی رؾاة امت 

ُبی اعالهی اّ اف هؼؿًیت ّ ؿـة، ػؿ ّاهغ  اعالهی ّ ُـاك هـد  ایي کَ ایي ُـد ّ. ّ ُـد ّ هـد اعالهی ؿا ػاؿػ

 فیـا اًنبى. اؿتجبٓی ّاهؼی ثب فًؼگی اًنبى هؼؿى ّ ؿـثی ًؼاؿػ، ًیبفی ثَ تّْیش ًؼاؿػ ُبی عْػ اّ ُنتٌؼ ّ ُـاك

اعالهی  ٓلجبًَ ّ یب ّؼ هـد ُبیو، ػؿ ُـ صبل ثَ ُیچ ّرَ ُـد ّ هؼؿى، ثب توبهی عْثی ّ ّؼقهؼؿى ّ فًؼگی 

 .ًینت؛ ثلکَ ػاؿای هبًْى ّ اعالم عبً عْیو امت

فیـا اّ ُن ػؿ پی . ثیٌؼ ؿا هی اًنبى ایـاًی ػؿ آیٌَ هؼؿًیت ّ رِبى ؿـة، چِـٍ پٌِبى ّ آؿفّی پٌِبى ّ ؿـیجَ عْیو

فهبى چْى ًبتْاى اف  ٓلجؼ ّ ُن هؼؿى ّ رِبى هؼؿى ؿا هی هلی عْیو امت ّ اف ایي ؿّ ًگبٍمؼبػت ػًیْی كـػی ّ 

ایزبػ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ هؼؿى امت، ػچبؿ ُـاك ّ کبثْك، ثضـاى ُْیت ّ  پؾیـه ایي تَْیـ ػؿ عْیو ّ

مْی یک  بؿگی ثَهّْْع، ػجْؿ اف ایي چٌؼپ. چيین ىْػ کَ یکبیک هب آى ؿا چيیؼٍ ّ هی ػوین هی چٌؼپبؿگی

ُب، ٌُْف  ثب ّرْػ توبهی پیيـكت ُبمت کَ ربهؼَ ایـاًی ّ كـػ ایـاًی، چٌؼالیگی ًْ ّ هؼؿى ایـاًی ػؿ ُوَ ػـٍَ

 .ًبتْاى اف آى ثْػٍ امت

مبلن ثب ؿـة ّ ثـامبك هٌبكغ هلی ّ  اف ایي ؿّ ایي اًنبى یب ىیلتَ ؿـة ّ یب هتٌلـ اف ؿـة امت ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ

ُبی لْیؼ ػهبّك  امت کَ ثـای هخبل، ثب امتلبػٍ اف تکٌیک  کبكی .ْیو ّ ثَ مبى یک کيْؿ هؼؿى ػیگـ امتكـٌُگی ع

تب ایي  ُبی میبمی ّ كـٌُگی ایـاًی ًگبُی ثیبًؼاؿین آهـیکبیی، ثَ کبؿیکبتْؿُب ّ مغٌبى ىغَیت ؿّاًکبّ هؼـّف

. ؿـة ػؿ رِبى عْیو ؿا ثجٌیین ْلیک هؼؿًیت ّهتٌلـاًَ ثب ؿـة ّ ًبتْاًی اف پؾیـه موج -هؼْل ؿاثطَ ىیلتگبًَ

  .ُبی روؼی ًبآگبُبًَ ایـاًی ُنتٌؼ كبًتـی گـ فیـا ایي مغٌبى ّ کبؿیکبتْؿُب ّ صْاػث ثیبى

هيـّٓیت، ایـاًیبى ثب کوک ًگبٍ هؼؿى ّ  ىٌبمبًَ هی تْاًین ثجیٌین کَ چگًَْ ػؿ ػّؿاى کبّاًَ ّ آمیت ثب چٌیي ًگبٍ ؿّاى

فهبى ًبتْاى اف  فًٌؼ ّ ُن هی ىًْؼ ّ ثَ اًوالة هيـّٓیت ػمت  هی ْرَ تؤعیـ تبؿیغی ثقؿگ عْیوآىٌبیی ثب ؿـة هت

 .امت اف ایي ؿّ صـکبتيبى هتٌبهِ، چٌؼپبؿٍ ّ هضکْم ثَ ىکنت. هؼؿت ّ ًگبٍ هؼؿى ُنتٌؼ یبثی ػولی ثَ ػمت

هبًْى ّ ػؼم تزقیَ کيْؿ امت،  ؿىْػ ّ ًبتْاى اف امتوـا ثبؿ ػُْ هی ثؼیي رِت ػّلت هيـَّٓ ػؿ ُـ مَ هبٍ یک 

یبثی ثَ یک هؼؿًیقامیْى ثؼّى  ؿّبىبٍ ّ ىبٍ عْاُبى ػمت یب. فیـا ُیچ کل ػبػت ثَ ػهْکـامی ّ ػّلت هؼؿى ًؼاؿػ

 .ػیکتبتْؿی ػّػهبًی ایـاًی ُنتٌؼ ّ ایي چٌؼپبؿگی هضکْم ثَ ىکنت امت كـٌُگ هؼؿى ّ تـکیت آى ثب
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اف ایي ؿّ . ػاؿػ ّ هضکْم ثَ ثضـاى هؼاّم امت عْیو تٌبهِ ّ چٌؼپبؿگی ؿا ػهْکـامی ػیٌی ػؿ َُوبى ْٓؿ کَ کلو

. عْاُبى هؼؿى ىؼى ّ یب ثَ ىیٍْ ىـیؼتی ّ ػیگـاى عْاُبى ثبفگيت ثَ عْیيتي ُنتٌؼ فاػٍ ًیق ایـاًیبى یب ثَ ىیٍْ توی

 .ىْػ هی« ًبری ّ ثـاػؿ ثقؿگ»یب « ىیطبى ثقؿگ»گًَْ آهـیکب یب  ایي

هٌبكغ هلی ایـاى، ثب ٓـس هجبصج ًلی  ًژاػ ثَ ربی ؿىؼ ثِتـ ایي ػیبلْگ ثب رِبى ؿـة ّ ثـ پبیَ اصوؼیآهبی   یب اکٌْى

ثب آى کَ اّ ّ ػّلتوـػاى رؼیؼ . مبفػ ثَ اًقّا ّ عطـ رٌگ هجتال هی ُْلْکبمت ّ ؿیـٍ، ػؿ ّاهغ ایـاى ؿا ُـ چَ ثیيتـ

ثیيتـ ثب  ثَ ىیٍْ ػیگـ ّ هؼؿًی ثیبى کٌٌؼ؛ اگـ ُـ چَ ثنیبؿی اف مغٌبى ّ اػتـاّبت ػؿمتيبى ؿا تْاًنتٌؼ صتی هی

اف ایي اهکبًبت ػؿ ثغو ًِبیی  ثَ ثـعی. پـػاعتٌؼ ُب ثَ ػیبلْگ هی کـػًؼ ّ ثب آى ػؿّى عْیو آىتی هی« ؿـة»

 .پـػافم هی

ًژاػ ػؿ  اصوؼیثیٌین کَ آهبی  هی امت، ثَ عْثی 84ػؿ مبل « اػتوبػ هلی»ثؼیي رِت ػؿ کبؿیکبتْؿ ؽیل کَ اف ؿّفًبهَ 

. ّاؿ صنبة امـاییل، آهـیکب ّ ؿـة ؿا ثـمؼ عْاُؼ ًبؿمینت هی صبل ثیبى یک كبًتقی ًبآگبُی روؼی ایـاًی امت ّ

 هـؽ ُبیی کَ كؤ ػؿ صبل تِؼیؼ ّ پـتبة تغن پٌبٍ تجؼیل ىؼٍ امت ّ رِبى ؿـة ثَ هـؽ ثی امـائیل ثَ یک کینَ ثْکل

روِْؿ ایـاى ّ ًتبیذ  ؿئیل عیبلی ًِلتَ ػؿ ایي کبؿیکبتْؿ ّ ثـعی مغٌبىثیٌی  عْػثقؿگ. عطـ رٌگ ّ ؿیـٍ ُنتٌؼ

 .تّْیش ًؼاؿػ عطـًبک آى ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ مبلن ثب ؿـة، ًیبفی ثَ

 

 

 

 

 هؼضل غشب تا ها

ػاػم، ایـاى ّ اًنبى ىـهی ثـای ؿـة ّ ثَ ّیژٍ آهـیکب، تجلْؿ ّویـ  ًيبى« 300»کبّی كیلن  بى ْٓؿ کَ ػؿ ؿّاىُو

ای اًنبى  اثژٍ_موت پٌِبى ّ ًبآگبٍ رِبى مْژٍ. هـف ػؿّى ُـ اًنبى هؼؿى ّ یب آهـیکبیی امت ثی ًبآگبٍ عطـًبک ّ

 .هبًٌؼ ایـاى ّ امالم امت« عطـًبکو ؿـیجَ»ّ یب « بل لکتْؿُبًیج»هـف ّ عطـًبکو هبًٌؼ  هؼؿى، توٌبُبی ًبآگبٍ ثی

آكـیٌؼ،  ؿا هی« ػیْاًَ»یؼٌی هلِْم  فهبى صبلت هتوبثل آى ُن« ػبهل»گًَْ کَ ثَ هْل كْکْ اًنبى هؼؿى ثب هلِْم   ُوبى

« م ّ اّؿیٌتبلىـ»فهبى هلِْم  هؼؿى ّ ػوالًی ُن« ؿـة»هلِْم  گًَْ ًیق ثَ هْل اػّاؿػ مؼیؼ، رِبى ؿـة ثب  ُوبى

  .آكـیٌؼ کَ ثبیؼ ثـ اّ چیـٍ ىؼ ّ اف اّ تـمیؼ امالم عطـًبک ؿا هی عطـًبک ّ ّؼػوالًی ّ

ػؿ ایي امالم عطـًبک ّ ػؿ « عطـًبک ىـهی ُقاؿؿًگ ًبهلِْم ّ»عْاُؼ ثجیٌؼ کَ اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ایي  اًنبى هؼؿى ًوی

ؼم کٌتـل فًؼگی ّ ُنتی ّ اىتیبهبت پٌِبى عْیو ػؿ پی عْػ اف ػ ُبی ػوین ایـاى، ػؿ ّاهغ ثب ُـاك« هضْؿ ىـاؿت»

 .ؿّثـّ امت هـف هؼؿت ّ عيًْت ثی
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عْاُؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ اف ثبال ثَ  هی یب اف ایي ؿّ اّ ًیق ًبتْاى اف ػیبلْگ ػوین ثب ىـم ّ ثب امالم ّ یب ثب ایـاى امت ّ

عیبلی ثـای كـّه املضَ ػؿ هٌطوَ ّ رِبى ّ تضکین ؿُجـی عْیو  پبییي ثَ اّ ػمتْؿ ػُؼ ّ یب اف اّ ثَ ػٌْاى عطـ

 .مْءامتلبػٍ کٌؼ

ُن  ُب، کٌؼ تب ثب مـکْة آى كـااكکٌی هی ُبی عْیو ؿا ثـ امالم ّ ایـاًی ایي گًَْ رِبى هؼؿى ّ ؿـة، اکٌْى ُوَ تـك

. هـف ػمت یبثؼ هـف ػًیب ّ هؼؿت ثی پٌِبى عْیو، یؼٌی ؿُجـی ثی ثَ آؿاهو عْیو ػمت یبثؼ ّ ُن ػوالً ثَ عْامت

 .ثیٌؼ، ػؿ ّاهغ توٌبی پٌِبى عْػ اّمت ایـاى ّ امالم هی فیـا آى چَ کَ اّ ػؿ

ـاك اًنبى ؿـثی اف اًنبى ُ ٓـف  ػّ هخبل اف ایي كبًتقی ػوْهی ّ ُـاك ػوْهی، ػّ ًوو ؽیل ُنتٌؼ کَ ُن اف یک

صلبظت ّ فًزیـ ثبىؼ، ُن ًگبٍ پبؿاًْییؼ اّ ؿا ثـهال  ػُؼ کَ ثبینتی ػؿ عْاؿ ؿا ًيبى هی ایـاًی ثَ اٍطالس عْى

کَ كبّالة  ایي. مْمک ػؿ صبل ًلْؽ ثَ ُوَ رب ُنتٌؼ ثیٌؼ کَ چْى ؿا هی« ایـاًی» فیـا ػؿ ُوَ رب عطـ. مبفػ هی

امت، ًیبفی ثَ تّْیش  ُب ؼؿى ّ کبؿیکبؿتْؿینت ّ ًوبیبًگـ كبًتقی ًبآگبٍ روؼی عْػ آىّویـ ًبآگبٍ اًنبى ه تجلْؿ

 .ًؼاؿػ
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ػؿّى « ىـهی» هـف هؼؿت ثی ثَ یبثی صبل ثـای هخبل کبكی امت ثـای ػیؼى آى ؿّی مکَ ّ تاله پٌِبى ثـای ػمت

اهْب  1997کَ تْمٔ ثْه ّ ػیک چیٌی ّ ػیگـاى ػؿ مبل  ؿّیؼ «پـّژٍ هـى رؼیؼ آهـیکب» عْػ، ثَ مبیت هـثْٓ ثَ

هـیکب ّ ثَ ُـ ىیٍْ هوکي ّ ُبی ثْه چگًَْ ػؿ پی ایزبػ یک ؿُجـی هطلن آ میبمت ىؼٍ امت تب ثجیٌیؼ کَ آهـیکب ّ

ُبی هیبى اؿّپب  ت ًیق ثَ تلبّ ُبی کًٌْی ّ عطـًبک آهـیکب ؿا ثِتـ كِویؼ ّ تب ثتْاى میبمت. ّ ُنتٌؼ  هیوتی ثْػٍ ثَ ُـ

چـا آهـیکب، ثب ّرْػ ُيؼاؿُبی كـاّاى ػؿثبؿٍ عطـ یبفػٍ  ّ آهـیکب تْرَ ثیيتـی ًوْػ؛ یب ثتْاى ثِتـ كِویؼ کَ

یک  ُب آهـیکب ثـای تْلؼ تبفٍ اصتیبد ثَ کٌؼ؛ فیـا ػؿ ًگبٍ ثنیبؿی اف آى اًگبؿی هی مِل َ ّ ًبعْامتَمپتبهجـ، عْامت

 .رؼیؼ ػاىت« پـل ُبؿثـ»

اصتوبال ػهْکـات ثؼؼی ثَ اػاهَ  ْٓؿ کَ اکٌْى ػؿ پی ایزبػ یک رٌگ هّْؼی ثب ایـاى ّ ّاػاؿ کـػى ػّلت  ُوبى

ػؿ كیلن هنتٌؼ ّ ربلت مَ ػاًيزْی آهـیکبیی ثَ . ُنتٌؼ هـیکب ػؿ هٌطوَمیبمت کًٌْی ّ اػاهَ رٌگ ّ صلع صْْؿ آ

کَ ًیبفی ثَ هجْل ُوَ  آى اًگبؿی ػوؼی یب مِْی ؿا ػیؼ، ثی تْاى ىْاُؼی ّصيتٌبک ثـ ایي مِل هی «ىل تـییـ »ًبم

 .ثبىؼ ُب ًگبٍ آى

ایزبػ ػیبلْگ ثب رِبى ؿـة، ُن ثَ  تْاًین، ثب هجْل هؼؿًیت ػؿ رِبى عْػ ّ ثب ثبؿی هّْْع ایي امت کَ چـا هب ًوی

ُبی هغتلق ثَ ؿهبثت ّ رؼل  ُن ثِتـ ػؿ میبمت ّ ػـٍَ رِبى ّ میبمت هؼؿى عْیو ّآىتی ثب ؿـة ػمت یبثین ّ

 ثـای ىٌبعت. ُب ثَ ًلغ عْیو امتلبػٍ کٌین ُبی آى اىتجبُبت ّ ُـاك ُب، اف ّ ًگبٍ آى هؼؿى ثپـػافین ّ ثب ىٌبعت مینتن

 .تـ هؼْل هب ثب ؿـة ّ هؼؿًیت الفم امت ػلل ؿّاًی ایي ًبتْاًی، ػؿک ػوین

 پشیؾی فشٌُگی دس تماتل تا هذسًیت ّ غشب سّاى

 پـیيی ّ امکیقّكـًی یب ؿّاى »ُب ؿا ػچبؿ یک هؼؿًیت ػؿ ٌُگبم توبثل ثب كـٌُگ مٌتی، ایي كـٌُگ ثَ هْل ػلْف

كـٌُگ اعیـ هب ّ یکبیک هب، رِبى ایي كـػ  فیـا هؼؿًیت ّ کبپیتبلینن، هخل ثضـاى ػّ مؼٍ. کٌؼ هی «چٌؼپبؿگی كـٌُگی

هبًؼگی  ثَ عْیو ّ تبعیـ ّ ػوت کٌؼ ثب ًگبٍ هؼؿى ّ اّ ؿا ّاػاؿ هی ىکٌؼ کٌؼ ّ هی ّ ربهؼَ مٌتی ؿا ؿهقفػایی هی

 .اه ثٌگـػػ تبؿیغی كـٌُگی ّ

تضْل امت ّ اف مْی ػیگـ ًبتْاى اف  مْ عْاُبى تـییـ ّ اف ایي ؿّ ایي كـػ چٌؼپبؿٍ ّ هجتال ثَ اصنبك صوبؿت، اف یک 

یبثی ثَ ایي  متفیـا ػ. ًیق ًبهوکٌی کپی کـػى ّ تولیؼ هؼؿًیت ُبی مٌتی عْیو ّ ثَ ػلت ُـاك. ایزبػ ایي تضْل امت

ثب  پؾیـه مینتن ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ عْیو ّ ایزبػ تللین ؿیـهوکي امت ّ ایي تللین ثؼّى آىتی تضْل ًْ ثؼّى ػؿک ّ

 .یبثی امت ػمت هؼؿًیت ّ تْاًبیی ًوؼ هؼؿًیت ّ مٌت ثـ ثنتـ كـػیت رنوبًی ّ رٌنیتی عْیو ؿیـهبثل

ّاهغ هزجْؿ ثَ گؾؿاًؼى اف مَ  ثی ثَ ایي تضْل امبمی ّ ًْ، ػؿیب ثؼیي رِت ًیق یکبیک هب ّ كـٌُگ هب، ػؿ هنیـ ػمت

 :هنیـ ؽیل ثْػٍ ّ ُنت

http://www.newamericancentury.org/
http://www.newamericancentury.org/
http://video.google.de/VIDEOPLAY?DOCID=-7859909765349743827
http://video.google.de/VIDEOPLAY?DOCID=-7859909765349743827
http://www.mindmotor.com/CORE/?P=181
http://www.mindmotor.com/CORE/?P=181
http://www.mindmotor.com/CORE/?P=181
http://www.mindmotor.com/CORE/?P=181
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ثَ صبالت عطبی هیل ثبفگيت  ػؿ ایي هـصلَ اّل هجتال ىؼى: هجتال ىؼى ثَ چٌؼپبؿگی ّ لول ّـّؿت تـییـ ّ تضْل -۱

فیـا . ًبپؾیـ امت یؼی ّ ارتٌبةثضـاى، اهـی هتبملبًَ ٓج ثَ عْیيتي، یب تولیؼ ػیگـی، هیل ًزبت مٌت ّ ؿُبیی اف

 .ُبی مٌتی عْیو اف هؼؿًیت امت ثیٌؼ ّ ُن ٌُْف ػچبؿ ُـاك ُن ثضـاى ؿا هی اًنبى ایـاًی ػؿ ایي هـصلَ

ىْػ ّ هخل ىـیؼتی  ػچبؿ هی ٓلت ایـاًی هخل ىـیؼتی، چپ ایـاى، ملطٌت« امکیقّكـًی كـٌُگی»اف ایي ؿّ ثَ صبلت 

ٓلجؼ؛ اهب  ػاؿػ ّ هی« ثْػا، هضوؼ ّ مبؿتـ ّ ثویَ ؿا هبؿکل،»ثَ هْل اّ ػؿ عْیو  یب. هیل ثبفگيت ثَ عْیيتي ػاؿػ

اف ایي ؿّ چٌؼپبؿٍ ّ ثؼثیي ثَ هؼؿًیت ّ . ػؿ کخـت یب کخـت ػؿ ّصؼت هؼؿى امت یبثی ثَ یک ّصؼت ًبتْاى اف ػمت

 .هبًؼ، ُوبى ْٓؿ کَ ًوؼ گٌزی ًيبى ػاػ هؼؿى ثبهی هی هجبًی

ُبی ػهین،  ثیٌی ىـیؼتی، رؼا اف ًکتَ کبىبًی ثـای ایزبػ ًگبُی ػیگـ ثَ ایي تٌبهْبت صٌبییی ثؼیي رِت ًیق تاله آهب

کَ ایي تٌبهْبت ّ امکیقّكـًی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ اّ ّ یکبیک گؾىتَ هب، ثَ  ثیٌؼ فیـا اّ ًوی .هضکْم ثَ ىکنت امت اف هجل

ؿا آگبُبًَ ثغْاٌُؼ  بؿفٍ ثب ثؼصزبثی، ّالیت كویَ ّ هيکل ثب ؿـة امت؛ عْاٍ اّ ّ اًوالثیْى گؾىتَ ایيهج گـ ًبچبؿ ایزبػ

 .ّ یب ًغْاٌُؼ

تْاى هبًٌؼ  ػهْکـامی امت کَ هی اثتؼا ثـ ثنتـ هجْل هؼؿًیت ّ. هؼْالت اهـّف ایـاى ًتیزَ هٌطوی ایي چٌؼپبؿگی امت

یب هبًٌؼ ػؿیؼا ثـ ثنتـ هجْل ػهْکـامی ثَ . ایزبػ تللین ًْ ػمت یبكت ؿًیت ّاًنبى پنبهؼؿى ّ هِبرـ پنبهؼؿى ثَ ًوؼ هؼ

ًَ آى کَ هبًٌؼ ىـیؼتی ّ ُوَ هب ػؿ . پـػاعت «تؼْیوی ػهْکـامی »پـػاعت ّ ثَ ثیبى اهکبًبتی ًْ اف ُبی اّ ًوؼ ّؼق

ایي  ػؼم ػؿک. ػهْکـامی ثؼثیي ثْػ ّ عْاُبى ثبفگيت ثَ عْیيتي هؾُجی ّ یب مْمیبلینتی ثْػ هؼؿًیت ّگؾىتَ ثَ 

یبثی ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى  ػمت هؼْالت هِن ػؿ ّاهغ چٌؼپبؿگی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ اصوؼی کبىبًی ّ ًبتْاًی اّ اف

 .ػُؼ عْیو ؿا ًيبى هی

ثبفگيت ثَ عْیيتي کَ ػؿ  ؿُبیی اف تَْؿاتی هخل ػهْکـامی ػیٌی ّ هـصلَ ػؿک ّـّؿت هجْل هجبًی هؼؿًیت ّ -۲

عْاُبى  ایـاًی، ؿّىٌلکـاى ػیٌی مکْالؿ، روِْؿی گٌزی، چپ هؼؿى. گیـػ مبل اعیـ ؿا ػؿ ثـ هی 27ّاهغ تضْالت 

ک ایي ُبیی اف ػؿ ًگبٍ ّ گلتوبى هؼؿى ػؿ ربهؼَ ایـاى، ُوَ ّ ُوَ ًيبى عْاُبى ایـاًی، ؿىؼ ایـاًی، هيـَّٓ

 .ُنتٌؼ ّـّؿت

ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ ُْیت  یبثی ثَ تللین ّ پؾیـه ایي ًگبٍ ّ هجبًی هؼؿى هيکل ایي ًگبٍ ایي امت کَ ثؼّى ػمت

یبثی ثَ عْامت ًِبیی عْیو  عبً ایـاًی، ًبتْاى اف ػمت گـایی هؼؿى ّ تللیوی ایـاًی، ثؼّى ایزبػ كـػیت ّ گیتی

 .هبًٌؼ ُب ًیق ٌُْف چٌؼپبؿٍ ثبهی هی اف ایي ؿّ آى. ى ًینتکـػ کپی فیـا هؼؿًیت هبثل. امت

چٌؼهتٌی ّ هؼؿى ربهؼَ ایـاًی کَ  گؾاؿ اف چٌؼپبؿگی ثَ ُْیت هؼؿى ّ چٌؼالیَ هِبرـاى ػّهلیتی ّ ؿّىٌلکـاى -۳

ى ّ ىًْؼ ّ آیٌؼٍ ایـاى ثنتگی ثَ ؿىؼ ایي گلتوب تجؼیل هی اکٌْى ُـچَ ثیيتـ ثَ گلتوبى ّ هؼؿت اٍلی ربهؼَ هب

کيْؿ، ایي  ُبی هغتلق هِبرـ ّ ػؿ ػؿّى ایي ًنل ًْی ػؿ ثـ گیـًؼٍ ًنل. ُب ػاؿػ ُبی آى تللین ُب ّ ُبی آى عالهیت

ُبی ًْ ّ هؼؿى ایـاًی  ّ ایزبػ ًگبٍ ُبی هغتلق ػؿ صبل تللین ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ًْ ّ هؼؿى ایـاًی، ػؿ ػـٍَ

 .ُنتٌؼ

فیـا هب هبػؿ . ًْی ایـاًی ُنتین نل ًْمت ّ هب آؿبف پبیبى ثضـاى ّ ایزبػ رِبىُبی هي ًیق رقیی اف ایي ً ًگبٍ ّ ٓـس

. ؿـة ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ اف مٌت ّ ػیبلْگ ًْ ثب ػیگـاى ُنتین ثَ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ یک ػیبلْگ هؼؿى ثب

 .ُنتین« یب ؿـثی عْة اؿّپبیی»ّ ُن یک « ایـاًی عْة»فًؼگی ُـ ؿّفٍ هبمت ّ هب ُن یک  فیـا ؿـة ّ هؼؿًیت

کٌین، تللیوی ًبتوبم ّ هـتت ػؿ  هی فیـا هب ػؿ ُـ ػّ كـٌُگ ؿیيَ ػاؿین ّ ػؿ ُـ ػّ كـٌُگ ایزبػ تلبّت ّ تللین هؼؿى

 .صبل تضْل
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 عخي ًِایی

ٍ یبكت ّ یب اف ًگبٍ هب هتغََبى ًْ امتلبػ ایي هؼؿت ًْ ػمت هی ًژاػ ثَ روِْؿ هب آهبی اصوؼی اگـ ثـای هخبل ؿییل

ایي هـثبًیبى ػؿ  فهبى ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ تْاًنت ثَ ربی ًلی ُْلْکبمت، ثب تؤکیؼ ثـ ُْلْکبمت، ُن هی گبٍ کـػ، آى هی

تْاًنت ثـ هّْْع كلنطیي تؤکیؼ کٌؼ ّ  گبٍ ُن هی آى .مبفًؼ ىًْؼ ّ هْم كلنطیي ؿا آّاؿٍ هی گبم ثؼؼی ثَ هزـم تجؼیل هی

 فینتی ُبی کًٌْی، ؿاُی رق ایزبػ ػیبلْگ ّ ُن ُبی کًٌْی ّ كلنطیٌی َ امـاییلیک ُن ثَ ػٌْاى اًنبى هؼؿى هجْل کٌؼ

 .آهیق ثب یکؼیگـ ًؼاؿًؼ هنبلوت

هؼؿى، ُن هبػؿ ثَ ػیبلْگ هؼؿى  تْاًنت، ثب تـییـ کل ٍضٌَ ّ ایزبػ یک ٍضٌَ ثب چٌیي ًگبٍ ًْیی ؿّىٌلکـ ایـاًی هی

ًگؾاؿػ کَ چْى هـؿی کَ ػؿ ػـّمی ّ ػقا مـه ثـیؼٍ  ّ ُنثب ػّلت ّ ربهؼَ هؼًی کيْؿُبی ػّگبًَ عْیو ثبىؼ 

تلْیقیًْی هـاؿ گیـػ ّ یب تْمٔ هئمنبت آهـیکبیی ّ ؿـثی ثـای ایزبػ پبؿاًْییبی  ىْػ، یب ػؿ ٍلضَ اػتـاكبت هی

 .ؿژین هْؿػ مْءامتلبػٍ پٌِبى هـاؿ گیـػ« هِـآهیق یب هغولی» تـییـ

چِبؿچْة هبًًْی ّ ػلٌی  ؼَ ّ كـٌُگ عْیو ػؿ صبل چبلو هؼؿى ّ ػؿفیـا اّ ثَ مبى اًنبى هؼؿى ثب ُـ ػّ ربه

هِبرـ ػّ هلیتی ّ ؿّىٌلکـ چٌؼهتٌی هؼؿى ایـاًی، ثِتـیي  تْاًنت ثَ مبى اّ هی. ثْػ ُب هی ثْػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ آى هی

 .فهبى عطبُبی ؿـة ّ ایـاى ؿا ثَ ًوؼ کيؼ كـٌُگ عْیو ىْػ ّ ُن ّامٔ هیبى ػّ کيْؿ ّ ػّ

عْیو ایي ؿْل فیجبی فهیٌی عٌؼاى ّ  بًَ اهـّفٍ ایي ًگبٍ ًْ ّ تللیوی ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ُـ اًنبى ایـاًی ػؿعْىجغت

ؿّػ تب ؿًنبًل هيتـک کيْؿ هب ّ ایزبػ یک ػیبلْگ ًْ ّ   هنیـ پیو کٌؼ ّ ثبینتی ػؿ ایي ُبی اّ ؿا اصنبك هی تللین

 .ؿـة هوکي گـػػ چٌؼالیَ ّ هخجت ثب

ُبی ػیگـ ؿا ثَ عْثی  تضْل ًنل تْاى تْاًبیی هؼؿى ّ ػؿرَ ُبی هب هی ًْع ثـعْؿػ ثَ تضْالت ًنلثؼیي رِت ًیق ػؿ 

 .ثضج ایي امت. امت« آىٌب ؿـیت»موجل هؼؿًیت  ُبی هب مٌزیؼ، فیـا ثـای ػیگـاى اکٌْى هب ّ تللین

 :پبًْیل

۱- JULIA CHRISTEVA: FREMDE SIND WIR UNS SELBST.S.199 
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«راز سوژه »سوتی شادی صدر در برنامه پارازیت و   
 
 

 حرف دیگر بار یک  و داد «سوتی»دوباره   پارازایت برنامه در هفته این صدر شادی چطور که دیدید آیا دوستان
 از درصد هفتاد او قول به زیرا. است متنفر یا بیزار ایران مردان درصد هفتاد از که گفت صدر خانم زد؟ را دلش

موضوع مضحکانه در  سخنان و رفتار خانم شادی . هستند  کنند می اعمال ناموسی خشونت زنانشان به ایرانی مردان
. است ناموسی کینه و خشم اسیر و است مردان به ناموسی برخورد حال در  وقت تمامصدر این است که  او بشخصه 

 هم مرد و زن. است همین نبودن روراست خویش کمپلکسهای و خود با و مسائل نفهیمدن درست و بیسوادی نتیجه
.ندارد  

 

 آشکار نوعیه ب همه بر او حاالت این. نیست آنها تکرار به نیازی و ایم کرده نقد را او حاالت این قبال دیگران و من
گی و  به چگون« گفتن سخن و زبان»  موضوع به بیشتر چه هر او جدید سوتی از استفاده با خواهم می حال اما. است

« سوژه و روشنفکر»فرد در رفتار و سخنانش بپردازم و هر چه بیشتر مفهوم و حالت ( ناآگاه)بیان تمناهای ناخودآگاه  
 باور به آنها شناخت که شوم وارد روانشناختی مهم نکات از برخی به  از منظر روانکاوی را باز بکنم و در کنار آن

یؼٌی اکٌْى ایٌزب صبلت ّ ثـعْؿػ ىبػی ٍؼؿ ػؿ ایي . است مهم ما جمعی و فردی تحول برای و ما یکایک برای من

هْؿػ ًوؼ ػلوی هـاؿ هی گیـػ، مٌزیؼٍ هی ىْػ ّ ثَ کوک ًوؼ صبالت اّ ػؿ ّاهغ هجبصج « پؼیؼٍ»هَبصجَ ثَ مبى یک 

ثَ پؼیؼٍ ؿّه ّ صبلت ًوؼ ػلوی کَ هتبملبًَ عبًن ىبػی ٍؼؿ ػؿ ثـعْؿػ . ػوین ؿّاًيٌبعتی ّ اًنبًی هطـس هی ىْػ

ًبتْاى اف آى امت ّ ىیٍْ امتؼالل اّ ػؿ ّاهغ ىجیَ هغبللبى اٍْل گـا ّ ثٌیبػگـایو امت کَ  ثـ امبك چٌؼ « هـػاى» 

آهبؿ آًگبٍ ثَ اؿفه گؾاؿی اعالهی ّ اصنبمی ػمت هی فًٌؼ  ّ ػـٍَ ُب ؿا ثب ُن هبٓی هی کٌٌؼ تب ثَ اىتیبم عْیو 

.كتٌَ گـ ثـای هؼْالت ارتوبػی ّ میبمی امتػمت یبثٌؼ کَ ُوبى رنتزْی یک هوَـ ّ    

 

در هر کالم و سخنش همیشه بیشتر یا کمتر از آنچه می  سوژه» روانکاوی قول به که است همین «گفتن سخن» زیبایی
. سوژه در کالمش و یا با رفتارش، با زبان جسمش همیشه در نهایت راز دلش را بیان می کند. «1.خواهد می گوید

، با لحن «زبان جسمش»بخواهد راز دلش را بپوشاند و دروغ بگوید، اما باز هم این راز را با  حتی وقتی سوژه
ازینرو سوژه همیشه در هر گفتارو کردارش بیشتر یا کمتر از آنکه می خواهد . کالمش، با سوتی دادنهایش بیان می کند

 این. سازد می مال بر را دلش رازهای و گوید می سخنخواهد  می آنچه از بیش همیشه سوژه یا فرد. بیان می کند
 آنکه و سازد می مال بر را تو و من دل حرفهای را، گوینده دل حرفهای نخواهیم یا بخواهیم چه که است زبان خصلت

 لحن در سوژه، های گفته البالی در را سوژه ناخودآگاه و اصلی حرفهای این تواند می براحتی بشنود، خوب بتواند
این تمناها و نیتهای واقعی « زبان جسمش»یا در رفتار و  .بشنود زدنهایش تپق در دادنهایش، سوتی در یا و سوژه کالم

یعنی یک جسم در چهارچوب « جسم سمبولیک»زیرا جسم انسانی نیز یک . سوژه و دیگری را حس و لمس بکند
، یا  در  گفتار یا و زبان در زیچی که آنجاست ناخودآگاه ضمیر لکان قول به ازینرو . زبان، یک جسم زبانمند است

.زند می تپق دهد، می سوتی کند، می خودنماییرفتار   

 

 به نسبت نارسیستی و حقارت گرههای و حاالت این نیز ( زبان جسم او)و حتی در  صدر خانم گفتار و زبان در 
 کمی که هرکسی و نیست وروانکا به نیازی دیگر که است شدید چنان مردان به نسبت نارسیستی کینه و خشم مردان،

 لبخند به. )شود می کمیک/تراژیک و دار خنده واقع در و افراطی نفرت این متوجه حسینی، کامبیز مثل کند، دقت
 که گوید می صدر به او اینکه نیز و کنید توجه مردان به صدر شادی نفرت بازتاب و تکرار موقع در حسینی کامبیز

. زند می که نزند را دلش حرف خواهد می نیز او واقع در اینکار با. نیست زشت تفمینیس و است زیبا صدر خانم البته
 اینکه نفی با یا و گوید می لب بر لبخند با و کالم لحن با نگوید کالم با اگر و زند می را دلش حرف همیشه سوژه زیرا

(.نیست زشت او  

 

 میان» که دهد می نشان را خویش درستی اوانهروانک مهم نکته این دیگر بار اینجا که است این اما جالب موضوع
. «دارد وجود متقابل و عمیق درونی پیوند یک اوست، کینه مورد آنچه و ورزد می کینه بشدت چیزی به که انسانی

 شاه»  مثل. است متنفر آن از که دارد چیزی آن به عمیق شباهت درونا واقع در  آزرده دل یا و جو کین انسان یعنی
 به زنند، می دست آنها قتل به آیند می کار سر وقتی که متنفرند دیکتاتور و شاه و پدر از چنان که «کشانیپدر یا کشان
.متنفرند آن از که آفرینند می چیزی آن شبیه حکومتی گام به گام و زنند می دست قانونی بی اعمال  

 

 شادی خانم. است مشهود کامال «کتاتوردی و ناموسی مرد» با او درونی عمیق پبوند  این نیز صدر شادی برخورد در
 دیگر  طرف از و ناموس نگهبان مرد» شکل به تنها ناموسی حالت زیرا. دارد «ناموسی» حالتی و نگاه بشدت صدر
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 ناموسی بازی این در نیز زن و است سناریو یک ناموسی ی رابطه بلکه نیست «چادر پشت زن و مادر دلخسته عاشق
 یا. بکند بازی را سحرآمیز و ندیده آفتاب زن نقش یا و خوب مادر نقش یا که است این زن نقش. دارد متقابل حالتی
 در لکاته حالت همان یعنی. برسد را او حساب بخواهد و باشد داشته بدل را ناموس نگهبان مرد این کینه مرتب اینکه
 لکاته، چه و کور بوف راوی چه دهد می نشان زیبایی به هدایت که همانطور اما. باشد داشته را هدایت کور بوف کتاب

 این که کسی تنها و هستند ایرانی ناموسی تراژیک بازی یک اجزای و یکدیگر تکرار همه و همه پدر، یا و مادر چه
 برخوردهای از بگذرد، ناموسی بی/ناموسی بازی این  از تواند می ببیند، را متقابل بازی این و تکرار و چرخه

.آورد بوجود عمیق تحول و بگذرد افراطی  

 

 
 

 آنگاه نباشی، فرهنگی ارثیه این با و ناموسی عمیق معضالت این با دیدار به قادر اگر که است این اما کار بدبختی
 می مبارزه صدر شادی خانم مثل جنسیتی حقوقی  برابری برای طرف یک از اگر که میشوی درونی تناقض این دچار
 و دهی می ادامه را ناموسی چرخه و  بازی این عمال عملت و حرفت هر با همزمان اما کشی، می زحمت و کنی

 و زندگی قاعده این زیرا. آوری نمی بدست را آن و برسی آن به خواهی می آنچه به زنی می پا پشت دقیقا بناچار
 و گفتمانی تحول اما. است ساختاری و فرهنگی برونی، و درونی چندجانبه تحول یک همیشه تحولی هر که است انسان

 نوع و درونی معضالت تا و است اساسی و نهایی تحول دیگری با رابطه نوع در تغییر و درونی تحول رفتاری،
 از شدن تهی به محکوم و نهایی شکست به محکوم نو ی ایده هر و ساختاری تحول هر نیابد، تحول دیگری با گفتمان
.است درون  
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 زنان یا و آفریند می ناموس جدید نگهبانهای یا که است ناموسی سیستم حافظ بهترین واقع در صدر شادی خانم ازینرو 
 مخالف جنس حساب یا کنند، خالی دل دق باشند، اموسن بی باصطالح خواهند می حال که افراطی و خشمگین مردان و
 حافظ و پایه و اساس دیگری به آنها درونی های کینه و خشم این دقیقا که نیستند متوجه و برسند را سابق دیکتاتور یا و

 یها نمونه و صدر شادی خانم مثل دیگری به خویش عمیق کینه و خشم در آنها که همانطور. است ناموسی سیستم این
 او االن که مدرنی فرهنگ همین که ندارد؛ وجود «ناموس» بدون جامعه و فرهنگ اصوال که نیستند متوجه آن دیگر
 نفی موضوع. است حکمفرما «ناموسی ی رابطه» نوعی اساس بر مرد و زن مدرن روابط و زند می دم آن از دارد

 که است جامعه یک در فززندان/اولیا مرد،/زن میان ناموسی رابطه» حالت و چگونگی موضوع بلکه نیست«ناموس»
 و زن آنگاه «سمبولیک یا بالغانه ناموسی ی رابطه» حالت در. کند می ایجاد را بیمارگونه و بالغانه ناموس میان تفاوت

 می بیان اجازه  و اهمیت نیز یکدیگر تفاوتهای به اما دارند، جنسی و عشقی تعهد رابطه در هم به اینکه عین در مرد
 و اولیا میان یا و آید می بوجود «متقابل تعهد و تفاوت عین در برابری» اساس بر ای رابطه بیشتر چه هر  و ندده

 استقالل به هم و باشند یکدیگر پشت هم که آید می بوجود ای بالغانه ناموسی رابطه چنین خواهران و برادران فرزندان،
 زن یک زندگی هم نهایت در آن توسط که قتلی. نباشد الزم ناموسی قتل دیگر و بدهند بیان اجازه یکدیگر فردی راه و
.شود می پاشیده هم از قاتل برادر یک و مقتول خواهر یک خانواده، یک و مرد یک و  

 

 باشی، نیافته دست بالغانه و عمیق تحول این به «دیگری» به یا مخالف جنس به برخوردت در درونت، در وقتی اما
 می نشان حاال همین از واقع در و دهی می سوتی و سازد می مال بر را رازت مرتب رفتارت، کالمت و زبان آنگاه
 مردان جنگ به زنان نفس و غیرت حفظ برای بار این و هستی بعدی «ایرانی غیرتی و طلب ناموس»  تو که دهی

 مثل گام به گام نگونهای و برسی را حسابشان و بکشی زیر به را ناموسان بی این خواهی می و روی می طلب ناموس
.شوی می تبدیل مردان علیه زنان ناموسی خشم جدید هللا آیت به صدر شادی خانم  

 

 نشان را ناموسی بی این رفتارهایت و اعمال همه در و باشی ناموس بی مرتب بایستی که کنی می فکر حال اینکه یا
 جنسی هر بودن، هرجنسیتی» این که بکنی الخی و بکنی حال کس هر با و نیاندیشی خویش تن و جسم به حتی و دهی
 نماد افراطی حاالت این  دقیقا حالیکه در. است ایرانی ناموسی حالت از گذار نماد دادن، تن افراطی هر به یا  و «بودن

 بین وسوسه و جنگ اسیر همیشه ناموسی انسان زیرا. است «ناموسی بی/ناموسی» گفتمان و بازی همان در گرفتاری
 دیگر ناموسی انسان  هر درونی جنگ تا گرفته مرجان به نسبت آکل داش درونی جنگ از. است ناموسی یب/ ناموس

 به یا پدر به خشم و  افراطی حاالت این دیگر نمونه. است چادر پشت دیدن و ناموسی بی پی در دلش همش خفا در که
 مادر» شعر در یا اسدی، مینا «جاکشان» ردا خنده شعر مثل ایرانی زن شاعران برخی اشعار در توانید می را مرد

 من قدیمی نقد به ناموس مفهوم و موضوع این تر عمیق درک برای کنم می پیشنهاد. بیابید «قهرمان ساقی» از «مادرم
. ببرید پی مدرن روانکاوی نگاه از ناموس مفهوم به بهتر توانید می نیز آنجا. کنید مراجعه ذیل لینک در شعر این بر

 در که است معضالتی بیان پی در دقیقا بلکه نیست او قدرتهای نفی معنای به قهرمان ساقی از شعری به نقد ینا البته
 و گذشته همان اسیر را آنها  زندو می ضربه امثالهم و قهرمان ساقی و صدر شادی چون کسانی خالقیت به نهایت
 سرنوشت آنها، سرنوشت. هستند او نیسرنگو  و او با مبارزه حال در وقت تمامی که دارد می نگه پدری

 حافظان بهترین به اما نهایت در و جنگند می مادر رهایی برای و پدر علیه بر که است قهرمانانی همه کمیک/تراژیک
.شوند می تبدیل مادرمحوری/پدرساالرانه سیستم همان  

 

 معنای به هست، نیز دخترکشی یا پسرکشی/پدرکشی چرخه از و  مادر از عبور معنای به پدر از واقعی عبور زیرا
 نارسیستی  معضل از عبور معنای به. است متقابل آزردگی دل  و نفرت و کینه و ناموسی بی/ناموس سیستم از عبور
  ی رابطه به ورود معنای به و است ایران بیمارگونه ناموسی رابطه اساس که است دیگری با نفرتی و خشم رابطه

 این به یابی دست از ناتوانی دقیقا. است موافق یا مخالف جنس با دیگری، با نقد/عالقه اب همراه پارادوکس و سمبولیک
 به نسبت نارسیستی نفرت/عشق ترس،/خشم حالت این در گرفتاری دقیقا دیگری، با پارادوکس ارتباط و  دیالوگ
 ازینرو. است ناموسی زن یا ناموسی مرد چه ناموسی، سیستم حافظان همه و صدر شادی نگاه مشکل اساس دیگری

 پی در واقع در نفرت این و کور خشم این که بینیم می بخوبی بنگریم، امثالهم یا صدر شادی نگاه به دقیقتر هم باز اگر
 جنس و مرد با نارسیستی جدل و  بازی حال در وقت تمام آنها و دارد آنها برای مرد که است اهمیتی و عشق نفی

 گونه این زنانی یا و صدر شادی اگر  گفتم، صدر شادی سخنان بر  دیگر نقدی در که همانطور ازینرو. هستند دیگری
 خشم روی از عمدتا بلکه لزبینی رابطه به عشق و عالقه روی از نه عملشان این آنگاه بدهند، نیز لزبینی رابطه به تن
 مرد با درگیری روی از شانحرکت چون اما. ندارم احتیاج تو به ببین که بگوید مردان به اینکه و است مرد به

 بنوعی واقع در و است مردان شبیه بسیار که کنند می انتخاب را لزبینی پارتنر یک معموال و  ناچار به است،آنگاه
 به کسی زیرا. است نهفته مرد به عشق هم و مرد به خشم هم انتخابشان حالت این در و است مرد همان جایگزین

 و رفتار در سوژه و گردد می بر همیشه ناخوآگاه یا ناآگاه ضمیر و بزند کلک خویش هب  و بزند کلک تواند نمی زندگی
 مداوم دادنهای سوتی و کمیک/تراژیک حاالت شکل به دادن نشان این اگر حتی دهد، می نشان را خودش همیشه عملش
 دلشان حرف توانند می که کنند می خیال دوستان این چون حال که است این کشور از خارج خوبی. )باشد صدر شادی
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 دوست خوب که کنند می رو را چیزهایی آن و زنند می را دلشان حرف» واقعا ناچار به همزمان بزنند، آزادانه را
.(«بکنند رو ندارند  

 

 وجود خواهر به برادر زن، به مرد نارسیستی و کور عشق یک همیشه ناموسی قتل هر پشت در که همانطور باری
 همین دقیقا  و است نهفته  دیگری به پنهان عشق و  نگرفته جواب عشق نیز، زنانه خشم و فرتن این پشت در. دارد
 وابسته را آنها شان نارسیستی عشق قبال که همانطور کند، می دیگری و مرد به وابسته را آنها همچنان نفرت و خشم
 تبدیل دیگری و عشق از نارسیستی نفرت به فردا تواند می مرادی/مرید و نارسیستی عشق که همانطور. بود کرده
. شود تبدیل دیگر  مردی به جدید نارسیستی عشق به فردا تواند می نارسیستی کینه و نفرت این نیز همانطور شود،  

 
 ایران در خشونت آمار یک از اول مصاحبه این در صدر شادی خانم که شود می باعث نارسیستی معضل این یا 

 گیری نتیجه این به زنان، به مردان خشونت درباره درست آمار بگوییم ما غلط، یا ستدر آمار این از و بکند حرکت
 نتیجه این به بدتر همه از یا و هستند زنانشان به جنسی خشونت حامالن کل در ایران مردان پس که برسد احساسی

 ارزش و  گیری نتیجه و علمی آمار یک میان عمیق تناقض و شکاف. «است بیزار مردان» این از خوب او که برسد
 یک از ناتوانی خشونت، این متفاوت علل شکافتن و  موضوع به علمی برخورد از ناتوانی و واخالقی  احساسی گذاری
 از دیگری نماد دقیقا مردان، به خویش خشم بیان برای مسئله سازی ساده این و ناموس معضل حقوقی  و علمی تحلیل

 و اخالقی گیریهای نتیجه این. است مردان با و دیگری با صدر خانم نشده حل مشکالت و نارسیستی معضالت این
 ویژه به که است ناموسی نگاه از دیگر نمادی علمی غیر برخوردهای این اساس بر قصاص احکام این و ارزشی

 که است  فقیه یتوال سیستم و  نژاد احمدی چون کسانی  استداللی سیستم این. کنند می استفاده آن از ایرانی  بنیادگرایان
 می که است دردناک چقدر و رسند می بنیادگرایانه و اخالقی غریب و عجیب نتایج به یکدفعه آمار چند از استفاده با

 هللا آیت» لقب او که نیست دلیل بی.است گرفتار تراژیک و کهن استداللی سیستم همین به ایرانی مدرن نیروی یک بینیم
.است نهفته کمیک/تراژیک حقیقت یک نزط این در. است گرفته را «صدر  

 

 به ازبنرو. گوید می را دلش راز  و «کند می بیان خواهد، می آنچه از بیشتر همیشه سوژه» روانکاوی زعم به باری
 و من چون دیگری توسط که بازتابی دهد، گوش خویش سخن و صدا بازتاب به دقیقا سوژه بایستی روانکاوی زعم

 دیگری به ما ازینرو. شود روبرو خویش با بتواند و است گفته چه که بفهمد دقیقا تا شود، می ادهد انتقال او به دیگران
حامل »، این سخن گوییم می سخن ما وقتی روانکاوی زعم به هم باز زیرا. آییم نائل خودمان شناخت به تا داریم احتیاج

 اما اینکه برای  «.2هستیم ما خود نهایت در ما نسخ گیرنده واقع درپیامی است که به گیرنده آن پیام می رسد و در 
 خویش کالم در نهفته سخنان شنیدن به احتیاج داریم، دیگری به برسد،احتیاج ما خانه به و پیام ضمیر ناآگاهمان  سخن

 پیام تا. برسد خودمان به پیاممان و ایم گفته چه که بفهمیم تا داریم دیگری نقد به احتیاج. داریم سخنان این استماع و
 که آنی به محکوم بناچار یا و کنی می حل را معضل این یا »:بگوید ما به خواهد می که برسد ما به ناآگاهمان ضمیر

 واقع در متنفری، آن از که خطرناک دیگری این زیرا. جنگی می اش علیه بر که شوی تبدیل چیزی آن تکرار به دقیقا
 عشق ی رابطه جای به  خویش«  دیگر تمنای» این با پس. هست تو دیگری. هست نیز تو خود و تو «درون دیگری»
 و مردانه قدرتهای پیوند به درونا هم بتوانی تا بشو نقد و عالقه با همراه و پارادکس دیالوگ و دیدار وارد نفرتی و

 می که یابی دست تحولی به و شوی بالغانه دیدار این صاحب دیگری با بتوانی بیرون در هم و یابی دست خویش زنانه
«.طلبی  

 

 حالت عْژگی ّ حالت تالغاًَ سّؽٌفکشی

 

 نیز و «سوژگی یا فردیت» مهم موضوع دو به توانیم می حال که است شده مطرح موضاعات این به توجه با
 یا و «شخصیت تیپ» یک فردیت سوژگی، یا سوژه روانکاوانه نگاه در زیرا. بیاندازیم نو نگاهی ایران روشنفکری

 با فرد ارتباط سمبولیک ساختار در مقام و نقش» یک سوژگی. یابد می دست آن به یکبار آدمی که نیست ادیاستعد یک
 و دیدار اخالق با رقیب، یا معشوق با خویش، تمناهای دیگری،با با تو و من وقتی فرد، وقتی یعنی. است «دیگری
 کنیم، می سنجش به شروع و برخورد «پدیده» یک با متخصص یا  متفکر عنوان به وقتی کنیم، می چالش یا  گفتگو
 می باعث که است «دیگری با تثلیثی و پارادوکس ارتباط» این دقیقا سوژه بالغانه و سمبولیک حالت و سوژگی آنگاه
 خویش به مرتب سوم ضلع از همزمان و باشی نقدش به قادر هم و بکنی حس را دیگری تمنای و پدیده قدرت هم شود

 اگر. بکنی تحول و بکنی استفاده دیگری نقد از یا و ببری سوال زیر را روابطت و  را نقدت بتوانی و بنگری نقدت و
 گرفتار میشوی، دیگری با ارتباط رئال و نارسیستی حاالت گرفتار آنگاه نیابی، دست سوژه سمبولیک مقام و نقش به

 و خشم دچار رئال حال در یا و کنی یم کمرنگ را ات سوژگی و ات فردیت و میشوی سفیدی/سیاه نارسیستی حالت
 این. دهی می دست از را سوژگیت و ات فردیت و شوی می آرمان یک اسیر شوی، می دیگری به ناموسی خشونت

 می ما یکایک زیرا است «دائمی هشیاری» معنای به سوژگی و فردیت که بدانیم ما که میشود باعث نیز سوژه به نگاه
 نارسیستی حالت دچار دیگر حالتی و پدیده به برخورد در و یابیم دست سوژه حالت و قامم این به ای عرصه در توانیم
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 می که است «متفاوت دیگری» آن همیشه سوژگی و سوژه که است آن معنای به سوژه حالت این که همانطور. باشیم
 قدرتهای نقی نایمع به صدر شادی نارسیستی ضعفهای این ازینرو. است ممکن دیگر نگاهی و راه همیشه داند

 عرصه این در چون که معناست این به بلکه خیزد می بر زنان برابر حقوق از دفاع به که نیست آنجا در او سمبولیک
 خواست شکست ایجاد به محکوم است، نیافته دست دیگری با پارادوکس رابطه به و بهتر فردیت و سوژگی به او

 اصلی گاه گره نارسیستی رابطه این. است نارسیستی رابطه یک ریدیگ و مرد با اش رابطه اساس زیرا. است خویش
اّ ثب ایي . اوست معضل  و  و  به ویژه در عرصه مباحث جنسیتی« دیگری با اوارتباط و دیالوگ » و حالت اصلی

ثـعْؿػ ًبؿمینتی عْیو ثَ ػیگـی ثٌبچبؿ عْیو ّ صبلت عْیو ؿا هی آكـیٌؼ ّ عْػ ؿا ثَ یک ُْاػاؿ ًبثبلؾ ّ 

اّ ثب ًْع ًگبٍ کیي رْیبًَ اه ثَ هـػاى، صبلت عْیو ؿا ثَ مبى فى ّ صبلت .ؼْل ػاؿ هجبصج رٌنیتی تجؼیل هی کٌؼ ه

فیـا هب اًنبًِب ثب ُـ . كویٌینتی عْیو ؿا هی آكـیٌؼ کَ ػؿ ُـ ػّ صبلت ثَ ىکل ًبثبلـبًَ ای ؿاػیکبل ّ اكـآی امت

فیـا هیبى ایي صبالت هتوبثل . ت عْیو ثَ مبى هـػ یب فى ؿا هی آكـیٌینًْع ًگبُوبى ثَ رٌل هغبلق یب هْاكن، ػهیوب صبل

. پیًْؼ ػینکْؿمیْ ّ هتوبثل ّرْػ ػاؿػ  

 

 معنا این در زیرا. انداخت دقیقتر نگاهی ایران روشنفکری  و روشنفکری معنای به توان می نیز نگاهی چنین با
 خصلت یک روشنفکری. نیست افراطی و نمایشی یها تابوشکنی معنای به یا و نیست شخصیت تیپ یک روشنفکری
 که همانطور. باشد  عامی یا معمولی فرد یک دیگر عرصه در تواند می روشنفکر یک و نیست مداوم و مادرزادی

 آن مفهوم از بخشی. است تحول به قادر مرتب آن معنای از بخشی و نیست فهم قابل هیچگاه روشنفکری نهایی معنای
 به سوژه حالت دقیقا روشنفکری. شود می نو روایات ایجاد باعث و ماند می باقی نامفهوم همیشه دیگر کلمه هر مثل

 حقایق بیانگر و است آمده بوجود جامعه ضرورتهای اساس بر هم متفاوت دیگری این. است «متفاوت دیگری» عنوان
 عمیق معنای این در روشنفکری .است جامعه در نوین تحوالت امکانات بیانگر هم و است شده سرکوب واقعیتهای و

 عرصه زبان و است تئوری و زبان با روشنفکر اصلی کار زیرا. است «سمبولیک عمل» یک رو این از روانکاوانه
 بزرگ دیگری» سان به و نشیند می فرهنگی  و اجتماعی واقعیتهای نقد به روشنفکر ازینرو. است سمبولیک و نمادین

 می نشان را غیره و اقتصادی فرهنگی،سیاسی، تحول نوی امکانات و نو راههای و نشیند می آن نقد به «متفاوت یا
ایي صبلت موجْلیک ؿّىٌلکـ ثَ ایي هؼٌبمت کَ اّ صتی ػؿ صیي ًوؼ ؿاػیکبلو رقّی اف گلتوبى ّ ّاهؼیت . دهد

رقّی اف یؼٌی اّ ُن . امت« کبالی كـٌُگی هتلبّت»موجْلیک امت ّ هخل ژیژک ّ ؿیـٍ ػؿ ثِتـیي صبلت یک 

امت کَ ثب عْیو صْْؿ ّاهؼیبت « ػیگـی هتلبّت»ػینکْؿك امت ّ ُوقهبى ًوبػ ایي گلتوبى ّ ػینکْؿك امت ّ 

ًْ، اهکبًبت ًْ ّ تضْالت ًْ ػؿ ػینکْؿك ّ  كـٌُگ ؿا هطـس هی کٌؼ ّ مؼی ػؿ ایزبػ تلبّت مبفی ػؿ گلتوبى ّ 

.ػینکْؿك هی کٌؼ  

 

 دیگر راهی» که است این معنای به همیشه که است «پدر نام» نماد قیقاد خویش سمبولیک حالت این در روشنفکر 
 و نو حالتی به دستیابی و فرهنگ و جامعه تحول ضرورت خویش بنیادین خصلت این در روشنفکر. «است ممکن
 دیگر جهان و امکان یک تصور نیز سوالش هر در کند می سوال فقط وقتی حتی روشنفکر ازینرو. است نو قدرتی
.بکند سوال تواند نمی وگرنه دارد دوجو  

 
 همان روشنفکر زیرا. هست نیز نمادین حالت و روایت هر شکست مداوم حضور معنای به روشنفکر دیگر طرف از 

 یا و دارد وجود دیگر امکانی که دهد می نشان مرتب و زید می فرهنگها مرز بر مرتب که است متفاوت دیگری
. آفریند می تفاوت و کند می قاچاق خویش فرهنگ و جامعه درون به را نو و متفاوت ییکالمها را، نو حاالتی و قدرتها

یا او در این حالت انقالبی و رادیکال . است« ناسازه»و یا یک  «بیابان گرگ» یک حالت به روشنفکر حالت این در
 باور مرتب که است « روشنفکر رئال»، یک است «لکانی معنای در رئال یا واقع حالت» خویش در واقع نماد 

 می کویر ابتدا و ، دروغ و هیچی نهفته در این باور جمعی را نشان می دهدشکند می را عمومی ایمان و عمومی
بروز می کند که جهانش را زیر سوال می « تراومای خطرناک»او ازین جهت برای جامعه گاه  به حالت یک  .آفریند

، اصل را خویش کار روشنفکر اگر اما . و کویر می گذارد برد و الواحش را می شکند و به جای آن هیچی
 این  خشن تمتع و لذت اسیر واقع در او آنگاه بداند، «قواعد و قوانین شکست و ترواما ایجاد» فقط   روشنفکری را

 بیشتر چه هر کنند می فکر که است ایرانی روشنفکری از برخی حالت دقیقا او حالت آنگاه.  است شده رئال حالت
 روشنفکرتر آنگاه نکنند، توجه خویش تمنای و خویش جسم و بدن به حتی و بزنند ای قاعده هر زیر و شوند افراطی
 اساس که است نهفته «فراقانونی» تمتع به دستیابی میل دقیقا ایرانی روشنفکری حالت این در اما. تر مستقل و هستند
 تنها نه رئال ساحت ،است نمادین ساحت هر شکست و  کویر تنها نه لکان قول به رئال ساحت زیرا. است رئال ساحت

 و خشونت با رئال ساحت ازینرو. هست نیز «مرز بی و محض تمتع» عرصه او بلکه است سمبولیک روایت هر مرز
ازینرو حالت این ساحت رئال، حالت خراباتی و مالیخولیایی جنسی و  .دارد تنگاتنگ پیوند مرگتمتع  و جنسی تمتع

 جنسی خشونت به آلوده «  تراوما و جنجال»و در پی ایجاد  افراطی روشنفکر این کالم و زبان ازینرو . تروحی اس
که رو بسوی رانش   است تمتع این اسیر او. است سادومازوخیستی، خراباتی و یا مالیخولیایی خشونت  تمتع گرفتار و

جهان و زبان این روشنفکر . ایجاد تفاوتها و زبان نو باشدیا زمینه ساز  بیافریند «تفاوت» واقعا تواند نمی ومرگ دارد 
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گرفتار حاالت رئال، زبان و جهان هذیان آلود، افراطی و چون لباس چهل تکه ای است که در آن همه چیز بر اساس 
.بدون هیچ تحول عمیق و تفاوت نوین. این تمتع رئال و خودنمایی رئال و افراطی به یکدیگر پیوند خورده اند  

 در نگاهش و کالم نوع در ی روشنفکر هر زیرا. باشد نیز «نمایشی و نارسیستی» حاالت دارای تواند می وشنفکرر 
 و نارسیستی میل این اگر اما هست نیز دیگران کردن مسحور برای و دیگران توجه جلب برای نمایش یک اجرای حال

 برخی خوردن روز نرخ به نون و طلبی هیاهو حاالت دچار او آنگاه بکند بازی را اول نقش روشنفکر نگاه در نمایشی
 و مالیخولیایی روشنفکر» به دیگر طرف از و شود می سفیدی/سیاه حاالت اسیر شود، می ایرانی روشنفکران

آًگبٍ ًگبؿه ّ صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ . است ایرانی روشنفکری مهم معضل یک که شود می تبدیل ایرانی «خراباتی

ثَ کوک میتبػُبی پـٓوطـام ّ اؿربػِبی كـاّاى ثَ ػُِب « کـػى ّ هنضْؿ کـػى ػیگـی هـػْة»ّاهغ ػؿ پی 

كیلنْف ّ هتي هتلبّت ػؿ یک یب چٌؼ رولَ امت ّ ایٌگًَْ اّ كؤ صـف هی فًؼ ثـای ایٌکَ رلت تْرَ ثکٌؼ ّ ػؿ 

ت ّ  ًگبؿه التوبٓی کَ ػؿ آى تـروَ ُبی ًبؿك، تلکـا. ًِبیت اّ ػُبى ثبف هی کٌؼ، ثی آًکَ چیقی ثگْیؼ یب ثیبكـیٌؼ

اف لکبى تب ػلْف  ّ كْکْ تب ػُِب كیلنْف ػیگـ ثَ مبػگی ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ هی گیـًؼ ّ ثَ ُن پیًْؼ ػاػٍ هی ىًْؼ تب 

ثبىؼ، ًوبػ ایي ؿّىٌلکـی ًبؿمینتی ایـاًی امت کَ ػؿ « پـٓوطـاهتـ ّ ثب رالل ّ اؿػبة ثقؿگتـی»رٌل ّ هطلت 

عْیو ؿا كؼای ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ عْػثقؿگ ثیٌِبی ًبؿمینتی ّ ُْؿای ُْاػاؿاى کْچک ًِبیت هؼؿت عالم 

گـٍّ ثٌؼیِبی ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ایٌکَ ُـ گـٍّ چين ػیؼى گـٍّ ػیگـ ّ هتلبّت ؿا ًؼاؿػ، ًوبػی اف . عْیو هی کٌؼ

.ایي هؼْل ًبؿمینتی ؿّىٌلکـی ّ  یب ٌُـهٌؼ ایـاًی امت  

 

امت، اؿتجبٓ پبؿاػکل ثب « صبلت پبؿاػّکل اؿتجبٓ ثب پؼیؼٍ ّ ػیگـی»ِتـیي صبلت ؿّىٌلکـ ػهیوب ثَ ثبّؿ هي ػؿ ث

امت کَ ُویيَ ثغيب هتلبّت « ػیگـی هتلبّتی»ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو امت ّ ایٌگًَْ صبلت ؿّىٌلکـی ػهیوب صبلت 

امت ُوـاٍ ثب رؾثَ ُب ّ « موجْلیک»ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب امبمب یک صبلت . ثبهی هی هبًؼ ّ مْال ایزبػ هی کٌؼ

صتی اّ ثؼًجبل . اهب اّ ثؼًجبل تبثْىکٌی ّ یب ُیبُْی ًبؿمینتی ًینت. هؼؿتِبی ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ تبثْىکٌبًَ عْیو

» ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب صتی ّهتی . ایزبػ تـّاهب ًینت ثلکَ ًگبٍ هتلبّت اّ ایي کْیـ ّ تـاّهب ؿا ایزبػ هی کٌؼ

امت ّ کْیـ ایزبػ هی کٌؼ، عطـ هی کٌؼ ّ ربهؼَ ؿا ثِن هی ؿیقػ، آًگبٍ صبلت ؿئبل اّ ، صبلت ؿئبل « ؿئبلؿّىٌلکـ 

هزبفُبی ّاهؼی، ّاهؼیتِبی پتبًنیل، ثؼًِبی »فیـا ػؿ هؼٌبی ػلْفی مبصت ؿئبل هضل صْْؿ . ػؿ هؼٌبی ػلْفی امت

ُـ . تجؼیل ىًْؼ« ّاهؼیت اکتْئل»کٌبؿ ثقًٌؼ ّ ثَ  ُنتٌؼ کَ صبل هی عْاٌُؼ ّاهؼیت ّ ثؼى صبکن ؿا« ًْ، ؿّایبت ًْ

ػول ؿّىٌلکـی ػؿ ًِبیت ػؿ پی ایزبػ یک ؿّایت ًْ ّ صبلت ًْ ّ ّاهؼیت ًْ، ثؼى ًْ امت ّ افیٌـّ صتی ّهتی تبثْ 

  هی ىکٌؼ یب کْیـ ایزبػ هی کٌؼ، هَؼ اّ ایزبػ کْیـ ًینت ثلکَ ایي کْیـ پیو ػؿآهؼی ثـای یک ثبفی ًْ، ؿّایت ًْ ّ

صتی ّهتی ؿّىٌلکـ ًؼاًؼ کَ ػهیوب چَ هی عْاُؼ ّ كؤ هَؼه ىکبًؼى ؿّایت کِي . رِبى موجْلیک ًْ، هبًْى ًْ امت

ّ رِبى کِي امت، آًگبٍ اّ ػؿ ّاهغ هی عْاُؼ ثب ایزبػ یک كْبی ًْ ثَ اهکبًبت ّ ًگبُِبی ًْیی اربفٍ ثیبى ّ ػیبلْگ 

عـاة کـػى هضِ ّ ىکبًؼى »هگـ آًکَ ایي ؿّىٌلکـی گـكتبؿ توتغ  . ثؼُؼ کَ هی تْاًٌؼ ؿاُِب ّ ّاهؼیبت ًْ ثنبفًؼ

ّ لول هؼؿت هطلن ّ ُیچی هطلن ثبىؼ کَ آًگبٍ اّ ػؿ ًِبیت یک ؿّىٌلکـ ثیوبؿ امت کَ هی عْاُؼ ثَ « ُـ هبًْى

ف فیـا هٌضـ. امت« هٌضـف رٌنی»ػؿ ایي صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ ّاهغ ثَ صبلت یک . ػمت یبثؼ« پؼؿ رجبؿ»لؾت 

صبلت ّ اؿتجبٓی ثیوبؿگًَْ تْمٔ . امت« یک صبلت  ّ ًوو مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی» رٌنی ًیق ػؿ ًِبیت كؤ 

ػمت یبثؼ کَ ّؿای ُـ هبًًْی امت ّ « ػیگـی ّ پؼؿ رجبؿ ّ ثی هـفی»مْژٍ  کَ هی عْاُؼ  ثَ توتغ ّ  لول هؼؿت 

یب ایٌکَ عْػ ؿا ثَ اثقاؿ توتغ ایي پؼؿ رجبؿ . اصنبك ثکٌؼ هی عْاُؼ هخل اّ عْػ ؿا هبّؿای ُـ هبًْى ّ ُـصبلت ًوبػیي

ّ عيي تجؼیل ثکٌؼ ّ ػیگـاى ؿا ثَ اثقاؿ توتغ رٌنی ّ ؿّصی ثی هـف ّ  اكـآی عْیو تجؼیل ثکٌؼ، چَ ثؼى عْیو ّ یب 

. ثؼى ػیگـی ّ یب اكکبؿ ػوْهی  

 

ثـای ایزبػ ؿّایت ّ « ْى ّ آفهبیو ًوبػیيآفه»ػؿ صبلت ثبلـبًَ ؿّىٌلکـی، اًؼیيیؼى ّ فینتي ثـای ؿّىٌلکـ یک  

افیٌـّ ایي آفهْى  ّ مینتن ًگـىی اّ، هـتت صبالت ًْ ّ یب مْاالت ًْ ّ  ؿّایبت ًْ هطـس . رِبًی ًْ، ثؼًی ًْ امت

ؿئبل، آًگبٍ  ایي صبالت اكـآی /ػؿ صبلت ؿّىٌلکـی ًبثبلـبًَ ّ یب ًبؿمینتی.  هی کٌؼ، یب هبفاػ ّ اکنل ایزبػ هی کٌؼ

امت ّ ثَ ربی ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ ُوقهبى ایزبػ « متـّى ّ یک ٌُـپیيگی ػمت ػّم ّ ُیبُْی تْعبلی»ؿ ًِبیت ػ

کَ ػیگـاى ؿا ثَ رنتزْی توٌبُبی ًْ ّ ًگبُِبی ًْ ّاػاؿػ،  ػؿ ّاهغ امیـ یک مـی ثبفیِبی « هبفاػ یب اکننی»

ـاؿ عالهیت عْیو ؿا ّ اهکبًبت عْیو ؿا كؼای توتغ ًوبیيی ّ اكـآی ّ  امیـ تکـاؿ هی ىًْؼ ّ ػؿ ایي اكـآ ّ تک

ثَ اىکبل ًْیي « ؿاّی ثْف کْؿ ّ لکبتَ ثْف کْؿ»آًِب ػهیوب ُوبى تکـاؿ  . ُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل عْیو هی کٌٌؼ

فیـا ؿاّی .ُنتٌؼ کَ ػُبًی ثقؿگ ػاؿػ کَ ثَ ػمتگبٍ تٌبملی ٍّل هی ىْػ« ؿربلَ ُب»ُنتٌؼ، آًِب ػؿ ًِبیت ُوبى 

ؿئبل  ّ ػؿ ًِبیت ثبفتْلیؼ کٌٌؼگبى ػینکْؿك /کْؿ ّ لکبتَ یب ؿربلَ ُب كؤ صبالت هتلبّت یک ثبفی ًبؿمینتیثْف 

.کِي ُنتٌؼ  

 

 هیچکس و است حالت و پرفورمانس یک. است «دیگری با ارتباط و دیدار در مقام و نقش» یک نیز روشنفکری باری
 هر مثل نیز روشنفکر هر و  روشنفکری. باشد تواند نمی و نیست روشنفکر حالتی هر در و نیست روشنفکر همیشه
 اصلی عنصر که است آن مهم موضوع اما است واقع یا رئال/ خیالی یا نارسیسی/سمبولیک حالت سه دارای دیگر پدیده
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 کند می نقد را پدیدهها دیگری، با پارادکس و سمبولیک ارتباط با که باشد «سمبولیک و نمادین عنصر» این او اولیه و
 سازد، می سمبولیک و نمادین را دیگری حضور نای و دهد می امکان نو تحوالت نو، فضاهای و ها پدیده حضور به و

 نارسیستی یا و رئال همراه حاالت به نو سمبولیک قدرت این. آورد می بوجود تحول گفتمان در و سازد می متحقق
 شخصی تاریخ به بنا روشنفکری هر. شوند تبدیل اصلی و اول قدرت به نبایستی آنها اما دارد احتیاج نیز خویش

 با ،.آورد خواهد بوجود نو بشکلی یا آورد می بوجود خویش ساحت و قدرت سه این تلفیق از متفاوت حالتی خویش،
  حالت تنها اما  . خویش نمادین یا سمبولیک و شکنانه تابو یا وار کابوس نمایشی، حاالت از مختلف درجات

 «متفاوت و در حال زایش تفاوت دیگری» نماد تواند می مبولیک و قادر به ارتباط پارادکس با دیگریس روشنفکری
 هر و بکنند تظاهر تفاوت ایجاد به خواهند می فقط نهایت در بقیه. است روشنفکری بنیادین و اصیل خصلت که باشد
.دهند می دست از را خویش قدرت ویش،خ فردیت و شوند می غرق خویش رئال یا نارسیستی تمتع این در بیشتر چه  

 

 عخي ًِایی

 

. یابند دست خویش رازهای و سخنان با دیدار به دیگران نقد به ارجاع با یکبار صدر شادی خانم که امیدوارم باری
 آشنا بیشتر شان کمدی/تراژیک دنیای با را ما   و کردند صحبت کردند، نمایی فضل  حسابی دیگر بار ایشان زیرا

 ناموسی و نارسیستی بینادگرایان که نیست دلیل بی. مدرن متقابل نقد و دیگری و روانکاوی این دست از امان .کردند
 این به صدر شادی اگر کنید می فکر راستی. هستند دگراندیشی و «متفاوت و نقاد دیگری حضور و نقد» خونی دشمن
 شادی خانم فمینیستی خیالی و آینده دنیای و زنان  شهر»  در آنگاه نیابد، دست خویش دیگری و خویش با عمیق دیدار
 را سوتیها این هی که بیاورند فضولی مردان ویژه به  و فضولی دیگران فضول، روانکاوی این سر بالیی چه «صدر

است؟ گفته چه واقعا شخص که دهد می نشان و بیند می  
 

نقهرما ساقی از «مادرم مادر» شعر و ناموس روانکاوی» مقاله لینک » 

 http://zamaaneh.com/idea/2008/01/post_242.html 

 

پارازیت با صدر شادی کامل مصاحبه لینک  
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=10150213377877942&oid=76683931440&c

omments 

 پبیبى

:اػثیبت  

1-2 Zizek: Liebe dein symptom wie Dich selbst. S.32- 28 
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http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=10150213377877942&oid=76683931440&comments
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=10150213377877942&oid=76683931440&comments
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«ناموس ایرانی»  راههای شناخت سناریوی پنهان  رخدادهای انسانی و   
 
 

 انسانها مورد در ویژه به حالت این. است تمنامند یا و پیشه عاشق موجودات میان قدرت و عشق بازی یک زندگی
. تمنامندی است و اشتیاق تولید مداوم« درون بودی»خصلت  یابد، زیرا زندگی و جسم دارای یک می خاصی ویژگی

و تبدیل  «سمبولیک تمنای حالت به  امند،دار و تمن زبان انسان» حالت به در حالت انسان این خصلت بنیادین زندگی 
. کند می بروز زندگی بشری به یک بازی و ماجراجویی مداوم عشق و قدرت در همه عرصه ها و به اشکال مختلف

 و زبان چهارچوب در نو و حاالت نو، بدنهای نو،  اشتیاقات تولید اولیه و بنیادین زندگی، یعنی  بازی این رو ازین
بشری نه تنها هر پدیده و رخداد فردی،  جهان این در. یابد می دست جدیدی شدت و  نوین اوج به زبانمند بشر جهان

اشتیاقات و تمناهای نو و یا محل چالش و دیالوگ میان عالئق »گروهی، سیاسی، اقتصادی، هنری و غیره  محل تبلور 
 حامل نامه یک یا و سنگ و دیوار  مانندحتی اشیاء  حال و تمناهای مختلف فردی، جمعی، حزبی و اقتصادی است بلکه

) حال حتی سنگ و یا یک نقاشی نیز در این بازی انسانی  و  نمادین  .هستند  تمناها، اشتیاقات و خواستهایی و نگاه
، به عنوان یک «زل بزنند»هستند  و می توانند به ما « زبانمند و تمنامند»در واقع ( یعنی در چهارچوب زبان

 غیره و آهن و سیمان از بیشتر خیلی بنگریم، درست آن به اگر که ما یکایک خانه مثل .چیزی بطلبنداز ما « دیگری»
 تواند می گاه. بکند مسحور یا و بترساند را ما تواند می نگاهش گاه و است تمنامند و زنده موجود یک بلکه است،
می   یا اینکه آنها. تن و سکوتش ما را به درد آوردخانه یا کوچه با ما سخن بگوید و یا با سخن نگف و دیوار این ناگهان

انتها مبدل  و ته بدون و خطرناک قهقهرایی به گاه و شوند تبدیل سحرانگیز و  نو جهانی به ورودی در  توانند به
ز گاه در یک خانه همزمان چند دنیا و سناریو در جریان هستند و یا اعضای متفاوت خانواده پیامهای متفاوتی ا. گردند

.همان فضای مشابه می گیرند  
 

 رخداد، هر شیئی، هر حادثه، هر حال که است این «انسانی جهان و زندگی عاشقانه و تمنامندی »حالت این دیگر ثمره
با دیگری، چه دیدار فرد با یک تمنای درونی و اروتیکی، یا تالقی دو نگاه عاشقانه یا سوال کننده،  نگاه فرد   دیدار هر

 یک و «تمنامند سناریوی و بازی» یک خویش بدور روی دیوار،  یا گفتگوی میان مومن و خدایش، سریع به نقاشی بر
و این سناریو و نظم سمبولیک به  کند می ایجاد انسانی تئاتر و فیلم یک کند، می ایجاد «سمبولیک نظم و ساختار»

خویش و  بازی در هرکس به به خدایش،بازیگران این بازی، به عاشق و معشوق، به نقاش و نقاشی، به مومن و 
افیٌـّ ّهتی ًظن . گیرد می نقشی توانش به بنا بازی این بازیگر هر و فرد هر اینکه یا. دهد می نقشی سناریوی خویش

ّ  مبعتبؿ ایي ػیؼاؿ ثب ػیگـی ثَ صبلت عْف ّ تـك ثبىؼ، آًگبٍ ثـای هخبل ػیؼاؿ ػبىن ّ هؼيْم، هْهي ّ عؼایو ثَ 

آًگبٍ ایي مٌبؿیْ ّ چِبؿچْة ثَ صبلت ػیؼاؿ ّ گلتبؿ . ّ ػیکتبتْؿهٌيبًَ یب فاُؼاًَ ٍْؿت هی گیـػ صبلت رجبؿاًَ

ژّلیت، کبفاًْای عٌؼاى، ؿاثطَ ىْط چيوبًَ هیبى ػبؿف ّ / ػبىوبًَ یب ىْط چيوبًَ ثبىؼ، آًگبٍ ثبفی ّ ػیؼاؿ ؿهئْ

.ّاتیکبى ثْرْػ هی آیؼهؼيْهو ّ یب ؿًنبًل ثقؿگ هیکل آًزلْ ّ ًوبىی علوت آػم ثـ موق   

 آن، رسیدن حالت بلکه آن محتوای نه  حتی یا نامه، این محتوای و رسد می تان خانواده و شما به ای نامه مثال یا برای
 چه حامل نامه که است این پی در کس هر حال اینکه و کند می ایجاد «سمبولیک نظم و بازی» یک خویش بدور سریع
 پیام حامل نامه مثال برای. دهد می مشترک بازی  در نقشی توانش به بنا او به ی یا احتمالیپیام واقع این و است پیامی

 دلداری دیگری کند، می گریه نفر یک. شود می  شروع انسانی بازی و نظم یک او بدور حال است، ای کننده ناراحت
.غیره و گردد می چاره راه بدنبال و کند می نقد سومی دهد، می  

 

ؿعؼاػ میبمی، اهتَبػی، ٌُـی ّ ػؿ کل ُـ پؼیؼٍ اًنبًی ثب عْیو ایي مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک  ؿا هی آّؿػ ُـ پؼیؼٍ ّ 

تلبّت هیبى هؼؿت ثبلـبًَ ّ صبالت ثـعْؿػ ثیوبؿگًَْ ػؿ ثـعْؿػ ثَ یک پؼیؼٍ . ّ ًويِبیی عبً ؿا ایزبػ هی کٌؼ

ثْرْػ هی آیؼ کَ ىغٌ ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ « ینیًْیًوو ّ هوبهی یب پْف»میبمی، ارتوبػی یب كـػی  ػوؼتب  ثَ عبٓـ 

.ثبفی كـػی یب روؼی آگبُبًَ یب ًبآگبُبًَ ثَ ػِؼٍ هی گیـػ  

 
 می مختلفی حاالت دارای که گیرد می شکل سناریو  و بازی یک و سمبولیک  نظم یک در هر حالت  انسانی  سریع 

نظرات  و حاالت بهتر درک یا و موضوع بهتر کدر به توان می سناریو این نقد و درک طریق  از و باشد تواند
نقش و مقام بالغتری در برخورد به »بازیگران این صحنه فردی، عشق یا سیاسی پی برد و اینکه کدام یک توانسته اند 

تله های احساسی یا تله های در »و در این بازی عشق و قدرت به عهده بگیرند و برای مثال اسیر « پدیده و دیگری
یا  به کمک شناخت این سناریو و بازیها  و با کمی شرارت مدرن می توان در همین وبسایتها . نشوند« حادثه سناریو و

و کامنتهای زیر هر سخن و یا در فیس بوک، این قانونمندیها و سناریوها را بخوبی دید و  حاالت و روابط پشت پرده و 
کمیک بازی تمنا و /یا حاالت تراژیک. را حدس زد و یا دید زیر میز میان کامنت گذاران و یا نویسنده و خوانندگانش

.عشق بشری را در این بازیهای انسانی و در همین کامنتها  را مشاهده کرد  
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قدرت نقد روانشناختی  در این است که دقیقا امکانی بوجود می آورد که خواننده  نه تنها از یک سو از طریق نگریستن 

« تمناهای عمیق دیگری»ا از طریق توجه به نوع و حالت نگارش و گفتار دیگری، به به رفتار و حرکات دیگری و ی
نزدیک شود و آنها را حدس بزند، بلکه از طرف دیگر نگاه روانشناختی با شناخت « ارتباط فرد با دیگران»و به نوع 

می تواند به لمس چگونگی  در روابط انسانی، در حالت و رفتارهای گروهی، دقیقا« سناریو و نظمهای سمبولیک»این 
نزدیک شود، ساختارهای درونی بدور هر بحث یا در درون هر گروه « فانتزی و تمناهای جمعی و گروهی»و حالت 

تا بتواند با کمک آسیب شناسی و نقد روانشناختی به تحول این روابط و رشد . و رخداد را حدس بزند و پیش بینی کند
شد و گسترش سناریوها و نظم سمبولیک نو، به رشد چالش علمی و روشنفکری بالغانه روابط قویتر و بالغانه تر، به ر

.کمک بکند  
 

، یعنی تمناهای عمیق «ضمیر ناخودآگاه در بیرون است»زیرا  نگاه  عمیق روانشناختی از یکطرف پی برده است که  
ق قلب پنهان نیست و کار روان درمانگر و پنهان انسانها برخالف برداشت غلط عامیانه از روانکاوی در جایی در اعما

نیست بلکه این تمناها و حقایق عمیق انسانی دقیقا در رفتار و کردار، در تپق زدنها، در لحن « نقب زدن»یا روانکاو 
، عشقی، کاری یا جمعی «انسانی_دینامیک و سناریوی روابط میان»کالم و گفتار، در زبان جسم و از سوی دیگر در 

، به حاالت و لحن دیگری، به «سطح و به ظواهر»ازینرو توجه روانکاو دقیقا بر عکس به . می دهند خویش را نشان
. یک  بیمار یا  به حالت  طرح یک موضوع و حالت ساختار طرح یک بحث توجه دارد« انتقال احساسی»حالت   

حضور « سطح»زیرا او فقط در  آدم است،«سطحی ترین »بهترین روانکاو  یا روان درمانگر در واقع به زبان طنز  
ازینرو یک روانکاو یا روان درمانگر خوب در عین اینکه به سخن دیگری . دارد و می داند که سطح همان عمق است

انتقال »او و زبان جسم اوست و اینکه چه « لحن کالم و حالت کالم»یا بیمار گوش می دهد، اما توجه اصلیش به 
یا چه سناریو و ساختار احساسی میان یک جفت در بحران و یا خانواده در . می آید میان او و بیمار بوجود« احساسی

زیرا این انتقال احساسی و یا ساختار احساسی روابط  در واقع به او نشان می دهد که مشکل اصلی . بحران وجود دارد
برای مثال کسی . ه شکل استو با جهان خارج به چ« نوع ارتباط بیمار با دیگری»بیمار، یا رابطه بیمار چیست و 

برای روان درمانش از بیماری افسردگی و حاالتش سخن می گوید، اما روان درمانگر خوب همزمان به این گوش می 
برای مثال وقتی این . دهد که چه ارتباطی این فرد با او و با بیماریش می گیرد، چه احساسی را به او انتقال می دهد

می گیرد که همه جهان به او ظلم کرده اند و می خواهد در روانکاو احساس همدردی یا را « قربانی»بیمار نقش یک 
هم هویتی را برانگیزد و یا از طرف دیگر در او احساس خشم را ایجاد می کند و اینکه او خیلی می طلبد، آنگاه دقیقا 

معضل اصلی بیمار افسرده در  «دیگری ظالم، جهان ظالم/قربانی»این رابطه احساسی نارسیستی و بازی نارسیستی 
این معضل پایه ای او در ارتباط با دیگران است و به این خاطر نمی تواند  به عزاداریش پایان . رابطه با دیگری است

دهد و بپذیرد که او یک قربانی نیست و می تواند حال زندگیش را بدست بگیرد، همانطور که همیشه تا اندازه ای 
روان درمانگر خوب آنگاه با کمک همدردی انسانی از یک سو . تی در بدبختیش داشته استمسئولیت در زندگیش و ح

و از سوی دیگر ایجاد فضا برای دیدار بیمار با سناریو و بازیش به او این امکان را می دهد که مسئولیت فردیش را 
بکند که بهتر او را به تمنای عشق و بپذیرد، به بازی و سناریوی قربانی بودن پایان دهد و  بازی و حالتی نو ایجاد 

.قدرتش، به خواستش و به توجه دیگران می رساند  
 

از طرف دیگر نگرش روانشناختی و هر روانکاو و یا روان درمانگر قوی  به این شناخت و قدرت عمیق دست یافته 
دوم . است« اوم اشتیاقات نوموجود تمنامند، عاشق پیشه و در حال تولید مد»است که اوال انسان و در کل زندگی یک 

اینکه در این حادثه و رابطه انسانی، در هر پدیده انسانی هر دو طرف، هم فرد و هم دیگری، هم بیننده و هم آنکه دیده 
می شود، هم سوژه و هم ابژه، در واقع هر دو موجوداتی تمنامند، دو سوژه تمنامند، دو بدن عاشق پیشه و خواهان 

که این موجودات تمنامند، چه دونفره، چه سه نفره یا جمعی و میلیونی، در ارتباط و تالقی دائم سوم این. قدرت هستند
تمناها با یکدیگر قرار دارند و مرتب با یکدیگر  و برای دست یابی به تمنا و اشتیاقی مجبور به  چالش و بازی و دیدار 

تیاق عمیق فرد یا گروه را در رفتار و کردار او و یا در چهارم آنکه می توان دقیقا این تمنامندی و اش. با دیگری هستند
، در حالت برخورد فرد یا گروه به مباحث و دیگری، در حالت هیرارشی و نظم درون «سناریو بازی و گروه او»

با این شناخت  آنها را تحت تاثیر قرار داد و حرکاتشان را، . گروهی یا درون فردی حدس زد، پیش بینی کرد
یا به کمک ایجاد دیدار میان فرد . ن را  و اینکه به تمناهایشان چگونه بنگرند، به مسیرهای نوینی هدایت کردتمناهایشا

شیوه ها  و . و تمناهایش، سناریوهایش به تحول جهانش و عبور از بحران  و بیماری فردی و یا جمعی کمک کرد
اسیون کوچینگ، روان درمانی و غیره هر کدام به شیوه قدرتهایی نو که از تبلیغات تا پروپاگاندای سیاسی تا کومونیک

ای در حال اجرای آن و یا استفاده از این شناخت قدرتمند برای تحول در زندگی و روابط بیمارگونه یا برای رشد 
.فرهنگی،سیاسی، اقتصادی هستند  

 
ی به چنین قدرتهای نوینی هم از آنرو که علم روان درمانی و روانکاوی در ایران علمی جوان است و اصوال دستیاب

تحصیل تخصصی و هم سالها کار، پژوهش و تمرین مداوم در این عرصه ها می طلبد،  از آنرو متاسفانه شناخت به  
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دینامیکهای گروهی و فردی، »، زبان تمناها و حاالت انسانی و  از سوی دیگری شناخت عمیق به «زبان جسم ها»
اندک است و کمتر تئوریزه و یا مطرح شده است، چه برسد به اینکه « ا جمعیتمناهای جمعی و سناریوهای فردی ی

به این خاطر شاهد آن هستیم که . واقعا این قدرتهای نو و امکانات نو در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند
قتصادی، نقادی، رسانه ای با اینکه در جهان مدرن امروزه در هر کادر بدور یک سیاستمدار، در هر گروه تبلیغاتی، ا

استفاده از روانکاوان و روانشناسان به یک امر متداول تبدیل شده است، اما  جامعه ایرانی هنوز در ابتدای این مسیر و 
تحول قرار داریم و  اصوال تعداد روانشناسان یا روانکاوانی که قادر به این شناخت  و توانایی چندجانبه و عمیق باشند، 

.است، با همه تحوالت مثبتی که در حال رخ دادن استهنوز  اندک   
 

من در بحثهای مختلف سعی در طرح این امکانات و چشم اندازهای نو کرده ام تا خواننده ایرانی را با این قدرتهای نو 
ویش در بحث قبلی خ. و استفاده از آنها در حد توانایی خویش در زندگی فردی یا در نقد و خوانش علمی  آشنا سازم 

سعی کردم تا با کمک مثال مصاحبه شادی صدر  خواننده « 1.سوتی شادی صدر در پارازیت و راز سوژه» در باب 
در هر گفتار و کردار دیگری در هر بحث و دیدار « زبان جسم و لحن کالم»را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به 

می سازد به دیدار عمیق و پارادوکس با دیگری، با  متوجه سازم و اینکه این زبان جسم و تمناها چگونه ما را قادر
حال با . لمس و درک سمبولیک دیگری و خویش نائل آییم و بهتر زندگی و جهانمان را ، روابطمان را متحول سازیم

می خواهم توجه خواننده را به این امکان « بحث ناموسی»و به کمک مثال « سناریوی نهفته در هر پدیده»کمک بحث 
.قدرت نوین در بازی زندگی و نقادی بالغانه سوق دهم نوین و   

 

 
 

و رخدادهای انسانینی در روان انسا« کسناریو و نظم سمبولی»اهمیت   
 

روان درمانی دارای مکاتب مختلف از روانکاوی تا رفتارگرایی و مکاتب مختلف آنها، از مکاتب مختلف   
توجه همه ی این . یونگ،آدلر، ویلهلم رایش تا گشتالت تراپی، گفتار درمانی، خانواده درمانی سیستماتیک و غیره است

انسانها و ایجاد دیدار میان « فردی_تمناهای پنهان یا درون»ز یک سو بر روی مکاتب با وجود اختالفات درونی آنها ا
وحدت در کثرتی نوین، یا کثرت در »انسان یا بیمار با این بحرانها و تمناهای خویش نهفته است تا بتواند فرد به 

ی،  میان فرد و دیگری، فرد_از سوی دیگر توجه آنها بر روی نوع روابط  میان. و بلوغی نو دست یابد« وحدتی نوین
میان عاشق و معشوق، میان اعضای خانواده یا میان گروهها و اقشار اجتماع است تا بتوان سناریو و حاالت این روابط 

و فانتزیهای نهفته در آن را کشف کرد و به اشکال بهتر ارتباط و تحول و به ساختارهای بالغانه تر ارتباطی و 
ت که هر مکتب و نگرشی بنا به نگاهش توجه اش را بیشتر بر این یا آن چشم انداز طبیعی اس. تمناورزی دست یافت

.گذاشته است و با یکدیگر نیز اختالف نظری و متدیک در مباحثی دارند  
 

گروهی و  درک سناریوها و حاالت ارتباطی میان انسانها، _، میان«فردی_روابط میان»در عرصه شناخت و درک 
به ویژه سه مکتب روان درمانی  تْػٍ ای، _ػؿهبًی ّ ؿّاًيٌبمی_بّاًَ عبًْاػٍ ػؿهبًی، گـٍُّبی ؿّاًکدر کنار شیوه

دارای امکانات و متدهای قوی برای ( کومونیکاسیون درمانی، ترانس اکسیون آنالیز و خانواده درمانی سیستماتیک) 
اده ها و روابط انسانی و درک حاالت شناخت حاالت کومونیکاسیون انسانی، حاالت بازیهای انسانی و یا حاالت خانو

بیمارگونه یا سالم این ارتباطات و بازیها هستند و اینکه چگونه می توان در این سناریوها تحول و  تغییر مثبت ایجاد 
به بیان « 2.چند راه موفقیت در عشق، کار و سیاست» از آنجا که من در مقاالت دیگری از جمله در مقاله . کرد

خی از این قدرتها پرداخته ام و برای اینکه این بحث بسیار طوالنی نشود، حال می خواهم این سناریو و اصول اولیه بر
.نظم نهفته در روابط انسانی  را به کمک نقد و نگرشی از لکان باز و مطرح بکنم  
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نه تنها مثل این است که او « سناریوهای بشری و نظم سمبولیک نهفته در آنها»قدرت  ویژه نگاه لکان در نقد 

ترانس اکسیون »توسط مکتب « روانکاوی بازیهای انسانی»روانکاوی کالسیک فروید و اصحاب فروید، یا مثل 
، این حالت تمنامندی انسان و بازیهای انسانی و سناریوهای درونی آن، حاالت مختلف آنها و چگونگی برخورد «آنالیز

دهد، بلکه دقیقا لکان به ما نشان می دهد که چگونه هر بازی و  علمی برای تحول در این روابط انسانی را نشان می
سناریویی که  برای مثال بدور یک نامه یا موضوع، یا در حین تالقی نگاه عاشقانه دو نفر بوجود می آید، دارای 

، دارای ساختاری مثل زبان است« ضمیر ناخودآگاه»زیرا برای لکان . است« قانونمندی عمیق و نظمی سمبولیک»
قدرتهای سمبولیک »ساختارمند، قانونمند است و این نگاه نوین لکان به تمناهای انسانی و  تبدیل ضمیر ناآگاه به محل 

. او را از فروید و حتی اکثر دیگر مکاتب روانشناختی چند گام  جلوتر می برد« و تمناهای سمبولیک فرد و انسان
با ) و یا غیر سوسیال است « نفس اماره»یر ناآگاه در واقع  یک زیرا حتی برای فروید و یا برای دیگران هنوز ضم

در نگاه لکان اما تمناهای انسانی (. آنکه فروید نیز به وجودی نظمی در جهان ناآگاه واقف بود و آن را ابتدا مطرح کرد
سوژه، محل »ور و ضمیر ناآگاه انسانی دارای نظم سمبمولیک و قانونمندی است و دقیقا این ضمیمر ناآگاه محل حض

است و ما تنها وقتی به خویش و به بلوغ خویش دست می یابیم که  به این تمناها و حقایق درونی « حضور من و تو
خویش و نظم درونی خویش تن دهیم، سناریو و بازی خویش را بفهمیم و حال قادر شویم به حالت بالغانه به خواست و 

ضمیر ناآگاه برای لکان همان تمناهای نهفته در زبان بشری و یا در . هستیمیعنی آن شویم که . تمنای خویش دست یابیم
. مورد ایرانیان در زبان فارسی و تاریخ فردی و جمعی آنهاست و این سناریو و حاالت دارای نظم و قانونمندی هستند

اینجا »انی همیشه یک  یا به زعم هایدگر هستی انس. است« تصویر خانوادگی یا زبانی»زیرا انسان از ابتدا در یک 
است و فرد همیشه در چهارچوب یک دیسکورس و زمانه خویش است و خواستهای این دیسکورس و زمانه به « بودن

زیرا به زعم لکان ضمیر ناآگاه یا ناخودآگاه در . صورت خواستهای ناآگاه و  تمناهای فردی در فرد ظاهر می شوند
انسان حاضر به دیدار با این تمناهای خویش باشد که در رفتار و کردار  است و ابتدا وقتی« دیسکورس دیگری»واقع 

، در بحرانهایش خویش را نشان می دهد، آنگاه که این نظم و قانونمندی دنیای خویش «زبان جسمش»خویش و یا در 
ه قادر به را حس بکند و حاضر باشد تن به سرنوشت و تمنای خویش بدهد و روایت خویش را از آن بیافریند، آنگا

همانطور که یک ملت در بحران  و یا گروه در بحران مثل . دستیابی به بلوغ و قدرت و سعادت نوین خویش می شود
ما ایرانیان ابتدا وقتی به بلوغ و قدرت نوین خویش دست می یابد که تن به دیدار با بحران و نظم نهفته در سناریو و 

و نهفته در بحران خویش را بپذیرد و به جهان مدرن و به هویت مدرن  بحران خویش دهد و قادر شود تمناهای عمیق
تا بتواند بدین وسیله بر بحران سیاسی، فردی یا .  خویش، به جهان سمبولیک نوین و همیشه خالق خویش دست یابد

. گروهی خویش چیره شود و به رنسانسی نو دست یابد  
 

هستند و دقیقا همین نظم است که به قول فروید و لکان باعث می  زندگی و سناریوهای بشری دارای قانونمندی و نظم
ازینرو قانون . شود که بحرانهای ما با شدت و حالتی نو بازگردند، اگر که ما به آنها توجه نکنیم و پیام آنها را نشنویم

د و حق خویش می ضمیر ناآگاه و تمناهای سرکوب شده ما باز می گردن»اول روانکاوی و روان درمانی این است که 
. «طلبند  

 
ضمیر خودآگاه، ناآگاه، ماقبل از »، یا سه ساحت «من، آن، فرامن» دوم اینکه لکان به جای سه ساحت فرویدی 

را می گذارد و نشان می دهد که هر « رئال و نارسیستی/سمبولیک»سه ساحت نوین روانی و انسانی « خودآگاهی
همزمان بخش سمبولیک که مربوط به عرصه . ن سه حالت و سه بخش استحالت انسان و هر پدیده انسانی دارای ای

زبان و نماد است، عرصه اصلی است و بلوغ بشری و انسانی در این نهفته است که هر چه بیشتر قادر باشد به فردیت 
ه باشد، سمبولیک خویش دست یابد، در عین اینکه حاالت نارسیستی و یا لحظات رئال  و هولناک خویش را نیز داشت

زیرا رشد قدرت و فردیت سمبولیک به معنای آن است که فرد قادر می شود با دیگری ارتباط بگیرد و به کمک زبان 
در بخش . ) 3.قادر به دیالوگ با دیگری، نقد خویش و دیگری و قادر به ایجاد روایات نو از خویش و دیگری می گردد

(سه ساحت روان انسانی را بخوانیدادبیات می توانید توضیحات تکمیلی در باب این   
 

از « نامه دزیده شده»از طرف دیگر لکان در یک مقاله و سمینار معروف خویش در باب  نقد روانشناختی داستان 
، نشان می دهد که چگونه هر رخداد انسانی، مثل یک نامه دزیده شده در این داستان، بدور خویش (4)پو . آلن. ادگار
ایجاد می کند و این نظم باعث می شود  که در هر بازی انسانی و در هر « ناریوی  سمبولیکنظم سمبولیک و س»یک 

پوزیسیون و »هر موضوع و حادثه دقیقا این سه . وجود بیاید« سه نقش و حالت و سه برخورد»بحث انسانی عمدتا 
بازیگرانش بنا به توانشان این  را بنا به حالتش ایجاد می کند، به بازیگرانش نقشی خاص می دهد و یا اینکه« مقام

را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می « نقشهای ناخودآگاه»
البته بنا به ضرورت مقاله این نقد عمیق لکانی و موضوعات آن بسیار خالصه شده است و فقط یک مبحث . ) دهند

ود و من بنا به نگرش بینامتنی خویش این نگاه را با برخی نظریات مکاتب دیگر در محوری آن اینجا مطرح می ش
(بحث تلفیق کرده ام  
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نقش »هستند که در نقد لکان به آنها « سمبولیک/ رئال/نارسیستی»این سه بخش و سه حالت همان سه حالت و ساحت 
. گفته می شود« پوزیسیون سوم سمبولیک نقش و»و « نقش دوم خیالی یا نارسیستی»، «(همان نقش رئال)اول کور 

یعنی به زبان ساده هر پدیده فردی، سیاسی، عشقی یا خانوادگی و غیره که رخ می دهد ما می توانیم در آن شاهد یک 
.باشیم و می توان سه نقش مشخص در هر پدیده و حادثه دریافت« مثلث ارتباطی»  
ت عشقی صورت می گیرد و یا یک بحث علمی درباره  می شود، یک خیان« تقلب در انتخابات»برای مثال  

هر سه موضوع با خویش سریع یک نظم سمبولیک و با سه نقش متفاوت ایجاد می . روشنفکری دینی صورت می گیرد
« تقلبی صورت نگرفته»یعنی نقش کسی که برای مثال سریع می گوید که . است« نقش کور»نقش اول همیشه . کنند

یا می گوید که مقصر خیانت کیست، خائن را می کشد تا  انتقام بگیرد و . نیاید و تعادل حفظ شوداست تا اختالف پیش 
را کسی بازی می کند که « نقش کور»این « روشنفکر دینی»یا در بحث علمی درباره . موضوع سریع حل شود

یا از طرف دیگر سریع آن فرد و . ناگهان  روشنفکری دینی را الحاد می بیند و خواهان سرکوب و یا قتل آنها می شود
. را به عهده می گیرد که می گوید اصال روشنفکر دینی وجود ندارد« نقش کور»یا گروهی این   

 
می بیند که اولی نمی » نقش دوم در هر سناریو و بازی و مثلث ارتباطی، در واقع نقش فردی است که به قول لکان »

طی می شود که گویی او به راز پشت پرده پی برده است، به معنای نهایی بیند و به این خاطر گرفتار این تله ارتبا
این نقش دوم در حاالت باال را برای مثال آن کسانی بازی می کنند که یکدفعه حال صد در . «موضوع پی برده است

و برای صد می دانند که تقلب چگونه صورت گرفته است،  چگونه خیانت صورت گرفته است و یا برای مثال حال ا
، زیرا او خیال می کند که دقیقا می داند «روشنفکر دینی فقط نواندیش دینی است و روشنفکر نیست»مثال می داند که 

مشکل . اینجا و در نقش نارسیستی و خیالی دوم شکل می گیرد« توطئه»همه تئوریهای . که معنای روشنفکر چیست
توهم نارسیستی است و خیال می کند که او چون می داند که  نقش دوم در هر بازی همیشه این است که او دچار یک

اشتباه فکر می کند، پس او حتما حال درست فکر می کند و راه درست را یافته است و دقیقا « نقش کور»چرا اولی و 
ی است که او در آن گرفتار می شود و نمی تواند به درک عمیق موضوع و یا به راه حلهای درست برا« تله ای»این 

.یک تحول سیاسی،عشقی یا علمی دست یابد  
 

» در هر بحث و رخداد الزم است که یک « نقش سوم و مقام سوم»زیرا برای دست یابی به این درک عمیق در واقع  
حاالت و چشم » 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 دیگر، « دیگر اندازهای دو نقش
نظرات دیگر باشد و اینگونه او می تواند به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل معضالت و بحرانهای فردی و یا جمعی 

بحث تقلب و »جریانی است که می تواند حالت آن فرد و « نقش و حالت سمبولیک»در سه حالت باال آنگاه . دست یابد
قادر به . آن را ببینند و قادر به  ایجاد چالش و دیالوگ میان نقشهای دیگر و نظرات مختلف است« ساختار و سناریوی

تبدیل این موضوع به یک پتانسیل تحول سیاسی  است و امکانات، فضاهای  مختلف را می بینند که این بحث ایجاد می 
ثنت میبمی ثَ تضْل میبمی ّ یب كـٌُگی ّ  این فضاها و امکانات کمک می کند تا بدینوسیله یک بنکند، به رشد 

كْب ّ چِبؿچْثی ثـای ػیبلْگ ّ »اّ ُویٌگًَْ ػؿ ثضج عیبًت ػيوی یب ؿّىٌلکـ ػیٌی ػؿ ّاهغ . صوْهی تجؼیل ىْػ

ّ پیبهِبی هغتلق ایي عیبًت ؿا ثلِوٌؼ ّ هیبى ػبىن ّ هؼيْم ایزبػ هی کٌؼ ّ ثَ آًِب کوک هی کٌؼ کَ رْاًت « چبلو

کَ هبػؿ امت امیـ ُیبُْی « ًوو موجْلیک»یب ػؿ ثضج ؿّىٌلکـی ػیٌی ایي . ثـای آیٌؼٍ ػيوی عْیو تَوین ثگیـًؼ

ًيْػ، هبػؿ هی گـػػ ثب تـییـ هؼاّم چين اًؼافُب ًگبُی ًْ ثَ ؿّىٌلکـی ؿا ایزبػ « ًوو ًبؿمینتی»یب « ًوو کْؿ»

َ ُن اٍْل ّ صبالت کلی اف ؿّىٌلکـی هطـس ىْػ کَ ػؿ  ُـ صبلت ؿّىٌلکـی ػیٌی یب مکْالؿ ثکٌؼ، ثٌْػی ک

ّـّؿت ػاؿػ ّ ُوقهبى هی ػاًؼ کَ هؼٌبی ًِبیی ؿّىٌلکـی ُیچگبٍ هبثل ػؿیبكت ًینت ّ ُویيَ هی تْاى چين 

ؿّىٌلکـی ػیٌی هوکي امت یب  ُویٌکَ ػؿ ربهؼَ ایـاًی ٌُْف ایي ثضج ّرْػ ػاؿػ کَ. )اًؼافی ػیگـ ثَ آى ایزبػ کـػ

امت ّ « یب ایي یب آى»ًینت، ًيبى هی ػُؼ کَ ربهؼَ ّ ؿّىٌلکـ هب چوؼؿ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی یب ؿئبل، گـكتبؿ 

اف صبلت ؿّىٌلکـی ایزبػ ثکٌؼ تب « تؼـیلی موجْلیک»ًوی تْاًؼ ُن صْْؿ صبالت هغتلق ؿّىٌلکـی ؿا ثپؾیـػ ّ ُن 

(ا ًوؼ ّ ثـؿمی کـػثتْاى ایي صبالت هغتلق ؿ  

 

ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ « هخلج اؿتجبٓی»ایي امت کَ ایي ثبفی ّ « ً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 

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

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

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

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

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

.ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ  
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هی تْاًؼ  صبلت ّ ىیٍْ ُبی ؿكتبؿی عبٍی ؿا ثْرْػ آّؿػ کَ « موجْلیک»ّ « عیبلی»، «کْؿ»صبلت ّ ًوو ایي مَ 

. ؿا ػؿ ُـ ثبفی ّ مٌبؿیْ ثبف ىٌبعت« ًوو»ثَ کوک آًِب هی تْاى ایي مَ صبلت ّ   

 

بلت ّ ًوو ؿا ثَ عْثی اف ُیچکبک هی تْاى ایي مَ ص« پنیکْ»ػؿ كیلن . ثگؾاؿیؼ اثتؼا اف یک هخبل ٌُـی امتلبػٍ ثکٌین

امت ّ ثَ ىکل کْؿ ّ کبثْك ّاؿ ثَ « ًوو کْؿ»ػِؼٍ ػاؿ « پنیکْ»ًْؿهبى هبتل ػؿ كیلن . هيبُؼٍ ّ تلکیک کـػ

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

« ّاهؼیت ػیٌی»امت ّ كـهبى هبػؿ ثـای اّ هخل یک « ؿّثْت ّاؿ ّ ثیـّس»ثَ صبلت « ًوو کْؿ ّ ؿئبل ًبهْمی»

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

 

ػؿ ّاهغ کبؿآگبُی ثبفی هی کٌؼ کَ عیبل هی کٌؼ هيکل ًْؿهبى ؿا هی ىٌبمؼ ّ هی عْاُؼ ثب  اؿ«  ًوو ًبؿمینتی »

امت، ثب  تْرَ ثَ یک « ًوو ًبؿمینتی»کبؿآگبُی کَ امیـ ایي .صـف ثقًؼ ّ ثَ عبٓـ ایي عطب کيتَ هی ىْػهبػؿه 

پی ثـػٍ امت « ًوو کْؿ»مـی كبکتِب ّ صؼمیبت ػؿثبؿٍ ؿكتبؿ ًْؿهبى عیبل هی کٌؼ کَ ثَ ؿاف هبرـا ّ ؿاف ًْؿهبى یب 

« ّاهؼیت ػیٌی»ًیق هـتت صل هی کٌؼ کَ  یک « نتیایي ًوو ًبؿمی». ّ ثِبی ایي عطب ؿا ثب هـگ عْیو هی پـػافػ

.ػؿ ؿّثـّیو امت کَ اّ هبػؿ ثَ ػیؼى آى امت ّ ایي تُْن اّمت ّ ثالی ربى اّمت  

 

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

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

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

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

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

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

ًَ ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مپل ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثب آًکَ ػّؿثیي ّ ػامتبى یب ػّؿثیي اف چين اًؼاف کبؿآگبٍ ػؿّى عب

ًیق ثبهی « هؼوب ّ ؿافی»ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ػًیبی ًْؿهبى ّ هؼْل اّ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین اهب ػؿ پبیبى ُویيَ 

« پنیکْ»صبلت ػؿ كیلن ژیژک ػؿ یک ًوؼ هؼیوی عْیو ثَ ایي مَ ًوو ّ . ) هی هبًؼ ّ هؼٌبی ًِبیی یبكتَ ًوی ىْػ

( اىبؿات ػهیوی کـػٍ امت ّ هي اف آًچَ کَ اف ایي اىبؿات ثَ یبػم هبًؼٍ ثْػ ػؿ ایي تّْیضبت امتلبػٍ کـػٍ ام  

 

امت کَ هبػؿ هی ىْػ ثب تـییـ هؼاّم رب ّ هکبى، اف چين اًؼافُبی هغتلق ثَ پؼیؼٍ ُب « ًوو ّ هوبم موجْلیک»ایي  

ػؿ ُـ پؼیؼٍ . ّاثٔ ثْرْػ آّؿػ ّ یب عبلن عالهیت میبمی، ٌُـی، اهتَبػی ّ كـػی گـػػثٌگـػ ّ تضْل ػؿ مٌبؿیْ ّ ؿ

ُنتٌؼ کَ هی تْاًٌؼ « ًوو مْم ّ موجْلیک»ّ ؿعؼاػ كـػی، ػيوی، اهتَبػی یب میبمی ػهیوب صبهالى ّ ثبفیگـاى ایي 

ؼافُبی ًوو کْؿ ّ ًبؿمینتی ؿا اهکبًبت هغتلق ّ چين اًؼافُبی هغتلق ٍضٌَ ّ صبػحَ ؿا صل ّ لول ثکٌٌؼ، چين اً

ثیٌٌؼ ّ ًیق چين اًؼافُبی ػیگـ ّ ایٌگًَْ هبػؿ ىًْؼ کَ هـتت چٌؼ ثـًبهَ ّ اهکبى ثـای صل هيکالت اؿائَ ثؼٌُؼ ّ یب 

هخل ُـ ػیکتبتْؿ یب  هتزبّفگـ، «  ًوو اّل»ػؿ صبلیکَ ثبفیگـاى . ایٌکَ ؿاٍ صلِبی هٌطوی ّ هبثل تضْل ػمت یبثٌؼ

هخل ُـ « ًوو ػّم ّ ًبؿمینتی»ت ًبهْمی، میبمی، تزبّف ّ مـکْة هغبللبى ُنتٌؼ ّ ثبفیگـاى هضکْم ثَ عيًْ

آفاػیغْاُی کَ مپل ثَ ػیکتبتْؿ ثؼؼی تجؼیل هی ىْػ، هضکْم ثَ ارـای ثبفیِبی ًبؿمینتی عْیو ّ تُْن ًبؿمینتی 

نتٌؼ، ثَ ًبچبؿ امیـ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ ُ« ًوو اّل»عْیو ُنتٌؼ ّ اف آًزب کَ توبم هؼت ػؿ صبل ػؿگیـی ثب ثبفیگـاى 

.ثبهی هی هبًٌؼ ّ ثَ عطب هی ؿًّؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ثضـاى ّ ىکنت عْیو کوک هی ؿمبًٌؼ  

 

فیـا . ایٌگًَْ پؼؿکيی ّ پنـکيی ّ ثبفتْلیؼ مٌت ّ ثضـاى تْمٔ ثبفیگـاى ًوو اّل ّ ػّم هـتت ٍْؿت هی گیـػ 

امیـ یک « ًوو اّل ّ ًبهْمی»ثبفیگـ . ُنتٌؼ« ؼاف ّ ًگبٍ ػیگـیچين اً»ثبفیگـاى ًوو اّل ّ ػّم ػؿ ّاهغ امیـ 

. ّ یب فًؼگی ایٌگًَْ یب آًگًَْ امت« ایٌگًَْ یب آًگًَْ ػول کي»كـهبى ّ  ًگبٍ مـکْة گـ امت کَ ثَ اّ هی گْیؼ 

اّل امت ّ هی  ّ ثَ ثبفیگـ« ًگبُو ثَ ػیگـی»ثبفیگـ ػّم ایي عطب ّ صبلت ثبفیگـ اّل ؿا هی ثیٌؼ اهب عْػ اّ امیـ 

. عْاُؼ ّؼ اّ ػول ثکٌؼ، اّ ؿا کٌبؿ ثقًؼ ّ عیبل هی کٌؼ ثب کٌبؿ فػى اّ ثَ ّاهؼیت ّ  مؼبػت عْیو ػمت هی یبثؼ

ػهیوب ُویي عين ّ کیٌَ ًنجت ثَ ثبفیگـ ًوو اّل ّ ایٌکَ  ثبفیگـ ًوو ػّم عیبل هی کٌؼ هی ػاًؼ کَ صویوت ػیگـی 

ُوبى ٍضٌَ ّ ثبفی ىْػ، ثَ تکـاؿ ثضـاى ّ عطب کوک کٌؼ، ًتْاًؼ ثَ تضْل  چینت، ثبػج هی ىْػ کَ ػؿ ًِبیت امیـ

.میبمی، كـػی یب ارتوبػی کوک ؿمبًؼ ّ ثَ تضون عْامت عْیو ػمت یبثؼ  

 

امت، هی تْاًؼ ثب تـییـ هؼاّم رب ّ ٍضٌَ « اؿتجبٓ پبؿاػّکل ثب ػیگـی»کَ هبػؿ ثَ « ثبفیگـ مْم ّ موجْلیک»تٌِب  

ّ ًويِبی هغتلق ایي ثبفی ّ ٍضٌَ ػمت یبثؼ ّ ُن « هبتـیکل ّ مٌبؿیْی ٍضٌَ»ثَ ىٌبعت  هی تْاًؼ اف یک مْ

صبل ثب هؼؿت موجْلیک عْیو ثتْاًؼ ؿاُِبیی ػولی  ّ ػهین ثـای تضْل ٍضٌَ كـػی، میبمی، اهتَبػی ّ یب ػلوی 

.ثیبثؼ ّ ػؿ گلتوبى تضْل ایزبػ ثکٌؼ  
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ًوو کبهل هزقا ًینتٌؼ ثلکَ ػؿ ُـ ثـعْؿػی هی تْاى صْْؿ ایي  ٓجیؼی امت کَ ػؿ فًؼگی ّاهؼی ُیچْهت ایي مَ

مَ ثغو ؿا صل کـػ ّ ُوقهبى ػیؼ کَ کؼام ًگبٍ ّ یب ثـػاىت ثیيتـ ًوو کْؿ یب ًوو ًبؿمینتی ّ کؼام ثـػاىت ّ ًگبٍ 

ػچبؿ ًوو یب یک ًگبٍ هی تْاًؼ ػؿ یک هـصلَ ًوو موجْلیک ّ ػؿ ثبفی ثؼؼی . ًوو موجْلیک ؿا ثَ ػِؼٍ هی گیـًؼ

.کْؿ یب ًبؿمینتی ىْػ  

 

امت ّ « ًوو کْؿ»ُویي اهکبى تالهی ّ تللین صبالت مَ ثغو ثَ ػؿربت هغتلق ثبػج هی ىْػ کَ  كـػی کَ ػچبؿ 

ثـای هخبل ثـای كـهبى اعالهی یک ؿُجـه ػمت ثَ هتلِبی فًزیـٍ ای یب ًبهْمی  هی فًؼ، ُوقهبى ػؿ عْیو ػچبؿ 

ي ىک ّ تـػیؼ ػؿ اػاهَ ؿاٍ ػؿ ػؿّى اّ ثبػج ؿىؼ ًوو موجْلیک ّ ػؿگیـی ػؿًّی ىک ّ تـػیؼ ثیيتـی ىْػ ّ ُوی

اّ صبل ثبینتی ایي ثضـاى ػؿًّی ؿا تب آى فهبى اػاهَ ػُؼ کَ صبّـ ثبىؼ ثَ ًوو موجْلیک تي ػُؼ ّ . اّ هی ىًْؼ

ْامتَ یب ًبعْامتَ هضکْم ثَ اّ ع. کبؿه ّ رٌبیتو ؿا فیـ مْال ثجـػ ّ عطبیو ؿا ثپؾیـػ ّ یب ثضـاًو اػاهَ هی یبثؼ

.ثبفپـػاعت ثِبی کبؿ عْیو امت  

 

هـاػی ؿا ػؿ ؿكتبؿ ّ کـػاؿ صبهالى ّ /ملیؼی، اكـآی، هـیؼ/هی تْاى صبالت ىؼیؼ میبٍ« ًوو ًبؿمینتی»یب ػؿ صبلت 

.ىْین هيبُؼٍ کـػ کَ ػؿ ثضج ًبهْك ثب ًوًَْ ُبی فًؼٍ آى ؿّثـّ هی« ًوو ًبؿمینتی»ثبفیگـاى ًبعْػآگبٍ ایي   

دست یابیم، « نقش سوم و سمبولیک یا بالغانه»موضوع  این است که ما برای اینکه بتوانیم در هر بازی بیشتر به  
بایستی دقیقا حس و لمس بکنیم که هر رخداد و هر بحث از ابتدا در چهارچوب یک گفتمان و سناریو رخ می دهد و ما 

حتی وقتی این رخداد دیدار . یت سمبولیک و یک ساختار روبرو هستیمبا واقعیت عینی روبرو نیستیم بلکه با یک واقع
زیرا تالقی تصادفی دو نگاه در خیابان در یک فضای خالی و تهی رخ نمی دهد بلکه . تصادفی دو نگاه در خیابان باشد

ن بر بستر و در چهارچوب یک فضا و دیسکورس سمبولیک و واقعی رخ می دهد و حالت نگاهها تحت تاثیر ای
برای مثال وقتی این نگاه تصادفی، تالقی نگاه میان یک مهاجر تازه رسیده از یک کشور . دیسکورس و شرایط است

مسلمان و یا در بحران و یک دختر مدرن در خیابان باشد، آنگاه حالت و سناریوی این تالقی نگاهها متفاوت از حالت 
میان نگاه تصادفی این دو همشهری مدرن با دو همشهری  همانطور که. تصادفی نگاه دو همشهری مدرن و غیره است

.دیگری تفاوت قانونمند به خاطر تفاوت نوع دیسکورس و  تاریخ فردی، خانوادگی و یا جنسیتی وجود دارد  
دوم اینکه هر حادثه و رخداد می تواند بنا به پیشینه و بسترش، حالتش و بیانش از ابتدا بیشتر به حالت نارسیستی، رئال 

با شناخت حالت سناریو و بازی می تواند به تحول و تفاوت در آن « بازیگر سمبولیک و توانا»ا سمبولیک باشد و ی
برای مثال وقتی که یک بنیادگرای بن الدنی در اینترنت فرمان قتل ملحدان را می دهد، . دست یابد و تغییر ایجاد بکند

. را می طلبد« نقش کور و یا نارسیستی»ز هرچیز از دیگران ما با یک سناریو عمدتا رئال روبرو هستیم که قبل ا
ازینرو بینندگان یا بیشتر اسیر این بازی و تمتع کابوس وار و خشونت بار می شوند و خود نیز دست به قتل دیگران 

ت بکنند و یا اگر بتوانند در برابر فشار جمع مقاوم. می زنند، یا این قتلها را توجیه نارسیستی و شبه علمی می کنند
.فاصله خود را حفظ بکنند، می توانند به توانایی نقد سمبولیک آن دست یابند و موضعی بالغانه در آن باره بگیرند  

سفیدی باشد، مثل سخنرانی نارسیستی /مرادی، سیاه/یا این سناریوی اولیه می تواند بیشتر به حالت نارسیستی و مرید 
نقش »لباس سفیدها برای سرکوب مخالفین و « نقش کور»و ایجاد « اکخس و خاش»یک رئیس جمهور و خشم او به 

از طرف دیگر برای مقابله با این سناریو و برای تحول در این لحظه دقیقا . هوراکشیدن هواداران او« نارسیستی
سومی الزم است که قادر است چشم اندازهای مختلف را ببیند، امکانات و « قدرت سمبولیک و نقش سمبولیک»
ضاهای تحول را حس بکند که این رخداد ایجاد می کند و سپس با این شناخت علمی، با قلبی گرم و مغزی سرد به ف

نقش »ما نمونه اولیه این . یا این تحول خودبخودی را رهبری و هدایت بکند. تحول در شرایط سیاسی دست بزند
از ترانه اعتراضی تا تظاهرات خیابانی، در رشد را در  خشم مدرن و سمبولیک منتقدان به اشکال مختلف، « سمبولیک

و دیدن امکانات و فضاهای « نقش سمبولیک»همانطور که ناتوانی بهتر این جنبش به اجرای این . دیدیم« جنبش سبز»
و « اسب تروا»که به اجرای خطاهای تاکتیکی چون « نقش نارسیستی» نو برای تحول مدنی، گرفتاری این  جنبش در 

از ایجاد یک وحدت در کثرت گسترده انجامید و می انجامد، باعث شده است که بحران سیاسی ما ادامه یابد  یا ناتوانی
زیرا برای این تحول دقیقا سیاستمداران و بازیگران مدرنی الزم است که قادر به اجرای . و تحول نهایی صورت نگیرد

ضاهای تحولی هستند که بطور مداوم این بحران و قادر به دیدن امکانات و ف« نقش سوم و سمبولیک»بهتر این 
آنگاه « نقش سمبولیک»حاصل  ناتوانی از دست یابی به این . اجتماعی مدرن در جامعه ایران تولید می کند/سیاسی

دپرسیو /و تکرار سرکوب سنتی با وسایل مدرن و تکرار حاالت نارسیستی و مانیک« نقش اول و نقش دوم»بازتولید 
. ه با اندکی تظاهرات دوباره دلخوش می شوند و بعد بایستی دوره ای یاس و ناامیدی را تجربه بکنندمعترضان است ک

برای حل بحران بوجود آید، خواه این راه حل « راه حل سمبولیک»این بحران تا آن زمان ادامه خواهد یافت که یک 
که چه اصول گرایان و چه طرفداران تحول نصفه و نیمه ای مثل حوادث امروز لیبی و  مصر و غیره باشد و یا این

بتوانند هر چه بیشتر تن به راه حلهای سمبولیک برای تحول بدهند و از نقش اول و دوم کمی دوری جویند و بتوانند  
برای این تحول « اجماع جمعی»یا راه ایجاد این تحول و . تحولی بنیادین در ساختار مدنی و سیاسی جامعه ایجاد بکنند

یا نیروهای مدرن بتوانند به کمک بازی سیاسی مدرن و سمبولیک و چندجانبه، . مشترک را بوجود آورندو چالش 
قانون . چندبرنامه ای بر بازی کور و سنتی اصول گرایان چیره شوند و به تحول جامعه و ساختار سیاسی دست یابند
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نقش اول و دوم، سرکوب و خشم و کینه بازی بشری این است که تا راه حل سوم و سمبولیک بدست نیاید، آنگاه 
.نارسیستی ادامه می یابد و هر بار دور جدیدی از بحران به شیوه جدید ایجاد می کند  

 
در بازی و سناریوی ناموسی ایرانی« نقش و حالت اساسی»نقد سه   

 
صاحبه شادی صدر است که در نقد قبلیم درباره  م« ناموس»یک مثال مهم دیگر برای درک بهتر این موضوع،  بحث 

بحث ناموس در میان ایرانیان  باعث می شود که هر کس بنا به توانش سریع و ناخودآگاه نقش و حالتی . به آن پرداختم
از آنجا که بحث ناموسی در ایران . خاص در این بازی  و سناریوی ناموسی بگیرد و به یکی از این سه نقش تن بدهد

صورت می گیرد، از آنرو شروع هر «  رئال/نارسیستی»و ساختار عمدتا  بر بستر و در چهارچوب یک دیسکورس 
را به همراه دارند و این بحث و « رئال/بحث ناموسی خودبخود و ناخودآگاه این سناریوی فرهنگی و این نظم نارسیستی

حث می شود، ازینرو نیز هر فردی که وارد این ب. صورت می گیرد« نقشهای اول و دوم»گفتگو به طور عمده توسط 
خواه ناخواه  اسیر نقشهای این سناریوی و نظم ناموسی می شود، وارد این تله ارتباطی و احساسی می شود، مگر آنکه 

یعنی قادر شده باشد که به . باشد و بازیها و نقشها را بشناسد« ماتریکس ناموسی و نظم نهفته در آن»او قادر به درک 
.در این سناریو دست یابد« مقام و پوزیسیون سوم و سمبولیک»  

 
، خواه یک قتل ناموسی باشد و یا بحث در باب ناموس باشد، همیشه یک «سناریوی ناموسی ایرانی»نقش اول در  

یعنی نقش کسی که حال به طور عمده کورکورانه سریع تا بحث ناموس می شود، پیام ناموسی . است« نقش کور»
این . ایران او را می گیرد که یک حالت نارسیستی و متعصبانه استموضوع  و حالت خاص بحث ناموسی در جامعه 

خواننده ناموسی یا کامنت گذار ناموسی، این بحث کننده ناموسی تا بحث ناموسی می شود، سریع عهده دار این نقش 
اینکه کور می شود، رگ گردنش  بلند می شود، قیافه اش برافروخته می شود و بدفاع  از ناموس می پردازد و یا 

.می شود« ضد ناموسی»برعکس به حالت برافروخته و خشن   
 

به عهده مرد یا برادری است که حال بایستی زن باصطالح خطاکار و یا خواهر « نقش کور»در قتل ناموسی این  
گرنه ناموسی که به او حکم می کند این قتل را انجام دهد، و. رسوا را بکشد و ناموس خانواده و اجتماع را نجات دهد

همانطور که این نقش کور باعث میشود که مادر به عنوان نماد ناموس در خیلی موارد چاقو . نیست« مرد یا برادر» 
در این « نگهبان و حافظ ناموس»را در دست پسرش بگذارد تا حساب دختر بی ناموسش را برسد و پدر به عنوان 

ینگونه بازی  خونین و تراژیکی رخ می دهد که در نهایت ا. سناریوی ناموسی ایرانی، حال به این قتل حکم می دهد
کل خانواده را از هم می پاشد و آن چیزی را از بین می برد که ناموس در حالت سمبولیک بایستی از آن محافظت 

است که اساس شکل گیری روان بشری و خانواده « عدم زنای با محارم»زیرا ناموس در واقع همان موضوع . بکند
، همانطور که این خصلت و عملکرد ناموس را روانکاوی فروید تا لکان از یک سو  واز سوی دیگر نسل بشری است

.شناسانی چون لووی اشترواس از سوی دیگر نشان داده اند  
 

آنجا که ناموس به دیکتاتوری پدر بر مادر، مرد بر زن و به قتل و غیرت ناموسی کور تبدیل می شود، آنگاه بخش  
رئال ناموس بر محتوای سمبولیک آن چیره شده است و جامعه و خانواده یا روان انسان چنین جامعه نارسیستی و 

این بحران فقط وقتی پایان می یابد که ناموس به محتوا و حالت . نارسیستی و ناموسی دچار بیماری و بحران است
تغییر نوع روابط را به دنبال خویش  سمبولیک و بالغانه خویش تبدیل شود و  تغییر ساختار حقوقی و خانوادگی و

، پیوند «تعهد و پشتیبانی متقابل خانوادگی، زناشویی همراه با قبول برابری و تفاوت دیگری» بیاورد که همان ایجاد 
عشق و قبول تفاوت دیگری در روابط بشری، پیوند برابری در عین قبول تفاوت و آزادی انتخاب در روابط خانوادگی، 

در جایی که این تحول عمیق رخ ندهد، آنگاه این جامعه اسیر حاالت نارسیستی یا رئال ناموسی، . ره استعاشقانه و غی
اسیر نقشها و بازیهای کور یا نارسیستی ناموسی است است و محکوم به تکرار این بازیها و تراژدیهای فردی یا جمعی 

.اموسی استبی ن/ وسوسه، ناموس/آنگاه جامعه اسیر چرخه جهنمی اخالق. است  
 

را در باز ناموسی به عهده می گیرد، خواه برادری باشد که خواهرش را می کشد، مردی که « نقش کور»آنکه  این 
را بازی می کند، در واقع اسیر نگاه و تمتع بازی ناموسی شده است و نمی « قربانی»زنش را می کشد یا زنی که نقش 

در حالت سه گانه « نقش و حالت رئال یا واقع»اقع یک در و«  نقش کور». تواند بشخصه تصمیم بگیرد
است که در آن « نوع ارتباطی با دیگری»یعنی این نقش کور و رئال نماد . لکان است« رئال، سمبولیک/نارسیستی

فرد در نگاه دیگری و موضوع غرق می شود، فردیت خویش و  توانایی تصمیم گیری خویش را از دست داده است و 
او در اینجا آنگاه اسیر نگاه و حالت غلط ناموسی در ایران و . ه و تمتع کور، خوشی افراطی و کور استاسیر یک نگا

« نقش کور»یک نماد دیگر این . و نماینده آبرو بودن است« غیرتی بودن، مرد بودن»اسیر تمتع و خوشی کابوس وار 
» است و زن « نگهبان ناموس و حافظ ناموس»د بیرونی است که در آن مر/در این بازی ناموسی آنگاه حالت اندرونی

است و هر دو هم به هم عشق می ورزند و آرزوی یکدیگر را دارند و هم هر دو « تبلور ناموس، آفتاب ندیده و در خفا
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پدر دیکتاتور و مادر سمبل »دیگر این بازی ناموسی آنگاه « کور»حالت . از هم هراس دارند و  از یکدیگر متنفرند
مظلوم و تمتع مصیبت نامه ایرانی و حاالت و تمتع سادومازوخیستی /، بازی ظالم«ز سوی دیگر قربانیبهشت و ا

. ایرانی است  
 

نارسیستی است، از آنرو هر پدیده ناموسی / در ایران به طور عمده یک حالت رئال« ناموسی»از آنجا که حالت  
بی ناموسی و کور را اعطا می کند تا /و نقش عمده ناموسیایرانی به طور عمده به خوانندگان و بازیگران خویش این د

همزمان گفتمان ناموسی ایرانی بخش نهایی این مثلث ارتباطی یعنی . این بازی تراژیک و تمتع تراژیک ادامه یابد
حاکم  را نیز ایجاد می کند و سرانجام بایستی این نگاه اقلیت بتواند بر صحنه و گفتمان« نقش سمبولیک»اقلیتی دارای 

. شود تا تحول نهایی و سمبولیک در گفتمان ناموسی ایرانی صورت بگیرد و تغییر ساختاری بوجود آید  
با چنین تحول سمبولیکی آنگاه یک جامعه و یا خانواده پی می برد که ناموس به عنوان قانون خانواده و ارتباط  یک  

، هیچگاه نه کامل بدست می آید و یا می «لوس استناموس که همان فا»موضوع مهم است اما همزمان می داند که 
مرد حامی  و » یا مرد و زن در واقع در حالت بنیادین ناموسی به عنوان . توان آن را هیچگاه کامل از دست داد

و « فالوس داشتن مردانه»باقی می مانند، زیرا این حاالت « زن تبلور ناموس یا فالوس»و  « خواهان ناموس یا فالوس
اساس بازی عشق و اروتیک و جنسیتی بشری « قدرت مردانه و عشق و راز و نیاز زنانه»، «س بودن زنانهفالو»

آنها اینگونه . هستند، اما همزمان هر دو می دانند که هیچکدام کامل به تمنایشان و به فالوس یا به ناموس دست نمی یابند
یا اینکه پی می برند که باصطالح در هر مردی . غییر کندمی دانند که معنای مرد بودن یا زن بودن می تواند مرتب ت

با چنین نگاهی به ناموس آنگاه امکان تحول مداوم در حاالت این بازی ناموسی وجود دارد و .  زنی است و بالعکس
برادری، همسری  احساس بکنند و /برای مثال خواهر و برادر، زن و مرد می توانند نسبت به هم وظیفه خواهر

زیرا هر دو می دانند که در نهایت هر چه هم خواهر یا برادر انجام دهند، . به فردیت یکدیگر احترام بگذارند همزمان
هیچگاه ناموس خانواده نمی تواند کامل رسوا شود یا در خطر از بین رفتن باشد و معنای ناموس مرتب قادر به تحول 

ه معنای درد و شکست رابطه  و خیانت به رابطه است یا حتی اگر خیانت جنسی و عشقی صورت بگیرد، این ب. است
و می توان به این خاطر از دیگری خشمگین بود و از او جدا شد و راه خویش را رفت اما نمی توان گفت که او 

همانطور که به خاطر این حرکتش نمی توان همه هستی و حاالت دیگر او را زیر سوال . ناموس را از بین برده است
همانطور که این خیانت در نهایت نشان می دهد که کل رابطه دارای مشکلی اساسی بوده است و . فی کردبرد و یا ن

همانطور که . زیرا ناموس به بدست آمدنی و نه از دست رفتنی است. نمی توانسته است به این شکل دیگر جلو برود
بودن و یا زن بودن را نمی توانند بدانند و همیشه  آنها آنگاه به عنوان مرد یا زن می دانند که هیچگاه معنای نهایی مرد

.می توان معنا وحالتی دیگر از مرد بودن یا زن بودن، از وفاداری، از زناشویی یا از حجاب را بوجود آورد  
 

« حجاب سمبولیک»در جامعه و در روان انسانی که این تحول سمبولیک خوب رخ ندهد،آنگاه آن فرد و جامعه به  
اینکه هر مرد و یا زنی دارای یک حجاب و مرز درونی است، حتی اگر لخت باشد و ازینرو بایستی به . ددست نمی یاب

جامعه ای که به این  حجاب سمبولیک و ناموس .  حق فرد در آزادی انتخاب پوشاکش و راهش احترام گذاشت
باشد تا شخص احساس بکند « اجباریرئال یا کابوس وار، »سمبولیک دست نیافته است، آنگاه حجابش بایستی به حالت 

کشف حجاب و اسیر وسوسه دیدن »که واقعا حجاب دارد و با این حال از طرف دیگر این فرد یا جامعه مرتب در پی 
اسیر تمتع و بازی وسواس اجباری، طهارت از یک سو و میل پرده دری دائمی از سوی دیگر . است« پشت حجاب

.نش یا روحانیش باشد، روشنفکر و یا آدم عادیش باشدخواه این عضو جامعه،  قهرما. است  
نقش فرد و یا »در این سناریو و بازی انسانی، و در این بحث در حالت و بازی  ناموسی،  به زعم لکان « نقش دوم»

« نقش نارسیستی»این نقش یک . «بازیگری است که خیال می کند به راز نقش اول  و راه حل نهایی دست یافته است
دچار » به این حالت است که حال کسانی « نقش دوم»در حالت بازی ناموسی ایرانی این . است« توهم خیالی» و یک

، یا چه نوع لباس «ناموس به چه حالت باید باشد یا نباشد»پی برده اند و اینکه « این توهم هستند که به راز ناموس
یا اینکه بر عکس شاهد کسانی هستیم که دقیقا می دانند . پوشیدنی یا چه نوع تنبیه ایی واقعا ناموسی است و یا نیست

سفیدی /یک نقش نارسیستی و سیاه« نقش دوم»این . و چه کسانی مقصر ایجاد ناموس هستند« چرا ناموس بد است»
راز و معنای دیگری، یا به خواست »نقش نارسیستی همیشه از این توهم نشات می گیرد که فرد فکر می کند به . است
.پی برده است، به واقعیت دیگری دست یافته است« ی دیگریواقع  

 
این نقش نارسیستی را یا به شکل سنتی کسانی عهده می گیرند که  از  یک سو با هر تحول فرهنگی شروع به سخنان  

حجاب نوین و »می کنند و خواهان بازگشت « ناموس و پاکی در حال از دست رفتن»هیستریک و پرشور در باب 
حالت نارسیستی منتقدانی چون شادی صدر »یا در حالت نوی این نقش نارسیستی ما آنگاه شاهد . می شوند« وینپاکی ن

پی برده اند، می خواهند ناموس را « نقش اول ناموسی»، به راز «ناموس»هستیم که خیال می کنند به راز « و غیره
آنها خیال می کنند ناموس یعنی مالکیت و . سندو آزادی بر« بهشت بدون ناموس»نفی بکنند و می خواهند به این 

همانطور که حال . حکومت مردان و ناموس مانع دست یابی آنها به سعادت واقعی و حقیقتی است که منتظرشان هستند
یعنی مردانی که به عنوان مرد یا برادر، زن و خواهرشان را می « بازیگر نقش اول ناموسی»آنها خیال می کنند که 
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« فرهنگ ناموسی»ران اصلی هستند، خشونت طلب هستند و با نفی و افشای آنها می خواهند به مقابله با کشند، مقص
هستند « اسیر بازی»اما دقیقا همین برخورد خشمگینانه آنها نشان می دهد که آنها . روند و به سعادت خویش دست یابند

ازینرو حرکت و نگاه آنها محکوم به . هستند« مبولیکنقش س»و ناتوان از تغییر چشم انداز خویش و ناتوان از اجرای 
. است« فرهنگ ناموسی»بازتولید   

 
سریع بدنبال مقصری نیز می گردد که مانع دستیابی او به این « نقش نارسیستی»ازینرو این بخش نارسیستی و این  

خی از دوستان او این مقصر در این مورد آنگاه برای شادی صدر و بر. خوشبختی جدید و جهان بدون ناموس می شود
یا مثل . هستند که بایستی حال یا بیدار شوند و یا رسوا و افشا شوند« مردان ناموسی»و مانع بر سر راه در واقع 

که حال احساس می کنند که یک نفر دارد حرف دل آنها را می زند و دق _ نظرات او و برخی هواداران ساده لوح او
و « ناموس یعنی مالکیت»به بیان این نظرات غیر علمی و مطلق گرایانه می پردازند که ، یکدفعه _دلی خالی می کنند

. طوری حرف می زنند که گویی ناموس مخصوص ایران است  
 

نقش اول »این توهم نارسیستی و نقش و مقام خیالی و ناخودآگاه آنها در این سناریوی نارسیستی، خشم آنها به 
به این دلیل . اسیر بازی ناموسی بمانند و نقش خویش در بازتولید آن را اجرا بکنند باعث می شود که آنها « ناموسی

نیز آنها حتی نمی توانند به روابط جلوی چشمشان  در همین جهان مدرن درست بنگرند و ببینند که همه ی روابط 
ریزی شده است و پایه « عدم زنای با محارم»مدرن و اصوال  حیات انسانی بر روی یک رابطه ی ناموسی و 

موضوع ضرورت دستیابی به حالت سمبولیک، مدرن و همیشه قابل تحول ناموس و سناریوی ناموسی و روابط انسانی 
زیرا این تحول یک تحول . است و نه آنکه حال از انسان ناموسی به انسان ضد ناموس و یا بی ناموس تبدیل شویم

ازینرو بازیگران این . ان سناریوی نارسیستی و ناموسی باقی مانده انددروغین و نارسیستی است و این افراد باز در هم
اول، افراطی و ناتوان از دیالوگ مدرن « نقش کور»و دوم  مثل ناموس گرایان مطلق گرا و بازیگران « نقش خیالی»

وجود دارد که اولی فقط این تفاوت عمده . و علمی هستند و شیوه استدالل آنها همان اندازه نارسیستی و غیر علمی است
در نقش کور خویش حل شده است و ناموسی حمله می کند یا می کشد و اینها با حالت نارسیستی خویش  و با اجرای 

نقش خیالی خویش و به سان بازیگران بی جیره و مواجب به بازتولید همان روابطی  کمک می کنند که در واقع 
.خواهان نقد یا تغییر آن هستند  

 
بهترین نمونه هنری این .  التی می تواند این نقش دوم و خیالی به نقش کور و اولی یا ناموسی تبدیل شوداما  در ح 

قاتل ناموسی و »هستند و آنجا نیز آنها سرانجام به « راوی و لکاته بوف کور»حاالت « نقش خیالی و نارسیستی»
ازینرو راوی بوف کور با . ر سنت کمک می رسانندتبدیل می شوند و اینگونه به بازتولید سنت و تکرا« مقتول ناموسی

لکاته نیز که جای بوسه پیرمرد را بر گردن . و تبلور سنت تبدیل می شود« پیرمرد خنزرپنزری»قتل ناموسی به 
کتاب بوف کور هدایت بیانگر این ماتریکس نارسیستی، ناموسی و بیمار . خویش دارد و بازتولید کننده سنت است

رئال چگونه قرنها مرتب /نقشهای مختلف آن است و نشان می دهد که این جامعه و گفتمان  نارسیستی جامعه ایرانی و
بی آنکه کسانی و یا جامعه . تکرار و بازتولید می شود، بی آنکه کسی توان رهایی و عبور از این گفتمان را داشته باشد

ن تکرار و بحران و با درک سناریوی خویش و دست یابد و با نقد سمبولیک ای« نقش سوم و سمبولیک»بتواند به 
هدایت که نماد تاریخ، حافظه جمعی و یا عقالنیت « بوف »ازینرو . دیگری به تحول در آن دست زند و راهی نو برود

همانطور که عدم شناخت عمیق به راز این ماتریکس . را بازی می کند« نقش کور»است  و « کور»ما است، 
نقد کور و »ه است که بخش اعظم نقدهای بر کتاب بوف کور راه به خطا روند و بیشتر نقش فرهنگی و فردی باعث شد

را بازی بکنند و نتوانند  به ماتریکس اصلی بوف کور و لمس این تکرار تراژیک نزدیک « یا نقد نارسیستی و خیالی
ور که تا این سناریو و تکرار همانط. شوند که تاریخ فردی و جمعی این جامعه و افراد آن، تاریخ معاصر آنهاست

تراژیک را درک نکنند و در این بازی و سناریو تغییر ایجاد نکنند، محکوم به تکرار تراژیک آن و  دگردیسی به 
.  راوی مالیخولیایی و لکاته های نو، رجاله های نو و بازتولید بحران و شکست هستند  

 
ستی برای  قهرمان جدید خویش دست می زنند و به نقد مدرن  و یا  هواداران آنها همان گونه  به هوراکشیدن نارسی

طنز مدرن مثل افراد ناموسی خشم نشان می دهند و ناراحت می شوند، البته با درجات کمتری، و برای حفظ قهرمان 
یعنی . خویش به شیوه سنتی تالش برای خراب کردن نقاد می کنند بدون آنکه حاضر به نقد مدرن و دیالوگ مدرن باشند

. دقیقا در همین لحظات احساسی می توان به خوبی این سناریوها و بازیهای سنتی را دید، بازشناخت و نقد کرد  
حاالت دیگر این نقش نارسیستی و خیالی در برخورد به پدیده ناموس ایرانی این است که هر نگاه و برخورد این نقش 

ر میان ایرانیان می تواند به پدیده ناموس به سان یک پدیده است و کمتر نگاهی د« یک جانبه و افراطی»نارسیستی 
. چندفاکتوری و به سان محل تالقی نگرشهای مختلف روانشناختی، جامعه شناسی، حقوقی و غیره  بنگرد  

 
دست یافته است ، آنگاه برای مثال « نقش نارسیستی که خیال می کند به راز ناموس و راه حل معضل ناموسی»یا این  

یعنی مثل شیوه استدالل شادی صدر و امثالهم . عرصه های مختلف را در برخورد به ناموس با هم قاطی می کند مرتب
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در هفتاد درصد خانواده ایرانی خشونت ناموسی مردان به » برای مثال از این استدالل غیر منطقی حرکت می کند که 
هفتاد درصد مردان ایرانی » و یا اینکه« م هستندزنان صورت می گیرد، پس مردان ایرانی خشونت گر هستند و مجر

در چنین شیوه استداللی . «به زنان خشونت می کنند، من از  خشونت جنسی متنفرم، پس من از مردان ایرانی متنفرم
آنقدر خطاهای منطقی و عقالنی نهفته است و آنقدر عرصه های احساسی، حقوقی، تحلیلی و آماری به شیوه غلط و 

موضوع اما این است که درک علت عمیق این . ه، با یکدیگر پیوند خورده اند که نیازی به توضیح نیستساده لوحان
خطاهای منطقی و احساسی بدون درک این بازی ناموسی و چگونگی نقش نارسیستی که این منتقدان کم سواد ناخودآگاه 

و معضالت نارسیستی این ارتباط آنها « یارتباط آنها با ناموس و دیگر»به عهده گرفته اند، بدون درک چگونگی 
از آنجا که این شناخت عمیق درباره ناموس حتی میان روشنفکران ایرانی جا نیافتاده است، آنگاه . امکان پذیر نیست

برخورد ساده لوحانه به این مباحث و حتی به این بازیهای نارسیستی و ناموسی ادامه دارد و  اکثرا متوجه نیستند که 
حال بازتولید این سناریوها و حاالت هستند و نقش کور یا نارسیستی خویش را در این چالشها و مباحث اجرا  مرتب در
.زیرا یکایک ما آگاهانه یا ناآگاهانه نقشی در این بازی و گفتگو داریم. می کنند  

 
نقش و حالت »در واقع « یسناریو و نظم ناموس»، یا در مثال ما در این «بازی و سناریوی انسانی »نقش سوم در این 

و در این « فاصله گیری با دیگری»یعنی نقش آن فرد و خواننده یا نقادی است  که دقیقا قادر به . است« سمبولیک
.است« سنجش و نگرش به ناموس از چشم اندازهای مختلف»مورد با ناموس و پدیده های ناموسی است و قادر به   

و سنجش دیگری از چشم اندازهای مختلف باعث میشود که فرد از یک طرف  زیرا این توانایی فاصله گیری و نقد 
یعنی با این فاصله گیری . سریع اسیر نظم ناخودآگاه هر پدیده و بازی نشود که همیشه همراه هر پدیده و بازی است

می شود که  است، او قادر« دیگری»سمبولیک که همیشه به معنای توانایی به یک ارتباط تثلیثی و پارادوکس با 
نقش سمبولیک و ارتباط سمبولیک و پارداکس با »از طرف دیگر این . نشود« نقش کور احساسی و ناموسی»گرفتار  
« نقش و حالت نارسیستی»نقد با دیگری و با موضوع باعث میشود که فرد اسیر /، ارتباط همراه با احترام«دیگری

راز معضل ناموس و دیگری پی برده است، یا دچار این توهم نباشد  سفیدی و توهم انگیز نشود و خیال نکند که به/سیاه
را در « جا و مکانش»به او اجازه می دهد مرتب « نقش سمبولیک و سومی»زیرا این . که  مقصر را  یافته است

ور صحنه و سناریو عوض بکند و  یک حادثه مثل قتل ناموسی یا بحث ناموسی را از چشم اندازهای مختلف، از نگاه ک
قاتل ناموسی، از  چشم انداز قربانی، از  چشم اندازهای نارسیستی و غیره ببیند و اینگونه قادر به نزدیکی بهتر به 

همیشه بداند و حس بکند که . «راه و امکانی دیگر ممکن است»باشد و همزمان بداند که همیشه « ماتریکس ناموسی»
. یک پدیده است و همیشه چشم اندازهای دیگری ممکن استآنچه او می بیند و می نگرد، تنها چشم انداز به   

در بازی و  سناریوی ناموسی ایرانی، در گفتمان و دیسکورس ایرانی، به نقاد معضل «  نقش و مقام سمبولیک»این 
تا . بی ناموسی رهایی یابد/نارسیستی ناموس/ناموسی این امکان را می دهد که سرانجام از این بازی و چرخه رئال

وان به شیوه علمی هم به تحلیل معضالت ناموسی و سناریوی ناموسی دست یافت و بدنبال مقصر نگشت و هم در بت
عرصه حقوقی خواهان مجازات قانونی قاتالن ناموسی و ایجاد ساختارهای قانونی مقابله با خشونت خانوادگی و جنسی 

اههای جلوگیری از این معضالت ناموسی اندیشید و یا در عرصه خانوادگی یا فرهنگی، ساختاری به ر. یا جنسیتی شد
قادر به تغییر واقعی و چندجانبه « سیستم ناموسی» تا با شناخت ماتریکس و ساختار . چنین راههایی را خلق کرد

زیرا برای این تحول احتیاج به نقادان و بازیگرانی است که قادر . فردی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی، آموزشی گشت
و سناریوی ناموسی بپردازند، یا به « ناموس»را به عهده بگیرند و به نقد پارادوکس « ش سوم و سمبولیکنق»هستند 

عنوان متخصصان مختلف در کنار یکدیگر به پدیده ناموس بنگرند و جوانب مختلف آن را بگشایند و هر نگاهی بداند و 
ا دارد، نیاز به دیگری و چشم اندازهای لمس بکند که نظریه اش یک چشم انداز است و محدودیت خاص خویش ر

.دیگری دارد و همیشه امکان ابطال پذیری دارد  
 

را  آگاهانه یا ناآگاهانه و به خاطر توانایی درونیش به عهده می « مقام سمبولیک و نقش سمبولیک»زیرا تنها آنکه این 
تغییر دهد و مرتب روایاتی نو و دیالوگی نو گیرد، قادر است واقعا در دیسکورس تفاوت بیافریند، سناریو و روابط را 

زیرا . یعنی چیزی که در نهایت خواست نهایی هر تمنا و  خواست و یا خواست ضمیر ناخودآگاه و زبان است. بیافریند
در « اجبار تکرار»زندگی با ایجاد . هر بحرانی جواب می خواهد و تا جواب نگیرد به تکرار خویش ادامه می دهد

گوش دهند و یا « ندای سمبولیک دیگری»جامعه را وادار می کند که یا سرانجام به نقش سمبولیک و به واقع فرد و 
تا آنگاه که کسانی یا جامعه ای قادر به این نقش و مقام سمبولیک و تحول . دردشان و بحرانشان را تکرار بکنند

نقش »آنکه نتواند این تحول نهایی از . ل دست یابدسمبولیک باشد و این گفتمان از تکرار رهایی یابد و به تغییر و  تحو
یا از نقش نارسیستی به نقش سمبولیک را انجام دهد، او نه قادر به دیالوگ و یا نه قادر به تحمل دیالوگ مدرن « کور

است و از طرف دیگر ناخودآگاه مرتب این صحنه و بازی را به اشکال نو بازسازی می کند و قتل مداوم خواستهای 
.حق خویش را زمینه سازی می کندبر  

 
در بازی ناموسی ایرانی و یا در چالش با چنین نگرشهای افراطی، آنگاه کسانی چون  «  نقش سوم و سمبولیک»این 

ما و خوانندگان قدرتمندی  ایجاد می کنند که بنا به توانایی و بلوغ فردی و جنسیتی خویش قادر شده اند این فاصله با 
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. و سنجش مداوم هستند« تغییر مداوم جا و نقش خویش»رس کهن را ایجاد بکنند و قادر به و دیسکو« ناموس»
« ناموس»همانطور که این قدرت سمبولیک ما و  سنجش نوین ما برای اولین بار نگاهی عمیق و چندجانبه به مبحث 

رس کهن شد و  چرخه جهنمی را ممکن می سازد و اینکه چگونه واقعا می توان قادر به تغییر این سناریو و دیسکو
ناموس » چگونه می توان مانع بازتولید آن به شکل نوینی گشت و گفتمانی نو درباره . بی ناموسی را شکاند/ ناموس

همانطور که مفاهیم و حاالت نو از همه تمناها و حاالت بشری از عشق تا . آفرید« سمبولیک، حجاب سمبولیک
همانطور که افرادی چون . ما در حال آفرینش به هزار روایت و شکل استاروتیک و خردورزی توسط ما و امثال 

شادی صدر در آنجا که مدرن و سمبولیک عمل می کنند و  در عرصه کاری خویش به دفاع از حقوق برابری جنسیتی 
این تحول و در « نقش و بازی سوم سمبولیک»و مقابله با قتلهای ناموسی می پردازند، یاران و همراهان ما در این 

. گفتمانی چندجانبه روانی، فرهنگی، حقوقی و ساختاری هستند  
 
 

  
«گفتار و بازی انسانی ساختار و نظم سمبولیک» یگر از نمادهایی د  

 
را می توان به در حاالت « نقش کور، نقش خیالی و یا سمبولیک»و این سه حالت « مثلث ارتباطی»شکل گیری این 

زیرا کسانی با . «من ایرانی هستم»برای مثال وقتی  این جمله معروف را می گوییم که . دیگر نیز سرعت مشاهده کرد
« هنر نزد ایرانیان است و بس»شعار « نقش کور»می شوند و با ورود به « ایرانی غیرتمند»شنیدن این شعار یکدفعه 

نقش کور و »و غیره  این  یا از طرف دیگر امروزه یکدفعه کسانی به شیوه جدید پان ترکی، پان عربی. می دهند
« هویت مشترک»را به عهده می گیرند و به همان شکل غیرتی و این بار به حالت عرب و کرد غیرتی به این « رئال

هویت کردی و »و یا جدیدا از « هویت ایرانی»یا به شکل نارسیستی چنان از . لعنت می فرستند و آن را نفی می کنند
بوده است و حال اینها آن را دوباره « هویت همیشه حی و حاضر»د که گویی این خویش سخن می گوین« آذری گمشده

مسئول عدم دستیابی به این هویت پاک و  بهشت « قوم فاسد فارس»کشف کرده اند و  فقط بیگانگان، شیطان بزرگ یا 
یرانی، هویت جدید قومی یا برای مثال در این هویت ایرانی و پادشاهی، عرفان ایرانی و یا مذهب ا. گمشده بوده است

هویت و »، با «دیگری خویش»حالت سوم و سمبولیک اما آن است که فرد با این . چیزی بهتر از حقوق بشر می یابند
خویش ارتباط می گیرد، به او عالقه و عشق دارد و همزمان نقدش می کند و می داند که می « زبان و تاریخ مشترک

وحدت در »او ازینرو در پی ایجاد فضا و امکانی است که بتوان به یک . فریدتوان هزار روایت از ایرانی بودن آ
ایرانی دست یافت و اینکه در عین اینکه یکایک ما ایرانی هستیم، اما همزمان بتوان مرتب روایتی نو از آن «  کثرت

.آفرید و تحول یافت  
 

برای مثال حالت زن زیبایی یا مرد خوش . یدحتی در روابط عشقی و فردی نیز می توان این سه سناریو و حالت را د
« نقش کور»اول بخشی مسحور این زیبایی می شوند و .  تیپی را در نظر بگیرید که وارد فضایی و  جمعی می شوند

و با لب و لوچه آویزان نمی تواند از او چشم بردارد و چه « هیزی»چه آنکه با . و دنباله روی او را به عهده می گیرند
تب می خواهد کاری برای او بکند و لبخند و محبت او را بدست آورد و به قول معروف با دیدنش از خودبیخود آنکه مر

را به عهده می گیرند، نقش هواداران نارسیستی او را به عهده می « نقش نارسیستی و خیالی»دیگرانی . می شوند
اما . ی خندند یا از روی تاسف سر تکان می دهندم« هیزان»گیرند و زیباییش را از یک سو تحسین می کنند و به آن 

خودشان نیز درونا از یک سو مسحور زیبایی دیگری شده اند و می خواهند محبتش را جلب بکنند  و یا از طرف دیگر 
بخش سوم و . برخی دچار حسادت شدید نارسیستی می شوند  و فقط می خواهند او را در جمع باصطالح خراب بکنند

بازی انسانی اما می داند که حتی زیبایی نیز و لمس زیبایی دیگری نیز فقط یک حس طبیعی نیست و سمبولیک این 
پس وقتی به این دیگری زیبا برمی خورد، هم زیباییش را . همیشه یک بازی تمنا و  سناریو عشق ورزی در میان است

سناریو و بازی نارسیستی »در « گیر افتادن»تحسین می کند و از آن لذت می برد و هم می داند که همین حاال در حال 
با این توانایی فاصله گیری و لمس سناریو او هم می تواند زیبایی دیگری را تحسین بکند . و سناریو زیبایی اوست« او

او با این توانایی پارادوکس در ارتباط گیری با . و هم مرتب جایش را تغییر بدهد و ضعفها و حاالت دیگرش را بینند
ی،  حال می داند که اگر بخواهد این زیبارو را اغوا کند، چکار باید بکند و یا اینکه چگونه به دیالوگی اغواگرانه دیگر

اینجاست که اغواگری بالغانه و سمبولیک، کازانوای خندان و یا دوستی . مردانه با او دست یابد/و بازی پرشور زنانه
و « نقش و جای سوم  و سمبولیک در صحنه»اشی از حضور در این های پارادوکس و بازیگوشانه بوجود می آید که ن

.تغییر مداوم جا و مکان و  چشم انداز در این بازیهای انسانی است  
 

همانطور که هر خالقیت هنری قوی، هر اندیشه قوی، هر سیاستمدار و روشنفکر قوی، هر سرمایه دار موفق در واقع 
در بازی زندگی و در رخدادهای هنری، مالی، سیاسی و غیره است و « لیکحضور در این نقش و مقام سمبو»قادر به 

می تواند چشم اندازی نو به این رخدادها و یا به واقعیت بگشاید، فضاها و امکاناتی نو کشف بکند و واقعیاتی نو، 
.خالقیتهایی نو، راههایی نو بیافریند  
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 سخن نهایی

 
برای یکایک ما  و در  عرصه کار خویش و روابط خویش الزم « نیبازیها و سناریوهای انسا»باری شناخت این 

تا به . است تا قادر شویم، بدنهای نو، روابط بهتر، نقد قویتر و چشم اندازهای نوین علمی، هنری و فکری بیافرینیم
اموسی و  بازی ن»عنوان مخالف قتلهای ناموسی به شکل تراژیک و  در نهایت کمیک و خنده دار  به بازتولید همان 

.نپردازیم  که در واقع خواهان برچیدن آن هستیم« سناریوی ناموسی  
 

«  بازیها و سناریوهای انسانی»امیدوارم حال دوستان به کمک این مقاله به عرصه ای نو  و امکانی نو از شناخت  
ای هر موضوع و گفتگویی، به این دوستان پیشنهاد می کنم که در همین وبسایت یا  فیس بوک و در پ. دست یافته باشند

رئال و سمبولیک را باز شناسند و بررسی کنند و از /در هر برخوردی، سعی کنند این سه نقش و سه حالت نارسیستی
طریق این تمرین شوخ چشمانه بتوانند این قدرت را در خویش افزایش دهند که هر چه بهتر وعمیقتر به خویش و 

اید از یاد ببرند که یکایک ما انسانها این سه بخش را در خویش داریم و یکایک همزمان این دوستان نب. دیگری بنگرند
ما در عرصه و در بحثی راحتتر به نقش کور تن می دهیم و در عرصه دیگر قادر به نقش نارسیستی و یا سمبولیک 

. هستیم  
 

د به واقعیتها و حوادث موضوع اما این هست که در برخورد به دیگری، در برخورد به زندگی و غیر، در برخور
دست یابیم و اینگونه قادر شویم هر چه بیشتر به بازیگر « نقش سوم و سمبولیک»روزمره بتوانیم هر چه بیشتر به 

پرشور زندگی، به نقاد خندان و پارادوکس، به عاشق خندان و خردمند شادی دگردیسی یابیم که مرتب قادر به تغییر جا 
ق و قدرت انسانی است تا به اوج جدیدی از این بازی و لمس عشق و قدرت دست و مکان خویش در  هر بازی عش

مرتب . عاشق خندان و خردمند شادی که مرتب قادر به تغییر حالت و دگردیسی به بدنهای نو  و حاالت نو است. یابد
ویش و  ورود به جهان قادر به ترک عادتها و بدیهیات قبلی خویش و خندیدن به حاالت کور یا به توهمات نارسیستی خ

و جسم هزارگستره ای است که در آن هیچ پیام نهایی و معنای نهایی وجود ندارد بلکه هر چشم اندازی عرصه ورود 
چشم انداز و امکانی برای ورود به عرصه نوینی از بازی . به بازی نو و روایتی نو از زندگی و از دیگری است

.دگی استجاودانه و همیشه متفاوت عشق و قدرت زن  
 

و روشنفکر « نقش و حالت اصیل روشنفکری»این حالت نو و سمبولیک،این نقش سوم و سمبولیک در واقع  بایستی  
ایرانی در دیدار با دیگری و با هر پدیده یا موضوع و  در هر حالت آن از روشنفکر دینی تا سکوالر و غیره باشد و 

ز هزار روایت و حالت از این روشنفکری نوین و خالقی ایرانی همزمان این روشنفکری سمبولیک بایستی زمینه سا
ایجاد چشم اندازی نو به این حالت روشنفکری سمبولیک در حال رشد در ایران  و آسیب شناسی  موانع در راه . گردد

جنسی  رشد آن، مثل حاالت بیمارگونه روشنفکری ایرانی، از حالت روشنفکر ناموسی تا مالیخولیایی، از حالت منحرف
تا حالت نارسیستی  روشنفکری ایرانی، از ذهن مونتاژگر، شتاب زده و چهل تکه روشنفکر ایرانی تا جهان چندپاره 

.این روشنفکر معاصر موضوع مقاله جداگانه ای خواهد بود که بزودی منتشر می شود  
 

:ادبیات  
1 / http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html 
2 / http://zamaaneh.com/idea/2007/11/post_203.html 

 سمبولیک،» بخش سه دارای انسانی هر مثل کل در و پدیده هر: واقع یا رئال/ خیالی/سمبولیک روانی ساحت سه/ 3
 درهم «ای برومه دایره سه» شکل به واقع در بخش سه این. است «وار کابوس یا و رئال نیز و نارسیستی یا خیالی
 در و باشند یکدیگر بدون توانند نمی ها آن و است بخش سه این از ترکیبی بشری جهان و انسان روانی ساختار و اند تنیده
 و سمبولیک شکل که است آن اما مهم موضوع(. 1)دارند ورحض حالت سه و بخش سه این انسانی حالت و عمل هر

 به نگاه در بتواند، مرتب و گردد تبدیل پدیده هر لمس اساسی شکل و «غیر» با رابطه اساسی شکل به بتواند بالغانه
 و را خویش میل و تصور خیالی بخش متنفرانه/شیفتگانه نارسیستی خوشی یا ژوئیسانس خویش، تمنای به و« غیر»
 از نوینی اشکال به را خویش تصور رئال بخش ذر مطلق قدرت لمس و تجاوز و خشونت میل وار کابوس خوشی زنی

 سه این از ماالمال همه بشری، اندیشه تا و بازی عشق تا بوسه از. یابد تحول مرتب و سازد تبدیل چندالیه و فانی تمنای
 بشری مداوم عبور و بشری خالقیت ضرورت علت و یبشر جهان مداوم تحول علت آمیختگی درهم این و هستند بخش

 ژیژک قول به توان می ساحت سه این از. است بعدی تحول نیاز و بحران تا نو تمنایی و خالقیت و نگاه به بحران از
.آفرید رفتار و نگاه در ترکیبی شکل شش  
 به و جهانش به هم یعنی. گیرد می ارتباط غیر و دیگری با پارادکس حالت یک در همیشه فرد سمبولیک رابطه در

. است خویش از و آنها از انتقاد و نقد به قادر همزمان و ورزد می عشق «غیر به یا دیگری» به رقیبش، به خواستش،
 خویش، و او میان رابطه ارتباط، این در که دارد قرار گانه سه تثلیثی، ارتباط یک در واقع در اش رابطه در همیشه او

http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html
http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html
http://zamaaneh.com/idea/2007/11/post_203.html
http://zamaaneh.com/idea/2007/11/post_203.html
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 همیشه که داند می او سو یک از یعنی. گیرد می صورت پدر نام دیسکورس و قانون بستر بر همیشه معشوق و او میان
 و راهی و تفسیری او سخن هر و برد نمی پی دیگری و رابطه و خویش نهایی ذات به هیچگاه او و هست ای فاصله
 و بنگرد اش رابطه و خویش به ومس ضلع از مرتب تواند می او دیگر طرف از. است ناتمام و تحول قابل اندازی چشم

 که است سحرکننده و نگاهی/نگاه دوگانه رابطه یک نارسیستی رابطه. سازد متحول را روابطش و کند نقد را خویش
 تحول قابل انداز چشم یک سان به هستی و خویش دیدن از و فاصله و نقد از ازینرو. است نارسیستی یگانگی پی در

 او دروغین بهشت و شکند می هم در را او رئال یا و نارسیستی ژوئیسانس و تمتع سمبولیک نگاه این زیرا. دارد هراس
 و تجاوز برای او دست ابزار به و است شده محو دیگری نگاه در کامال رئال رابطه اسیر انسان. کند می داغان را

.جنسی تجاوزگر یک حالت مثل شود، می تبدیل خشونت  
4- Die Stellung   des  Subjekts. Chritoph Braun. S  201 
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 سّؽٌفکشی چیغت ّ حاالت تیواسگًَْ سّؽٌفکش ایشاًی
 

اهـّفٍ اگـ اف اًؼیيوٌؼاى ایـاًی مْال ثکٌیؼ کَ ؿّىٌلکـی چینت، رْاثِبی هتلبّتی هی ىٌْیؼ ّ ُـ کؼام ثـای 

ػؼٍ ای ؿّىٌلکـی ػیٌی ؿا ًیق یک ًْع ؿّىٌلکـی . ٌلکـی تؼییي هی کٌٌؼعْیو هـفُب ّ مـصؼاتی ثـای هلِْم ؿّى

مْهی ؿّىٌلکـی ؿا ثب ػؿگیـی . هی گْیؼ« ًْاًؼیيی ػیٌی»هی عْاًٌؼ، ػیگـی آى ؿا ؿّىٌلکـی ًوی ثیٌؼ ّ ثَ آى 

ؿّىٌلکـی ؿا اًؼیيوٌؼ ثب مبعتبؿُبی هؼؿت ػؿ گلتوبًِبی هغتلق ارتوبػی ّ میبمی پیًْؼ هی فًؼ ّ چِبؿهی اٍْال 

ُـ چیقی هی تْاًؼ ؿّىٌلکـی ثبىؼ « هـگ هْلق ّ هـگ ػیگـی ثقؿگ»ثؼّى هـف هی ػاًؼ ّ ثَ ثبّؿ اّ ػؿ ػّؿاى 

. ّرْػ ػاؿًؼ« ؿّىٌلکـُب»كؤ « ؿّىٌلکـی»ّ ثَ ربی هتبؿّایت   

 

یک ؿًّؼ هٌطوی ّ ثـای هلبُین « فیـهتٌِبی ًْ»ایي ثضـاى هلبُین ّ هوْلَ ُب، ػگـػینی هلبُین ّ ایزبػ هؼبًی ّ 

ػؿ ربهؼَ « هلِْم ؿّىٌلکـی»ُوبًطْؿ کَ . امت« هلِْم ّ هوْلَ ػلوی یب كـٌُگی»ّـّؿی ػؿ هنیـ تضْل ُـ 

هيکل اهب . ایـاى ػؿ کٌبؿ ثضـاًِبی ػیگـ ربهؼَ ایـاًی ثَ ّیژٍ ػؿ مَ ػَُ اعیـ ػچبؿ ثضـاى ّ ػگـػینی ىؼٍ امت

ثَ ػمتیبثی ثَ « هوْالت»ًْ ّ ثَ تْاًبیی  « اروبع هيتـک ػلوی» ک ًتْاًؼ ثَ ی« ثضـاى هلبُین»ّهتی امت کَ ایي 

ّ پیًْؼُبی ًْ ثب هلبُین ػیگـ ػمت یبثؼ، آًگبٍ هب ىبُؼ چٌؼپبؿگی، چٌؼگبًگی، ُـد ّ هـد هلبُین ّ « فیـهتٌِبی ًْ»

هوْلَ »ػؿ ًِبیت  كـٌُگی ربهؼَ ایـاى ّ/یؼٌی هيکلی کَ فثبى كبؿمی، گلتوبى میبمی. ثضـاى هوْالت یب فثبى ُنتین

اف ٓـف ػیگـ ثبػج « هوْلَ ؿّىٌلکـی»ایي اثِبم ّ گننت  ّ چٌؼپبؿگی . ربهؼَ هب ثَ آى ػچبؿ امت« ؿّىٌلکـی

ثـ مـ « اروبع هيتـک»هوْلَ ؿّىٌلکـی ػمت فػ ّ یب ثـ امبك یک « آمیت ىٌبمی»هی ىْػ کَ ًتْاى ثِتـ ثَ 

ْاًت هغتلق فثبًی، ربهؼَ ىٌبعتی، ػینکْؿمیْ، ؿّاًيٌبعتی ّ اف  ر« پؼیؼٍ»هلِْم کلی ؿّىٌلکـی، آًگبٍ ثَ ایي 

. ؿیـٍ ًگـینت ّ ثضخِبی ػویوتـی ػؿ ایي فهیٌَ ؿا ایزبػ کـػ ّ ثَ ؿىؼ رٌجو ؿّىٌلکـی ربهؼَ ایـاى کوک کـػ  

ٓجیؼی امت کَ ػهیوب ثـای پبمظ گْیی ثَ ایي ثضـاى هوْلَ ؿّىٌلکـی، ػؿک آى ّ گؾاؿ اف آى، تْمٔ هتغََبى 

ثبثک »اف رولَ ثبینتی اف کبؿُبی هِن . لق ّ اف رْاًت كلنلی، ربهؼَ ىٌبعتی ّ ؿیـٍ هجبصخی هطـس ىؼٍ امتهغت

ثب ایي صبل ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ هيکل ػوؼٍ ایي ثضخِب ػؿ ایي امت کَ ثیيتـ مؼی ػؿ تيـیش کبؿ ّ هوْلَ . ًبم ثـػ«  اصوؼی

جْلیک ًِلتَ ػؿ هلِْم ؿّىٌلکـی، صبلت ّ مٌبؿیْی مبعتبؿ ّ  ًظن مو»ؿّىٌلکـی کـػٍ اًؼ ّ کوتـ تْرَ ثَ 

هّْْع ًوؼ « چگًْگی مبعتبؿ اؿتجبٓ ؿّىٌلکـ ثب ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُب»کـػٍ اًؼ ّ تْرَ ثَ ایي « ؿّىٌلکـی

.ؿّاًيٌبعتی امت  

 

ایزبػ ثکٌؼ ّ ثَ ایي هّْْع ؿا « چين اًؼافی ًْ»افیٌـّ ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ ػهیوب ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ؿّاًيٌبعتی هی تْاًؼ  

ػؿ هْؿػ ایي هلِْم کوک ؿمبًؼ ّ ُوقهبى اف چين اًؼافی ًْ ثَ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی « اروبع روؼی»ثَ ایزبػ یک 

. ایـاى  ثپـػافػ« هوْلَ ؿّىٌلکـی»  

 

هوبلَ کًٌْی  هی عْاُؼ عْاًٌؼٍ ؿا ثب ایي چين اًؼاف ًْ ّ آمیت ىٌبمی هتلبّت آىٌب مبفػ کَ ربیو تب کٌْى ػؿ ًوؼ 

ثی آًکَ ًوؼ  ّ چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ ًبكی چين اًؼافُبی كلنلی ّ ؿیـٍ ثبىؼ ثلکَ . ٌلکـ ایـاًی اًؼک ثْػٍ امتؿّى

ؿا ایزبػ هی کٌؼ کَ اربفٍ هی ػُؼ ػؿ آى چِبؿچْة ّ  ثنتـ « كْب ّ چِبؿچْثی»ثـػکل ایي چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ 

ْرْػ آیؼ ّ ُوقهبى یکبیک ًظـات ثؼاًٌؼ کَ ًیبفهٌؼ ثَ ًوؼ ّ ث« ؿّىٌلکـ»ایي  ًوؼ ّ ًگـه چٌؼچين اًؼافی ثَ هوْلَ 

اًؼاف ػیگـی ُنتٌؼ، ثَ هضؼّػیت ّ اهکبى اثطبل پؾیقی ًوؼ عْیو ّاهق ثبىٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ صل ثکٌٌؼ کَ  چين

هی  ّ پیًْؼُبی ثیٌبهتٌی ًْ« فیـهتٌِب»هوْلَ ؿّىٌلکـی هخل ُـ هوْلَ ّ ّاژٍ ػیگـ هـتت ؿىؼ ّ تضْل هی یبثؼ ّ 

ػؿثبؿٍ یک هوْلَ ّرْػ ػاؿػ ّ ُن « اروبع روؼی»ُن اهکبى ایزبػ یک « مبعتبؿ ّ چِبؿچْة ػلوی»ثب ایزبػ ایي . یبثؼ

ُـ هوْلَ ّ اهکبى تضْل هؼاّم آى پؾیـكتَ هی ىْػ، ثی آًکَ ایي تضْالت « اثِبم آهیق ّ ُویيَ هتلبّت»ّرْػ ثغو 

یک ًوًَْ اف ایي ًوؼُبی اًؼک . )ػؿ ؿًّؼ ؿىؼ هوْالت گـػػثبػج گننت ىؼیؼ ّ صبلت چٌؼپبؿگی، امکیقّكـًیک 

ؿّاًيٌبعتی ػؿ ثبة هّْْع ؿّىٌلکـ، ًوؼ ًگبؿًؼٍ ػؿ ثغو اػثیبت ثـ هَبصجَ ای اف آهبی ًیکلـ كیلنْف عْة 

هی تْاًؼ « آمیت ىٌبمی ؿّىٌلکـ اف هٌظـ ؿّاًيٌبعتی ّـّؿی امت» عْاًؼى هوبلَ . امت 2007ایـاًی ػؿ مبل 

هَ هٌؼاى ثَ ایي هجبصج ّ ػؿک ًگبٍ هتلبّتو ػؿ آى فهبى ّ ػؿک پیًْؼ ّ تکبهل ًظـیبت ًْینٌؼٍ ثب هوبلَ ثـای ػال

(1.کًٌْی  ربلت ثبىؼ  

 

 سّؽٌفکشی چیغت ّ سّؽٌفکش کیغت

 

ؿّىٌلکـ کنی امت کَ ثَ پؼیؼٍ ُبی »ؿّىٌلکـ هطـس کـػ  ایي امت کَ « تؼـیق کلی»آًچَ هی تْاى ثَ ػٌْاى 

مؼی ػؿ ( عْامتَ یب ًبعْامتَ)، كـٌُگی ّ ؿیـٍ ربهؼَ عْیو هی ًگـػ، آًِب ؿا تضلیل ّ ًوؼ هی کٌؼ ّ ارتوبػی،میبمی

ػؿ ایي هؼٌب « .ایزبػ چين اًؼافی هتلبّت ػؿ ایي فهیٌَ ّ تضْل ػؿ ًگـه، گلتوبًِب یب مبعتبؿُبی هؼؿت هی کٌؼ
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ّت ّ تضْل ػؿ گلتوبًِبی هغتلق ػلوی،كـٌُگی، ًگبُی هتلبّت ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ایزبػ تلب»ؿّىٌلکـی ثَ هؼٌبی ایزبػ »

ٓجیؼی امت کَ ایي تؼـیق کلی ثب عْیو اثِبهبتی ػاؿػ اهب هی تْاًؼ یک چِبؿچْة کلی . «میبمی یک ربهؼَ امت

ؿّىٌلکـ ثبینتی ػؿ صبلت ایؼٍ الی کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی . ثـای ثضج ایزبػ ثکٌؼ کَ ثغو ػوؼٍ ثب آى هْاكن ثبىٌؼ

:آیؼ  

 

تْاًبیی ًوؼ ّ ػؿک تئْؿیک پؼیؼٍ ُب ؿا ػاىتَ ثبىؼ/ ا  

تْاًبیی ایزبػ چين اًؼافی هتلبّت ّ یب ًْ ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ثؼیِیبت ػلوی، كـٌُگی ّ ػوْهی ؿا ػاىتَ ثبىؼ / 2  

ب ّ ایي چين اًؼاف ثتْاًؼ ػؿ گلتوبًِب ّ ىـایٔ تضْل ایزبػ ثکٌؼ، ّاهؼیتِب ّ اهکبًبت ًْ، كْبُبی ًْ ثـای تضْل ی/ 3

.ًگـه ًْ ؿا ًيبى ثؼُؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ىـایطی ّ  اهکبًی ثـای ًوؼ ًْ ّ تلبّتِبی ًْ، ّاهؼیتِبی ًْ، هبفاػ ًْ ایزبػ ثکٌؼ  

 

یب ثَ . ثبىؼ« آکبػهینیي»ایي  صبلت مَ مْیَ ی تؼـیق ؿّىٌلکـی ًيبى هی ػُؼ کَ یک ؿّىٌلکـ ًجبینتی صتوب یک  

ثبىؼ یب ًجبىؼ ّ ایٌکَ یک ؿّىٌلکـ هی تْاًؼ ػؿ ثغو ػیگـی اف فًؼگی  ثیبى ػیگـ یک آکبػهینیي هی تْاًؼ ؿّىٌلکـ

اهب ایي تؼـیق کلی هی تْاًؼ ثَ یک . ػبػی یب عٍَْیو صبالت ػبهی ػاىتَ ثبىؼ ّ ُیچکل ُویيَ ؿّىٌلکـ ًینت

 الیتَ مبفی، هتغٌَ»تجؼیل ىْػ ّ ػؿ ًِبیت ؿّىٌلکـی ؿا عٌخی ّ تجؼیل ثَ یک « تیپْلْژی اف  ؿّىٌلکـ»

فیـا ػؿ ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ ثَ ّیژٍ . مبفػ اگـ کَ ثب چين اًؼاف ؿّاًيٌبعتی ثَ پؼیؼٍ ؿّىٌلکـی پیًْؼ ًغْؿػ« پـّؿی

ثب امتلبػٍ اف چين اًؼاف ؿّاًکبّی لکبى، ؿّىٌلکـی یک تیپ اف ىغَیت ّ یب اًنبى ًینت ثلکَ ؿّىٌلکـی یک  

. امت« ًْع صبلت اف اؿتجبٓ مْژٍ ثب ػیگـی»  

 

. كـػ ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی، عْاٍ ثب اىیبء ّ پؼیؼٍ ُب، یب ثب اكـاػ ّ یب ثب گلتوبًِب ّ اعالم ّ ؿیـٍ امت مْژٍ یب

، عْاٍ ػیگـی کْچک چْى یبؿ یب ؿهیت ّ یک اثژٍ ثضج ػلوی، عْاٍ «ػیگـی ّ ؿیـ»اًنبى ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ هؼاّم ثب 

، هبًٌؼ «ػیگـی کْچک»ُوبًطْؿ کَ ػؿ اؿتجبٓ ثب . اًیي امتچْى اعالم، گلتوبًِب ّ ؿمْم ّ هْ« ػیگـی ثقؿگ»ثب 

. ) ّرْػ ػاؿػ« ػیگـی ثقؿگ»ُویيَ یک ػینکْؿك ّ یک ًْع اف اؿتجبٓ ثب « ؿّىٌلکـی»ثضج ػؿ ثبة پؼیؼٍ 

چِبؿ گلتوبى یب چِبؿ »افیٌـّ لکبى ػؿ ثـعْؿػ هیبى كـػ ّ ػیگـی، هیبى اًؼیيوٌؼ ّ پؼیؼٍ ُب  اف صْْؿ ّ اهکبى  

» تـروَ ػکتـ هْللی ّ یب ثَ هوبلَ « ّاژگبى لکبى»ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ ثَ  کتبة . مغي هی گْیؼ« گلتبؿ

(2.اف هي ػؿ لیٌک ؽیل ػؿ ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ« ػؿ متبیو ُیچی ّ چِبؿ گلتوبى لکبى  

 

توبػی، ؿاثطَ ؿّىٌلکـ ثب رِبى ّ ؿاثطَ مْژٍ ثب ػیگـی ّ ػؿ هخبل هب ؿاثطَ اًؼیيوٌؼ ثب پؼیؼٍ ُبی ػلوی یب ار

ؿاثطَ ؿئبل یب کبثْك ّاؿ ثب »، «ؿاثطَ ًبؿمینتی یب عیبلی ثب ػیگـی»ارتوبػو، هی تْاًؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ مَ صبلت 

ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة ایي مَ مبصت ّ مَ ؿاثطَ ثَ . ) ثبىؼ« ؿاثطَ موجْلیک یب ًوبػیي ثب ػیگـی»ّ « ػیگـی

(3.َ کٌیؼثغو اػثیبت هـارؼ  

 

ثٌبثـایي یک ًوؼ . ػؿ ُـ ؿاثطَ اًنبًی ّ صتی ػؿ ُـ ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ ایي مَ ؿاثطَ ّ مَ مبصت ثيـی صْْؿ ػاؿًؼ 

ؿّىٌلکـاًَ هی تْاًؼ چَ ػؿ ًْع ًگبؿه ّ چَ ػؿ ًْع ًوؼ ّ یب ػؿ صبلت ؿّىٌلکـ ػاؿای صبالت ًبؿمینتی ّ 

غْاُؼ کَ ػیگـی ّ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ تيْین ّ  رؾة ىؼى ثَ ًگبٍ ّ پـٓوطـاهبًَ ثبىؼ ّ ؿّىٌلکـ عْامتَ یب ًغْامتَ ث

یب . ثبىؼ ّ اف آى توتغ ًبؿمینتی ثجـػ« تَْیـ ّ صبلت ًوؼه»یؼٌی کبؿی کٌؼ کَ عْاًٌؼٍ ثیيتـ امیـ . ؿاُو ثکيبًؼ

ػؿ ّاهغ « ّهبفاییتبثْىکٌی، تـا»ثبىؼ کَ هی عْاُؼ ثـای هخبل ثب « ًوؼ ؿئبل یب ّاهغ»یک ًوؼ هی تْاًؼ ثیيتـ ثَ صبلت 

یب یک ًوؼ هی تْاًؼ ثَ صبلت . کٌؼ ّ ُوَ چیق ؿا ثِن ثـیقػ ّ کْیـ ایزبػ ثکٌؼ« هیغکْة»عْاًٌؼٍ ّ ربهؼَ ؿا 

اؿتجبٓ ثگیـػ، یؼٌی ثَ ىیٍْ پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُب اؿتجبٓ ثگیـػ، ُن « موجْلیک ّ ًوبػیي ثب پؼیؼٍ ُب»

ٌؼ، ُن ثَ رِبًو ّ ثَ ػیگـی ػالهَ ًيبى ػُؼ ّ ُن ثَ ًوؼ ثی پـّای آى ثپـػافػ ّ  چين آًِب ؿا ثنٌزؼ ّ ُن ًوؼ ثک

چين اًؼافی کَ فهیٌَ مبف ایزبػ ثؼًِبی ًْ، ّاهؼیتِبی ًْ ّ عالهیتِبی ًْ هی تْاًؼ . اًؼافی ًْ ثَ پؼیؼٍ ُب ایزبػ ثکٌؼ

.ثبىؼ  

 

. امت« موجْلیک»بلت اٍلی ؿّىٌلکـی ، صبلت ػؿ ُـ صـکت ّ صبلت ؿّىٌلکـی  ایي مَ مبصت صْْؿ ػاؿًؼ اهب ص

، ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ ثب پؼیؼٍ هْؿػ ًوؼه، یک ؿاثطَ پبؿاػّکل «ؿّىٌلکـ ثب ػیگـی»ػؿ صبلت اٍیل ّ هْی ؿّىٌلکـی، 

« پؼیؼٍ»ّ تخلیخی  ثـهـاؿ هی کٌؼ ّ هبػؿ امت  ثَ ًوؼ رْاًت هخجت ّ هٌلی ّ یب ثَ تيـیش چين اًؼافُبی هتلبّت یک 

یب هی تْاًؼ ىـایٔ  ّ مبعتبؿ ثضج ّ ػیبلْگی ؿا ایزبػ ثکٌؼ کَ ایي چين اًؼافُبی هتلبّت تْمٔ ًوبػاى هغتلق . ثپـفاػ

اف » ُوقهبى اف ٓـف ػیگـ ؿّىٌلکـ یب ؿّىٌلکـی هـتت هبػؿ امت . ایزبػ ىْػ« پؼیؼٍ ارتوبػی یب میبمی»ثَ یک 

اف ایي . ؼ ّ چين اًؼافُبی ػیگـ ؿا لول ّ صل ثکٌؼثَ عْیو ّ ًوؼه ثٌگـػ، ربیو ّ هکبًو ؿا تـییـ ػُ« ّلغ مْم

، عَلت  عْػًوبػی ؿّىٌلکـ ّ ًیق تْاًبیی اّ ثَ تضْل ػؿ ًوؼه ّ آكـیٌو «ؿاثطَ تخلیخی ثب عْیو ّ ػیگـی»تْاًبیی 

 ثَ ػٌْاى صبلت ّ عَلت پبیَ« آلجـ کبهْ»ایي ُوبى صبلتی  امت کَ . چين اًؼافُب ّ  ّاهؼیتِبی ًْ مـچيوَ هی گیـػ

) « .ؿّىٌلکـ کنی امت کَ ربًو یب ؿّاًو هبػؿ ثَ هيبُؼٍ عْیو امت» ای ؿّىٌلکـ هی ًبهؼ ّهتی هی گْیؼ کَ 
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ػالهَ هٌؼاى هی تْاًٌؼ ػؿ ّیکیپؼیب ػؿ تّْیش هلِْم ؿّىٌلکـی چٌؼ میتبػ عْة ّ اف رولَ ایي میتبػ اف آلجـ کبهْ ؿا 

(ثیبثٌؼ  

 

ؿّىٌلکـ یک تیپ ىغَیت ًینت ّ . امت« مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـیصبلت موجْلیک »ثٌبثـایي ؿّىٌلکـی ػؿ ّاهغ 

تْاًبیی اؿتجبٓ پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب » ُیچکل ُن ًوی تْاًؼ ػؿ ُـ لضظَ فًؼگیو یک ؿّىٌلکـ ثبىؼ ثلکَ ؿّىٌلکـی 

اى ؿّىٌلکـی ػهیوب صبلت ػوین مْژگی یؼٌی صبلت موجْلیک مْژٍ ثَ ػٌْ. امت« پؼیؼٍ ُبی ارتوبػی ّ كـٌُگی

ایزبػ « چين اًؼافی ًْ»ػیگـی هتلبّتی کَ ػؿ ػیي ػالهَ ثَ ربهؼَ ّ رِبًو، ثَ آى  . امت« ػیگـی ُویيَ هتلبّت»

هی کٌٌؼ ّ ؿاٍ ؿا ثـای تلبّت مبفی ًْ ّ تضْل ًْ، ّاهؼیت مبفی ًْ ایزبػ هی کٌؼ ّ ُوقهبى هبػؿ امت ّ هی تْاًؼ 

ّ صبلت ثٌیبػیي «  ػیگـی ُویيَ هتلبّت» فیـا اّ ُوبى. «ل ثجـػتلبّتی ًْ ثیبكـیٌؼ ّ ًوؼ عْیو ؿا فیـ مْا»هـتت 

ّ صتی ثب ثِتـیي ًوؼه ّ ًگبُو کبهل یکی ًوی ىْػ ّ « مْژٍ ُیچگبٍ ثب عْػه یکی ًوی ىْػ»فیـا . مْژٍ امت

. ایزبػ ثکٌؼ« هبفاػ ّ ؿاُِبی ًْ»ثَ اّ ّ ًگبُو اربفٍ هی ػُؼ « ػیگـی هتلبّت»ُویي صبلت . ُویيَ تلبّت ػاؿػ

فیـا ؿّىٌلکـ ثَ مبى مْژٍ موجْلیک کبؿه ّ ػـٍَ اه، ػـٍَ فثبى ّ مبصت موجْلیک امت ّ ػهیوب ایي ػـٍَ 

.موجْلیک ّ فثبى امت کَ ُیچگبٍ ثَ ًْىتي پبیبى ًوی ػُؼ ّ ُویيَ هی تْاى ًگـه ػیگـی ػؿ آى علن کـػ  

 

ُب ّ هؼؿتِبی ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ امت، ُوـاٍ ثب رؾثَ « موجْلیک»ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب امبمب یک صبلت 

صتی اّ ثؼًجبل ایزبػ . اهب اّ ثؼًجبل تبثْىکٌی هضِ ّ یب ثؼًجبل ُیبُْی ًبؿمینتی ّ ًوبیيی ًینت. تبثْىکٌبًَ عْیو

. ّ ایزبػ ػلِـٍ ّ ُـاك هضِ ػؿ ربهؼَ ًینت ثلکَ ًگبٍ هتلبّت اّ ایي کْیـ ّ تـاّهب ؿا ایزبػ هی کٌؼ« تـّاهب»

امت ّ کْیـ ایزبػ هی کٌؼ، عطـ هی کٌؼ ّ ربهؼَ ؿا ثِن هی « ؿّىٌلکـ ؿئبل» ایي هؼٌب صتی ّهتی ؿّىٌلکـی ػؿ 

فیـا ػؿ هؼٌبی ػلْفی مبصت ؿئبل هضل صْْؿ . ؿیقػ، آًگبٍ صبلت ؿئبل اّ ، صبلت ؿئبل ػؿ هؼٌبی ػلْفی امت

عْاٌُؼ ّاهؼیت ّ ثؼى صبکن ؿا کٌبؿ  ُنتٌؼ کَ صبل هی« هزبفُبی ّاهؼی، ّاهؼیتِبی پتبًنیل، ثؼًِبی ًْ، ؿّایبت ًْ»

ؿئبل یب »فیـا مبصت . امت« لکبى هني»ػؿ ًگبٍ « ؿئبل»یب ػؿ هؼٌبی . ) تجؼیل ىًْؼ« ّاهؼیت اکتْئل»ثقًٌؼ ّ ثَ 

ػؿ ًگبٍ لکبى هني ػیگـ هضل تبؿیکی هضِ ّ هـف رِبى ًوبػیي ًینت ثلکَ اّ صبل ُـ چَ ثیيتـ پیو ىـٓ « ّاهغ

افیٌـّ ژیژک ػؿ . پیو ىـٓ آفاػی ػوین ثيـی هی ىْػ. ّ ایزبػ رِبًِبی ًْ هی ىْػ اٍلی ىکنت ّاهؼیبت کِي

هی ًبهؼ ّ هی تْاى ایي ًگبٍ اّ ؿا ثب ًگبٍ « لکبى ؿئبل یب لکبى ّؿای کنتـامیْى»ایي لکبى ؿا « اًؼام ثؼّى رنن»کتبة 

(.ػلْف ثَ ُن ًقػیک کـػ یب پیًْؼ فػ  

 

بػ یک ؿّایت ًْ ّ صبلت ًْ ّ ّاهؼیت ًْ، ثؼى ًْ امت ّ افیٌـّ صتی ّهتی ُـ ػول ؿّىٌلکـی ػؿ ًِبیت ػؿ پی ایز 

تبثْ هی ىکٌؼ یب کْیـ ایزبػ هی کٌؼ، هَؼ اّ ایزبػ کْیـ ًینت ثلکَ ایي کْیـ پیو ػؿآهؼی ثـای یک ثبفی ًْ، ؿّایت 

كؤ هَؼه ىکبًؼى صتی ّهتی ؿّىٌلکـ ًؼاًؼ کَ ػهیوب چَ هی عْاُؼ ّ . ًْ ّ  رِبى موجْلیک ًْ، هبًْى ًْ امت

ؿّایت کِي ّ رِبى کِي امت، آًگبٍ اّ ػؿ ّاهغ هی عْاُؼ ثب ایزبػ یک كْبی ًْ ثَ اهکبًبت ّ ًگبُِبی ًْیی اربفٍ 

عـاة کـػى »هگـ آًکَ ایي ؿّىٌلکـی گـكتبؿ توتغ  . ثیبى ّ ػیبلْگ ثؼُؼ کَ هی تْاًٌؼ ؿاُِب ّ ّاهؼیبت ًْ ثنبفًؼ

ّ ػؿ پی لول هؼؿت هطلن ّ ُیچی هطلن ثبىؼ کَ آًگبٍ اّ ػؿ ًِبیت « بًْىهضِ، تبثْىکٌی هضِ ّ ىکبًؼى ُـ ه

ُوبًطْؿ کَ اگـ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ ًوبیيی . یک ؿّىٌلکـ ثیوبؿ ّ گـكتبؿ صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی امت

ؼ، آًگبٍ هب ثب ؿّىٌلکـی ىْػ ّ ایي صبالت ثَ صبالت اٍلی ّ گلتوبى صبکن ثـ ًگبؿه ّ ًوؼ ّ صبالت اّ تجؼیل ىًْ

ّ ًبتْاًی اف ایزبػ چين اًؼافی ًْ ّ هتلبّت «  تکـاؿ ّ متـًّی ؿّىٌلکـی»صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ّ ثب  

.  ؿّثـّ ُنتین  

 

ؿّىٌلکـ موجْلیک ّ ؿّىٌلکـی موجْلیک ُویيَ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ّـّؿتِب ّ ًیبفُبی یک ربهؼَ ّ كـٌُگ 

فیـا ُـ كـٌُگ ّ ُـ پؼیؼٍ ای ُن مبصت ًبؿمینتی یب ؿئبل . تضْل ؿا ثبفتبة هی ػُؼامت ّ ػهیوب ایي ًیبف ّ ّـّؿت 

عْیو ؿا تْلیؼ هی کٌؼ ّ ثؼیٌْمیلَ هـتت عْیو ؿا ثبفتْلیؼ هی کٌؼ ّ ُن صبلت ّ ّـّؿت موجْلیک عْیو ؿا ّ 

َ هی تْاًؼ ثبػج تکـاؿ ّـّؿت تضْلو ؿا تْلیؼ هی کٌؼ ّ ػهیوب چبلو هیبى ایي مبصتِب ّ صبهالى ایي مبصتِب امت ک

.متـّى گًَْ یک گلتوبى ّ یب ثبػج تضْل مبعتبؿی یک گلتوبى ىْػ  

 

هْهؼیت ّ صبلتی اًتوبػی ّ »اّ هی تْاًؼ تٌِب . ثبىؼ« ػینکْؿك ّ گلتوبًِب»ؿّىٌلکـ ثَ ایي ػلیل ًوی تْاًؼ ّؿای 

اربفٍ هی ػُؼ چين اًؼافی هتلبّت ّ  ًگبُی هتلبّت کَ ثَ اّ. ؿا ثیبثؼ« پبؿاػّکل ًنجت ثَ ػینکْؿك ّ رِبى عْیو

ػؿ . موجْلیک ؿا ایزبػ ثکٌؼ، ّاهؼیتِبی مـکْة ىؼٍ ػیگـی ؿا هطـس ثکٌؼ ّ ثؼیٌگًَْ تضْل ػؿ ػینکْؿك ثیبكـیٌؼ

اّ ػؿ ثِتـیي . ّ ىـایٔ امت« ثغو اف ُویي گلتوبى»ثِتـیي صبلت  ّ صتی ػؿ ؿاػیکبلتـیي ىکل ؿّىٌلکـ، ثبف اّ یک 

آًزب کَ ؿّىٌلکـی ثغْاُؼ ثَ عْیو . امت« کبالی كـٌُگی هتلبّت»اًی چْى ژیژک ػؿ ّاهغ یک صبلت هخل ؿّىٌلکـ

، آًگبٍ اّ ػؿ صبل كـّه یک «آفاػ ّ ؿُبمت» ّ ُْاػاؿاًو اهٌبع ثکٌؼ کَ اّ ّؿای ُـ ّاثنتگی ّ پیًْؼی ّ  کبهال 

كبًتنن هيتـک ّ ؿُبیی »َ ایي ثَ عْیو ّ ُْاػاؿاًو امت تب ثَ صبلت هيتـک ًيئ« تُْن ّ كبًتنن ًبؿمینتی»

ُـ ؿّىٌلکـ ّ ُـ ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ ثـ ثنتـ ًگبٍ ّ ػینکْؿمی امت ّ افیٌـّ ػؿ ًِبیت ثـ پبیَ .  گـػًؼ« ػؿّؿیي
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تٌِب آى ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ کَ صبّـ ثَ لول ایي پیًْؼ پبؿاػّکل عْیو ثب ػیگـی، ثب ارتوبػو ّ . امتْاؿ امت« تُْوی»

هبػؿ ثَ لول پبیَ ُبی ػینکْؿمیْ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی، ربهؼَ ىٌبعتی، میبمی ّ ؿیـٍ عْیو ثبىؼ،  ثب عْاًٌؼٍ اه ثبىؼ، یب

ُوقهبى ًگبٍ ًوبػاًَ ای ثَ عْیو ّ ثنتـه ػاىتَ ثبىؼ ّ اًؼیيَ ای « ػیگـی هتلبّت»تٌِب اّ هی تْاًؼ ُوقهبى ثَ مبى 

.ثیبكـیٌؼ« هبفاػ ّ تلبّت»هتلبّت ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ   

 

ػؿ ػؿّى رٌجو ؿّىٌلکـی ایـاى پبیبى « ثضج رٌزبلی ثیِْػٍ» ىٌبعت ّ ًگـىی ًیق هی تْاى مـاًزبم ثَ یک  ثب چٌیي

تُْن  ّ . «ؿّىٌلکـی ػیٌی ّرْػ ػاؿػ یب اّ كؤ ًْاًؼیو امت»ایي رٌزبل ثیِْػٍ ثضج ػؿثبؿٍ ایي امت کَ آیب . ػاػ

ػهیوب هی ػاًٌؼ کَ ؿّىٌلکـی چینت ّ ثَ ایي » یی کنبًی كبًتنن ًبؿمینتی ًِلتَ ػؿ ایي ثضج اف اثتؼا ایي امت کَ گْ

عیبل هی »تُْن ّ كبًتنن ػویوتـ اهب ایي امت کَ آًِب . «ػلیل هی ػاًٌؼ کَ چـا ػیي پـمتبى ًوی تْاًٌؼ ؿّىٌلکـ ثبىٌؼ

. «ىک ثکٌٌؼ کٌٌؼ چْى ثَ ػیي اػتوبػی ًؼاؿًؼ، پل آًِب آفاػ ّ ؿُب اف ُـ ایؼئْلْژی ُنتٌؼ ّ هی تْاًٌؼ ثَ ُوَ چیق

فیـا آًِب اف یبػ هی ثـًؼ کَ ًگـه آًِب ًیق ػؿ عْیو ػینکْؿك ّ چِبؿچْثی ػاؿػ ّ آًِب ًوی تْاًٌؼ اٍال ىک ّ 

ُوبًطْؿ کَ ُـ ىکی صتی . مْال ثکٌٌؼ، ثؼّى آًکَ ثَ چیقی ػیگـ ّ اهکبًی ػیگـ، چِبؿچْثی ػیگـ ثبّؿ ػاىتَ ثبىٌؼ

.ؿای ؿاٍ ّ ًگـىی امت ّگـًَ ًوی تْاًؼ مْال ثکٌؼُـ ُـ ىک ملجی ػؿ ًِبیت ػؿ ػؿّى عْیو ػا  

 

هی تْاى آًگبٍ ػیؼ ّ پؾیـكت کَ « ػیگـی هتلبّت ّ ًگـه پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثَ ػیگـی» ثب ػؿک ؿّىٌلکـی ثَ مبى 

ُوبًطْؿ کَ ػؿ  ؿًّؼ مکْالؿینن رِبى . ُن ؿّىٌلکـی ػیٌی ّرْػ ػاؿػ، ُن ؿّىٌلکـی چپ یب ؿامت ّ یب لیجـال

ی ثیٌین کَ چگًَْ ػؿ آى ُن رٌجو ؿّىٌلکـاى ًْ ّ چپ هخل هبؿکل ّ ػیگـ ُگلیبى چپ ّرْػ ػاىت ّ ُن هؼؿى ه

. صْْؿ ػاىتٌؼ ّ یب ؿّىٌلکـاى  ػیگـ  چْى هبکل ّثـ ّ ػیگـاى« کیـکَ گبؿػ»ؿّىٌلکـاى ػیٌی ّ  مکْالؿ چْى   

هتلبّت ثـای ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ًْ اف  ثب چٌیي ًگـىی ًیق هی تْاى ػؿک کـػ کَ چـا ػهیوب صْْؿ ایي ؿّىٌلکـاى

ػؿ ثبة « ًبؿمینتی، ًبؿك، ثی ًتیزَ»هؾُت، اف پؼیؼٍ ُب، اف ػلن ّ ّاهؼیت هِن امت ّ چـا ثَ ربی ثضج 

، ثبینتی ًَ تٌِب صْْؿ اّ ّ ؿّىٌلکـاى هتلبّت ػیگـ ؿا ثـمویت ىٌبعت، ثلکَ ثبینٌی «ؿّىٌلکـی ػیٌی آؿی یب ًَ»

ػیگـی هتلبّت ّ »ػؿثبؿٍ هوْلَ ؿّىٌلکـی ثَ مبى « اروبع روؼی »ًطْؿ کَ ثـ پبیَ ایي ُوب. صْْؿ آًِب ؿا ٓلجیؼ

، آًگبٍ هی تْاى ًظـات ایي ؿّىٌلکـاى هغتلق ؿا ثَ ًوؼ کيیؼ ّ ثـؿمی کـػ کَ کزب ایي ًوؼ هتلبّت ّ ًْ «پبؿاػّکل

آًِب ًبؿك ّ یب گـكتبؿ مٌت ّ اف هؾُت تْمٔ ؿّىٌلکـاى ػیٌی چْى مـّه ّ ثویَ ٍْؿت هی گیـػ ّ کزب ػچبؿ ًوؼ 

ُویي ًوؼ ّ ثـؿمی ؿا هی تْاى آًگبٍ ػؿثبؿٍ ػیگـ اىکبل ّ صبالت . گـكتبؿ  ّؼق ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل امت

ُوبًطْؿ کَ ثب چٌیي ًگـىی هی تْاى ػؿک کـػ کَ . ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ًنلِبی هغتلق هطـس کـػ ّ ثبیؼ هطـس کـػ

ْامتِبی یک ثغو ّ گـٍّ عبً امت، هخل ؿّىٌلکـ چپ یب ؿّىٌلکـ ػیٌی یب چـا گبٍ ؿّىٌلکـی ػهیوب ثیبًگـ ع

) ؿّىٌلکـ لیجـال ّ ُوقهبى ًوؼ هتلبّت عْیو ؿا  ایزبػ هی کٌؼ ّ صبّـ ثَ ػیبلْگ ّ چبلو ثب ػیگـی امت 

ق ػاؿای ُن ایٌکَ ػیؼ کَ ؿّىٌلکـاى هنتول ًی(. هی ًبهیؼ« ؿّىٌلکـ اؿگبًیک»ؿّىٌلکـی کَ آًتًْیْ گـاهيی آًـا 

ّ آى رِبى ّ پؼیؼٍ ای کَ اّ « ػیگـی»فیـا ؿّىٌلکـ موجْلیک هی ػاًؼ کَ . پیًْؼُبی ػینکْؿمیْ عبً عْیو ُنتٌؼ

ثـؿمی هی کٌؼ، ُن ثـایو ػقیق امت ّ اّ عْػ ثغيی اف ایي ػینکْؿك امت ّ ُن اّ ؿا ًوؼ هی کٌؼ ّ چیقی هتلبّت 

مْتی ىبػی ٍؼؿ ػؿ » اف ثضج هی تْاًیؼ ثَ هوبلَ هي ثَ ًبم ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة ایي ثغو . ) هی ٓلجؼ

(4.ػؿ ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ« صبلت مْژگی ّ صبلت ثبلـبًَ ؿّىٌلکـی» ّ ثغو هـثْٓ ثَ «  پبؿافیت ّ ًوؼ مْژٍ  

 

 
 

 حاالت تیواسگًَْ سّؽٌفکشی ایشاًی

 

ّ ایزبػ یک مبعتبؿ ّ چِبؿچْة اّلیَ ّ « مبعتبؿ ّ ًظن ًِلتَ ػؿ ؿاثطَ ؿّىٌلکـی ثب ػیگـی»پل اف ٓـس ّ تيـیش 

بؿگًَْ ؿّىٌلکـی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی امبمی ثـای ایي هوْلَ،  صبل هی تْاًین ثَ مـاؽ ًوؼ ّ  آمیت ىٌبمی صبالت ثیو

ثـ پبیَ ًوؼ ثبال ثبینتی ثـای عْاًٌؼٍ هيغٌ ىؼٍ ثبىؼ کَ صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ایـاًی ّهتی ثـّف هی . ثـّین
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کٌؼ کَ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ًوؼ ّ ًگبٍ یب ؿكتبؿ اّ ثـ صبالت موجْلیکو ثچـثؼ ّ اّ ّ ًّگبُو ؿا ّاػاؿ ثَ تکـاؿ 

فیـا ثب . ًوبیيِبی ًبؿمینتی ّ تبثْىکٌیِبی ؿئبل ّاؿ ّ ثَ امبؿت ػؿ ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل مبفػ ثیوبؿگًَْ

گـكتبؿی ػؿ ایي صبالت ؿئبل یب ًبؿمینتی آًگبٍ ًوؼ ّ ًگـه ؿّىٌلکـ گـكتبؿ تکـاؿ ّ متـًّی ثیوبؿگًَْ ّ یب گـكتبؿ 

. تُیبُْی ًبؿمینتی ّ توتغ ىکبًؼى ُـ هبًْى  ّ ػیگـی ام  

 

ّ آًچَ ثالی ربى « صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ایـاًی»ثـای ایٌکَ عْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ایـاًی اثقاؿی ثـای ىٌبعت 

ؿّىٌلکـی ایـاًی امت، ػاىتَ ثبىؼ ّ ثِتـ ثتْاًؼ صبالت موجْلیک ّ هْی ؿّىٌلکـاًَ ؿا اف صبالت ثیوبؿگًَْ 

ایي ثغو اف ًوؼ اف ىیٍْ ای امتلبػٍ هی کٌین کَ لکبى ػؿ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ متـّى ؿّىٌلکـی تلکیک ثکٌؼ، ػؿ 

اف آًزب کَ هي ایي ىیٍْ .) آلي پْ، ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ هی گؾاؿػ. اف اػگبؿ« ًبهَ ػفیؼٍ ىؼٍ»مویٌبؿ ؿّاًکبّی ػامتبى 

با مثالهای  «ایرانی ناموس»   و انسانی رخدادهای  پنهان سناریوی شناخت راههای» لکبًی ؿا ػؿ ًوؼ اعیـم ثَ ًبم 
فراوان توضیح داده ام، از آنرو اینجا فقط توضیحی مختصر می دهم و خواننده را برای اطالعات بیشتر به این مقاله 

( 5.ارجاع می دهم  
 

نشان می دهد که هر حادثه و رخدادی، مثل یک نامه  « نامه دزدیده شده» لکان در این سمینار و به کمک نقد داستان 
ایجاد می کند و این نظم « نظم سمبولیک و سناریوی  سمبولیک»ه یک پدیده، بدور خویش یک یا مثل بحث دربار

. به وجود بیاید« سه نقش و حالت و سه برخورد»باعث می شود  که در هر بازی انسانی و در هر بحث انسانی عمدتا 
کند، به بازیگرانش نقشی خاص می را بنا به حالتش ایجاد می « پوزیسیون و مقام»هر موضوع و حادثه دقیقا این سه 

را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک « نقشهای ناخودآگاه»دهد و یا اینکه بازیگرانش بنا به توانشان این 
. را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می دهند  

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

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

وس، اخالق، هنر، سیاست، انسان و غیره که صورت می گیرد،  ما می توانیم در آن شاهد بحث روشنفکری درباره نام
.باشیم و می توان سه نقش مشخص و همپیوند در هر پدیده و حادثه دریافت« مثلث ارتباطی»یک   

 
» ثل یعنی روشنفکر یا خواننده نقد روشنفکر در چالش با پدیده مورد نظرش م. است« نقش کور»نقش اول همیشه 
را به عهده می گیرد که گفتمان ناموس یا بکارت حاکم بر جامعه از او می « نقش و جایگاه»سریع « ناموس یا بکارت

یعنی موضع اصلیش با یک . طلبد و شاید حدااکثر همان دفاع از ناموس و بکارت را با کلمات و القاب مدرن انجام دهد
ومی و نگاه دیگری بزرگ  و ناتوانی از ایجاد نگرشی فردی و و غرق شدن در گفتمان عم« رئال»پدیده به حالت 

اما می تواند حداکثر این حالت رئال خویش را با توجیهات سمبولیک پیوند بزند و یک حالت . متفاوت است
سمبولیک، /مثل سمبولیک. ازینرو ژیژک از نه نوع تلفیق مختلف سخن می گوید. ) ایجاد بکند« سمبولیک/رئال»

.....(رئال و /خیالی، رئال/ رئال یا واقع و دو حالت دیگر مانند  خیالی/الی، سمبولیکخی/سمبولیک  
 

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

این « ناموس»برای مثال و همانطور که در دو نقد اخیرم مطرح کرده ام، در بحث . «نهایی موضوع پی برده است
را کسانی چون شادی صدر و یا فمینیستهای اولتراچپی اجرا می کنند که حال خیال می کنند به راز ناموس « نقش دوم»

حق زنان قربانی ناموس را »ه اند و می خواهند مردان خشونتگرای ایرانی را افشا بکنند و و کلک مردان پی برد
مشکل نقش دوم در هر بازی همیشه این است که او دچار یک توهم نارسیستی است و خیال می کند که او .  «بستانند

ت فکر می کند و راه درست را اشتباه فکر می کند، پس او حتما حال درس« نقش کور»چون می داند که چرا اولی و 
است که او در آن گرفتار می شود و نمی تواند به درک عمیق موضوع و یا به راه « تله ای»یافته است و دقیقا این 

رایج میان « همه تئوریهای توطئه»ازینرو نیز . حلهای درست برای یک تحول سیاسی،عشقی یا علمی دست یابد
نشات می گیرد و اینکه آنها دقیقا می دانند که پس پرده « نقش دوم و خیالی»ین روشنفکری ایرانی از گرفتاری در ا

قهرمان »همه ی بازیهای .  چه نقشه هایی در سر دارد« دیگری بزرگ»سیاسی،فرهنگی، جهانی چه می گذرد و 
رانی بود، ناشی روشنفکری ایرانی که به ویژه در دهه های اول قبل و بعد از انقالب بالی جان روشنفکری ای« گرایی

قتل »خیال می کرد که با « روشنفکری نارسیستی»زیرا این . بوده و هست« نقش دوم و خیالی»از گرفتاری در این 
جالب این .  دست یابد و او را بانی و باعث و مقصر همه بالیا می دید« مام خلق یا مام وطن»می تواند به نجات « پدر

که امروزه وجود دارند، سابقا چریک و از « ضد مردی»اولتراچپ و در واقع است که بخشی مهم از این فمینیسمهای 
نوع »درون جنبش چریکی و چپ می آیند و این تداوم بازی کهن به شیوه نو نشان می دهد که چرا وقتی  تحول در  

مبارزه » ن ، یعنی مهمترین تحول فردی و ساختاری، بوجود نیاید، آنگاه بازی که«نگرش وحالت برخورد به دیگری
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مبارزه برای نجات زن مظلوم علیه مرد » کمیک /به مبارزه جدید و تراژیک« برای خلق قهرمان و بر علیه دیکتاتور
تبدیل می شود و آن دیدگاه سترون تراژیک به حیات خویش به شیوه ای نو و به تکرار بیمارگونه « حاکم و ناموسی

.خویش در اقلیتی اندک ادامه می دهد  
 

« نقش سوم و مقام سوم»ای دست یابی به این درک عمیق و توانایی ایجاد تحول در شناخت و گفتمان، در واقع زیرا بر
به معنای این « نقش و مقام سمبولیک»این . است« نقش و مقام سمبولیک» در هر بحث و رخداد الزم است که یک 

ا ببیند و بررسی بکند، جایش را مرتب عوض ر« حاالت و چشم اندازهای دو نقش دیگر» است که فرد حال می تواند 
بکند و قادر به نقد خویش و نقشهای دیگر، نظرات دیگر باشد و اینگونه او می تواند به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل 

در بحث ناموسی آنگاه نگاه سمبولیک و نقش سوم سمبولیک را نقد . معضالت و بحرانهای فردی و یا جمعی دست یابد
نقش اول و »و توانایی نقد خطاهای « پدیده ناموس»ون نگارنده بازی می کند که قادر به نقد چندچشم اندازی کسانی چ

به تحول . در گفتمان ناموسی  هستند، تا بتوان به تحول چندجانبه فردی، فرهنگی، حقوقی و ساختاری دست یافت« دوم
دراین باره به نقدهای . ) برابر زن و مرد دست یافت و حقوق« ناموس سمبولیک»در گفتمان ناموس و به دستیابی به 

بی ناموسی هستند /زیرا نقش اول و دوم در نهایت محکوم به بازتولید ناموس و چرخه ناموس.( اشاره شده مراجعه کنید
زیرا آنها نیز اسیر . و حامالن نقش دوم و نارسیستی به ناچار محکوم به ایجاد شکست خواست نهایی خویش هستند

ساحت سمبولیک و »زی و گفتمان کهن، اسیر خشم و کینه نارسیستی یا رئال باقی مانده اند و ناتوان از دست یابی به با
.هستند« ارتباط پارادوکس و تثلیثی با دیگری  

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

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

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»کَ امیـ افیٌـّ ًیق صْاػث میبمی یب كـػی ّ ػيوی . رؼیؼی ثگؾاؿػ

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

ُوبًطْؿ کَ پبیبى ُـ ثضـاى ّ ُـ ؿعؼاػ ّ ػمتیبثی ثَ یک ؿاٍ صل موجْلیک، ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ . عْیو ػمت یبثٌؼ

« هخلج اؿتجبٓی»یٌی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ اکٌْى ػّثبؿٍ هی تْاًؼ ّ ثبینتی ایي مَ ًوو ّ ایي ػـٍَ ًْ

.ثْرْػ آیٌؼ تب تضْل ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ  

 

ثَ ایي عبٓـ ًیق گلتوبى ؿّىٌلکـی ایـاًی هزجْؿ امت آى هؼؿ ثَ تکـاؿ ثضـاى عْیو ّ لول متـًّی ّ صبالت 

ْیو ثپـػافػ تب مـاًزبم ُـ چَ ثیيتـ ثَ ىٌبعت ػویوتـ ّ ثَ تْاًبیی ػمتیبثی ثَ هًْتبژگـ یب ًبؿمینتی ّ ؿئبل ع

ػمت « صبلت مْژٍ هتلبّت ّ پبؿاػّکل» ، ثَ تْاًبیی ػمتیبثی ثَ «صبلت ّ هوبم مْژٍ موجْلیک ػؿ ػیؼاؿ ثب ػیگـی»

آًزب کَ ایي اتلبم . ی ًْ ثیبكـیٌؼیبثؼ ّ ثَ ثضـاى كـػی یب روؼی عْیو پبیبى ػُؼ ّ تلبّت ثیبكـیٌؼ، هبفاػ ّ عالهیتِب

ػؿ یک « ًوو ػّم عیبلی»ّ یب « ًوو اّل کْؿ»ًیبكتبػٍ امت ّ ایي ثضـاى اػاهَ ػاؿػ، آًگبٍ هب ثب تکـاؿ ثیوبؿگًَْ 

گلتوبى ّ مٌبؿیْ ّ ػؿ ثـعْؿػ ثَ یک پؼیؼٍ ؿّثـّ ُنتین ّ ایي تکـاؿ ثیوبؿگًَْ ػؿ ؿكتبؿ ّ ًگبؿه ؿّىٌلکـ ایـاًی 

:ِبی عبٍی ؿا ثْرْػ آّؿػٍ امت کَ ایٌزب کْتبٍ آى ؿا ثیبى هی کٌینصبالت ّ تیپ  

 

ایي صبلت اف ؿّىٌلکـی ایـاًی ؿا هی تْاى ثَ ّیژٍ ػؿ پیًْؼ ثب هجبصخی هخل اعالم، ػیي ّ آػاة ّ : سّؽٌفکش ًاهْعی

ًوو »امت کَ یب  صبلت ایي ؿّىٌلکـی ایي. ؿمْم ارتوبػی ّ یب  ػؿ پیًْؼ ثب ُـامِبی رٌنی، ًبهْمی  هيبُؼٍ کـػ

ّ هؼاكغ ؿمْم کِي ؿا ثَ ىیٍْ ای ًْ ارـا هی کٌؼ ّ ًَ تٌِب ًبتْاى اف ایزبػ ىک  ّ چين اًؼاف ًْ ثَ ایي « اّل ّ کْؿ

هؼْالت ّ یب ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایبت ًْ اف ػیي ّ اعالم ّ هجبصج رٌنی ّ ًبهْمی امت، ثلکَ ثب ایي ًظـیبت ًْ ّ 

صبلت  فثبى ّ . ثَ هجبؿفٍ اصنبمی ّ ًظـی هی پـػافػ« ي، تبؿیظ ّ اعیـا ًبهْك اهْامًبهْك ّٓي، ػی»ثـای ػكبع اف 

ثَ ًبهْك فثبى كبؿمی، كـٌُگ » مغي ایي ؿّىٌلکـ ًبهْمی ایي امت کَ عیبل هی کٌؼ صبل اّ تٌِب کنی امت کَ 

قه، هبػؿه ػؿ ثـاثـ ایي عبئٌبى ّكبػاؿ هبًؼٍ امت ّ اف ػقی« ایـاًی، ػیي امالم، ًبهْك اهْام متن ػیؼٍ ّ فًبى ػؿ متن

افیٌـّ فثبى ّ کالم ایي ؿّىٌلکـ . ّ تْٓئَ کبؿاى ػكبع هی کٌؼ ّ ثؼًجبل هوَـی ثـای ًبهْك اف ػمت ؿكتَ هی گـػػ

. چَ ثغْاُؼ ّ یب ًغْاُؼ، هبالهبل اف عيًْت ّ فهیٌَ چیٌی ثـای رٌگِبی ًبهْمی ّ ًلی ػگـاًؼیو امت  

 

ثبفی هی کٌؼ کَ صبل اّ ًیق ثَ ػكبع « ؿّىٌلکـ ًبؿمینتی یب عیبلی»ؿا ػؿ ّاهغ  ػؿ ایي ثبفی ًبهْمی« ًوو ػّم»

، ثَ ػكبع ًبهْمی اف هؼؿًیت ّ  یوَ ػؿاًؼى ثـای هؼؿًیت ّ مـاپب هؼؿى ىؼى، یوَ «ًبهْمی اف ػیگـی ّ ًوطَ هوبثل»

ًوو ّ كیگْؿ »ي ؿّىٌلکـ  یب اف ٓـف ػیگـ اکٌْى ای. پبؿٍ کـػى ثـای ظلن ثَ عْیو ّ گـٍّ تضت متوو هی پـػافػ

ؿّثـّ « ثی ًبهْمی»اکٌْى هب ثب ؿّىٌلکـ ثبٍطالس . ؿا ػؿ ایي ثبفی ثیوبؿگًَْ ّ متـّى ایزبػ هی کٌؼ« ّؼ ًبهْك

ُنتین کَ عیبل هی کٌؼ کبهال هتْبػ ثب اّلی امت اهب هتْرَ ًینت کَ اّ ًوو ّ صبلتو ؿا امبمب ثـ امبك ػىوٌی ّ 

ثی / ثی ًبهْمی، چـعَ اعالم/فیـا چـعَ ًبهْك. ّ ایٌگًَْ امیـ گلتوبى ثبهی هبًؼٍ امتهغبللت ثب اّلی گؾاىتَ امت 

ُوَ کنبًی کَ یکؼكؼَ صبل هی عْاٌُؼ . اعالهی ػؿ ّاهغ ثبفتْلیؼ کٌٌؼٍ هِن گلتوبى ًبهْمی  ّ ؿّىٌلکـ ًبهْمی امت
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ًْؼ ّ عیبل هی کٌٌؼ ثؼیٌْمیلَ ثـ ى« ُـ رٌنیتی یب ُـرٌنی»ثی ًبهْمبًَ ثٌْینٌؼ ّ ػول ثکٌٌؼ ّ ثَ هْل عْػىبى 

ثَ ربی ایٌکَ ثب . ثی ًبهْمی ىؼٍ اًؼ/کویک ًبهْمی/اعالم، ثـ ػیگـی چیـٍ ىؼٍ اًؼ، ػؿ ّاهغ امیـ ایي ثبفی تـاژیک

ثی ًبهْمی ػؿ ّاهغ ثَ /یبػ ثگیـًؼ کَ ثب ػجْؿ اف چـعَ ًبهْك« ًوو مْم»ؿُبیی عْیو اف عين ّ کیٌَ ّ ثب ّؿّػ ثَ 

ْیو ّ ػیگـی ػؿ گلتبؿ ّ کـػاؿ اصتـام ثگؾاؿًؼ، پب ثَ ػـٍَ ًوؼ  ّ ػیبلْگ پبؿاػّکل ّ ُوـاٍ ثب رنن ّ توٌبی ع

ًوؼ ثب ػیگـی ثگؾاؿًؼ ّ ایٌگًَْ ًگبٍ ّ ًگبؿىی چٌؼمْیَ، ُن هٌتوؼاًَ، ُن اكيبگـاًَ ّ ُن عٌؼاى ّ ُوـاٍ ثب هجْل /ػالهَ

.هضؼّػیت ًگـىی عْیو ثیبكـیٌٌؼ  

 

لت اف ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ػؿ مبلِبی هجل اف اًوالة ّ  ػؿ ػَُ اّل ثؼؼ اف ایي صب: سّؽٌفکش لِشهاى

اًوالة، ػؿ ّاهغ ثـ كْبی ؿّىٌلکـی ایـاًی صبکن ثْػ ّ ثبػج ىؼ کَ ایي ؿّىٌلکـی ّ ثـای هخبل ؿّىٌلکـ  چپ  

ّ اػؼام اًوالثی ؿا «  پؼؿکيی ّ ىبٍ کيی»هجبؿفٍ ثـ ػلیَ مـهبیَ ػاؿ ؿا ثـ هجبؿفٍ ثـ ػلیَ مـهبیَ ػاؿی تـریش ثؼُؼ؛ 

ثـ تضْل ػهْکـاتیک ربهؼَ ّ ؿىؼ صکْهت هبًْى تـریش ػُؼ ّ ثؼیٌْمیلَ عْػ ؿا ثَ هـثبًیبى ثؼؼی ایي مینتن  اػیپبل ّ 

ىـی ّ پِلْاى گـایی ایـاًی ثْػ، /ایي ؿّىٌلکـی هِـهبى گـا کَ امیـ  گلتوبى عیـ. تجؼیل مبفػ« كـفًؼکو/پؼؿکو»

ثْػ ّ هضکْم ثْػ کَ ىکنت تـاژیک عْیو ّ عْامتِبی هؼؿى عْیو ؿا پبیَ « ًوو ػّم ّ ًبؿمینتی»امیـ  ػؿ ّاهغ

ػؿ تٌبهِ ثب عْامتِبی ػوؼتب هؼؿى ّ «  ًْع ؿاثطَ اصنبمی ّ ػوین ًبؿمینتی اّ ثب ػیگـی»ؿیقی مبفػ، فیـا 

ة ػلوی ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ًجْػ كْبی ُوبًطْؿ کَ ػؼم ىٌبعت عْ. موجْلیکو ثَ ػًجبل آفاػی ّ ػؼالت هـاؿ ػاىت

. ػهْکـاتیک کبكی ثـای ؿىؼ ایي ؿّىٌلکـ ًْیي، ثبػج ایي عطبی تـاژیک اّ ىؼ  

 

اهـّفٍ ثب ىکنت آؿهبًِب ّ هِـهبى گـایی ػؿ ربهؼَ هب صْْؿ ایي ؿّىٌلکـ هِـهبًی کَ ػؿ ّاهغ ًوبػی ػیگـ اف ُوبى 

ایي ًگـه ؿا هی تْاى ػؿ ًگبٍ ثـعی اف ؿّىٌلکـاى چپ ّ ثب ایي صبل صْْؿ . ؿّىٌلکـ ًبهْمی امت، کن ىؼٍ امت

صْْؿ ایي ًگبٍ تـاژیک « پؼیؼٍ تْاة»ّ ثضج ایي هزلَ ػؿ ثبة « آؿه»ثـای هخبل هزلَ . ػؿ تضلیِبی آًِب ثبفیبكت

صبٍل ایي صْْؿ ّ تکـاؿ تـاژیک آى گبٍ ایي امت کَ ایي .  ؿّىٌلکـ هِـهبى گـا ؿا ػؿ ثـعی هجبصج ًيبى ػاػ

. ثـعْؿػ هی کٌٌؼ کَ ىکٌزَ گـاى ثـعْؿػ هی کٌٌؼ« تْاثبى هـثبًی ًظبم»ًبى ؿّىٌلکـ ثَ ُوبى ىکل عيي ثَ هِـهب

ّرْػ ًؼاؿػ ّ ُوَ هِـهبًبى ػؿ فًؼاًِب ثَ « هِـهبًی»رٌجَ عٌؼٍ ػاؿ ّ کوؼی هّْْع اهب ایي امت کَ اٍْال ػیگـی 

اػتـاف »هِـهبًبًَ آًِب هی پـػافػ، ػؿ ّاهغ عْػ ثَ کوک  هتل ؿمیؼٍ اًؼ ّ ایي ثغيی کَ ثؼكبع اف آؿهبى آًِب ّ ًبهْك

یؼٌی ػؿ ّاهغ ثَ ًْػی تْاة ُنتٌؼ ّ ثب ایي صبل ثَ . ّ پل اف گؾؿاًؼى مبلِبی ْٓالًی فًؼاى ثَ عبؿد آهؼٍ اًؼ« ّ تْثَ

ـعْؿػی ؿلٔ ّ ُوبى ىکل مبثن ثَ تْاثبى ثـعْؿػ هی کٌٌؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ایي كـٌُگ هِـهبًبًَ ّ ؿلٔ ّ  ثَ ایزبػ ث

ایـد »کویک، مغٌبى ّ ًْىتَ ُبی /ًوًَْ هيغَی اف ایي ثـعْؿػُبی تـاژیک. تـاژیک ثَ پؼیؼٍ تْاة هی پـػافًؼ

ًينتَ امت ّ ػؿ صبل « هٌجـ تبؿیظ»امت کَ صتی ًْع ًْىتَ ُبی اّ ًیق ثَ صبلت کنی امت کَ گْیی ثـ « هَؼاهی

ى ّ ػیگـاى امت ّ ثَ ُوبى فثبى تک مْیبًَ هِـهبًی  هی ًْینؼ ثبفگْیی عبٓـات هِـهبًبى ّ هْبّت ػؿثبؿٍ ثـیؼگب

ملیؼی ّ ػؿ ًِبیت /ػؿ ػؿّى رٌجو كویٌینتی هی تْاى ًوًَْ ایي ًگبؿه هِـهبى گـایبًَ، میبٍ. ّ ثَ پؼیؼٍ ُب هی ًگـػ

بًَ ّ ػوؼتب ػؿ هِـهبى گـای« ًوؼُب ّ عطبثَ ُبی»کن هضتْا ّ ًبتْاى اف ثـعْؿػ ػوین ّ پبؿاػّکل ثَ ػیگـی ؿا  ػؿ 

ىیٍْ ًوؼ ّ ًگبؿىی کَ گْیی اف فهبًی کَ اّ چـیک ثْػٍ امت تب . ػیؼ« ىبػی اهیي»اف « اكيبی هـػاى متوکبؿ»پی 

کٌْى ُیچ تـییـ ثٌیبػیي ًکـػٍ امت ّ كؤ ربی علن ػیـّف ّ ػیکتبتْؿ ػیـّف ّ ثبفی ًبؿمینتی هِـهبى گـایبًَ ّ 

عْىجغتبًَ ایي ًنل اف . هـػ ػیکتبتْؿ  ّ هِـهبًبًی چْى اّ گـكتَ امت ًبهْمی ػیـّف ؿا ثبفی رٌگ فى هـثبًی ّ

ثب آًکَ صْاػث اعیـ میبمی ػؿ هیبى ثـعی اف رْاًبى ؿاػیکبل ّ . ؿّىٌلکـی هِـهبًی هـتت ػؿ صبل فّال امت

یي ًنل ثبفتبة اًوالثی ػّثبؿٍ هیل ایي ؿّىٌلکـی هِـهبى گـایبًَ ؿا ایزبػ کـػٍ امت ّ ایي گلتوبى ػؿ ثـعی ًظـات ا

.امت« ػایٌبمْؿُبی ؿّىٌلکـی ایـاى»هی یبثؼ اهب ایي كؤ ًوبیيی کْتبٍ هجل اف هـگ ثیيتـ ّ فّال ثیيتـ ایي   

 

ؿّىٌلکـ ًبؿمینت ایـاًی کَ ثَ ّیژٍ مبثوب ػؿ ًنل اّل ّ کیو ىغَیت پـمتی آًِب، ؿّاثٔ : سّؽٌفکش ًاسعیغت

آًِب ّ ػؿ ًبتْاًی اف ػؿک ػوین هجبصج عْیو ؿا ًيبى هی « ی ّ تویقپبؿم»هـاػی آًِب ّ فثبى پـٓوطـام ّ یب /هـیؼ

ایي .  ػاػ، صبل صبالت رؼیؼ عْیو ؿا ػؿ ًنلِبی ؿّىٌلکـاى رْاى ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ثْرْػ آّؿػٍ امت

 هتلبّت اف»ؿا ػؿ ثـعْؿػ ثَ پؼیؼٍ ُب ثبفی هی کٌؼ، هی عْاُؼ « ًوو ػّم»ؿّىٌلکـ ًبؿمینتی کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ 

ثبىؼ ّ ثَ ُـ ىکلی مؼی هی کٌؼ کَ ایي تلبّت ػؿ ؿكتبؿ ّ ًگبؿه ؿا ثیبكـیٌؼ اهب اف آًزب کَ اّ ػؿ ًِبیت امیـ « اّلی

ًوبیيی، »ًگبُو ّ ػؿگیـیو ثب اّلی ّ  امیـ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ثب ػیگـی امت، اف آًـّ تلبّتِبی اّ ثیيتـ 

صبالت ػیگـ .  ف ػوین ّ هتلبّت ثَ هّْْػبت ّ پؼیؼٍ ُبمتامت ّ ًبتْاى اف ایزبػ یک چين اًؼا« هٌَْػی، مطضی

هـاػی ًْ یب ایزبػ صجبثِبی ًبؿمینتی ثؼّؿ عْیو ّ /ایي ؿّىٌلکـی ًبؿمینتی ؿا هی تْاى ػؿ  ایزبػ ؿّاثٔ هـیؼ

ؿّىٌلکـاًيبى ػؿ رٌجو رْاى چپ ایـاًی یب رٌجو رْاى ؿّىٌلکـاى ثبٍطالس پنبهؼؿى ایـاًی ّ ثضج ُب ّ مبیتِبی 

هی گْیٌؼ ّ ػؿ « امتبػ»ثی ػلیل ًینت کَ ػؿ ربهؼَ ایـاًی ایٌوؼؿ ؿاصت ثَ یکؼیگـ . ػثی، كـٌُگی یب ٌُـی آًِب ػیؼا

ربهؼَ ای کَ ٌُْف توـیجب ُیچ کتبثی اف لکبى ّ یب ػلْف ثَ كبؿمی تـروَ ًيؼٍ امت، ثزق چٌؼ کتبة هـرغ ػؿثبؿٍ لکبى 

. ّ لکبى ّ ؿیـٍ ػؿ هیبى ًنل رْاى ّرْػ ػاؿػ اف ػکتـ هْللی ّ ؿیـٍ، اهب ایٌوؼؿ هتغٌَ ػلْف  
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 در نگاهش و کالم نوع در ی روشنفکر هر زیرا. باشد نیز «نمایشی و نارسیستی» حاالت دارای تواند می روشنفکر
 و نارسیستی میل این اگر اما هست نیز دیگران کردن مسحور برای و دیگران توجه جلب برای نمایش یک اجرای حال

 برخی خوردن روز نرخ به نون و طلبی هیاهو حاالت دچار او آنگاه بکند بازی را اول نقش روشنفکر گاهن در نمایشی
 و مالیخولیایی روشنفکر» به دیگر طرف از و شود می سفیدی/سیاه حاالت اسیر شود، می ایرانی روشنفکران

ًگبؿه ّ صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ  آًگبٍ. است ایرانی روشنفکری مهم معضل یک که شود می تبدیل ایرانی «خراباتی

ثَ کوک میتبػُبی پـٓوطـام ّ اؿربػِبی كـاّاى ثَ ػُِب « هـػْة کـػى ّ هنضْؿ کـػى ػیگـی»ّاهغ ػؿ پی 

ایٌگًَْ اّ كؤ صـف هی فًؼ ثـای ایٌکَ رلت تْرَ ثکٌؼ ّ ػؿ ًِبیت . كیلنْف ّ هتي هتلبّت ػؿ یک یب چٌؼ رولَ امت

تـروَ ُبی ًبؿك، تلکـات ّ  ًگبؿه التوبٓی کَ ػؿ آى اف لکبى . چیقی ثگْیؼ یب ثیبكـیٌؼاّ ػُبى ثبف هی کٌؼ، ثی آًکَ 

تب ػلْف  ّ كْکْ تب ػُِب كیلنْف ػیگـ ثَ مبػگی ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ هی گیـًؼ ّ ثَ ُن پیًْؼ ػاػٍ هی ىًْؼ تب مغي ّ 

ـی ًبؿمینتی ایـاًی امت کَ ػؿ ًِبیت ثبىؼ، ًوبػ ایي ؿّىٌلک« پـٓوطـاهتـ ّ ثب رالل ّ اؿػبة ثقؿگتـی»هطلت 

هؼؿت عالم عْیو ؿا كؼای ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ عْػثقؿگ ثیٌِبی ًبؿمینتی ّ ُْؿای ُْاػاؿاى کْچک عْیو 

ّ صوبهت « توتغ ًبؿمینتی»گـٍّ ثٌؼیِبی ؿّىٌلکـی ایـاًی ػؿ ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ػوؼتب امیـ ایي . هی کٌؼ

ًْ هی مبفًؼ « لؼبة ّ ثبػکٌک ًبؿمینتی» ػؿ ّاهغ « ًگبٍ هتلبّت ّ ًْ»ٓـ ثَ ربی ایزبػ ًبؿمینتی ُنتٌؼ ّ ثؼیي عب

.کَ ثب یک ًوؼ ػؿمت ّ ػوین هی تـکؼ ّ رق ثغبؿی ًبؿمینتی ّ هؼتی ُیبُْی ًبؿمینتی چیقی ثَ رب ًوی گؾاؿػ  

 

 نمادین حالت و روایت هر شکست مداوم حضور معنای به روشنفکر دیگر طرف از: سّؽٌفکش تاتْؽکي ّ تشّاهاصا
 که دهد می نشان مرتب و زید می فرهنگها مرز بر مرتب که است متفاوت دیگری همان روشنفکر زیرا. هست نیز

 خویش فرهنگ و جامعه درون به را نو و متفاوت کالمهایی را، نو حاالتی و قدرتها یا و دارد وجود دیگر امکانی
یا او . است« ناسازه»و یا یک  «بیابان گرگ» یک حالت به روشنفکر حالت این در. آفریند می تفاوت و کند می قاچاق

روشنفکر »، یک است «لکانی معنای در رئال یا واقع حالت» در این حالت انقالبی و رادیکال خویش در واقع نماد 
را نشان  ، دروغ و هیچی نهفته در این باور جمعیشکند می را عمومی ایمان و عمومی باور مرتب که است « رئال

بروز می کند که « تراومای خطرناک»او ازین جهت برای جامعه گاه  به حالت یک  .آفریند می کویر ابتدا و می دهد
 کار روشنفکر اگر اما . جهانش را زیر سوال می برد و الواحش را می شکند و به جای آن هیچی و کویر می گذارد

 و خوشی اسیر واقع در او آنگاه بداند، «قواعد و قوانین شکست و ترواما ایجاد» فقط   ، اصل روشنفکری رارا خویش
. است شده رئال حالت این  و مطلق طلبانه خشن تمتع  

 
 هر زیر و شوند افراطی بیشتر چه هر کنند می فکر که است ایرانی روشنفکری از برخی حالت دقیقا او حالت آنگاه 

یا اگر  .تر مستقل و هستند روشنفکرتر آنگاه نکنند، توجه خویش تمنای و خویش جسم و بدن به حتی و بزنند ای قاعده
هر چه بیشتر در نظریاتشان فحش بدهند و لیچار بگویند و  کلمات را بیرط کنار یگدیگر بگذارند، آنگاه آنها بیشتر بر 

لود و ماالمال از تمتع اما این زبان پریشان گو، عصبی، هذیان آ. غلبه کرده اند و زبان متفاوتی آفریده اند« دال حاکم»
روبرو « زبان نو و چشم انداز نو»های جنسی و جنسیتی حل نشده، هر چه بیشتر نشان می دهند که اینجا ما با یک 

ازینرو زبان و کالمش و . است« رئال و تمتع رئال»نیستیم بلکه با روشنفکری روبرو هستیم که در واقع اسیر حالت 
به دیگری، ماالمال از خشونت و تمتع خشونتبار و یا حاالت سادومازوخیستی حتی نگاهش به اروتیک و  جسم  و 

و بدون توانایی ایجاد « ساد»بی دلیل نیست که در این جامعه روشنفکری جوان و بدون شناخت عمیق . بیمارگونه است
نت اخالقی و برای این جامعه گرفتار در خشو« ساد»و قدرت و ضعفهایش، یکدفعه « ساد»یک نگاه پارادوکس به 

زیرا جامعه و  فرهنگ .  و به راه رهایی از هر گونه اخالق و قانون و دال تبدیل می شود« بت جدیدی»جنسی به 
اخالقی، عارف و کاهن اخالقی در شرایط شکست خویش، نقطه مقابل و همزاد خویش را بوجود می آورد که همان 

خواه بخواهد مثل . می کند حال حق هر کاری را دارداست که خیال « کاهن و عارف لجام گسیخته و بی مرزی»
قانون »اصول گرایان حاکم برای حفظ قدرت هر دروغی بگوید و یا اینکه بخواهد مثل این روشنفکری جوان  زیر هر 

اما اگر این نسل جوان و باهوش با تجارب فردی و جنسی . بزند ،به این امید که به جهانی متفاوت دست یابد« و دالی
ش، با تجارب نگارشی و  اندیشمندانه خویش صادق باشند، می دانند و می بینند که آنها و جمع آنها در واقع در خوی

زیرا اسیر همان تمتع رئال و نارسیستی، خراباتی و . حال تکرار آن گذشته و بازتولید آن سنت به شیوه جدیدی است
این بی . ه دشمنش و نقش اول به آن گرفتار استوسوسه است ک/مالیخولیایی و اسیر همان جنگ و چرخه اخالق

اخالقی و  ضد اخالقی بودن آنها گرفتار همان مطلق گرایی و بی مرزی است که اخالق دیکتاتور حاکم بدان دچار 
نشان می دهد که اخالق مطلق کانتی و خواست بی مرز ساد، « ساد و کانت»بی دلیل نیست که لکان در مقاله . ) است

ی و بی مرزی رانش و وسوسه ها همزاد یگدیگر و در پیوند با یکدیگر هستند و راه فردیت سمبولیک از فرامن اخالق
زیرا فردیت، قانون و . مسیر دستیابی به تمنای خویش، لمس اخالق تمنای خویش و پذیرش قانون سمبولیک می گذرد

. (دیگرندتمنای سمبولیک و قادر به تحول الزم و  ملزوم یکدیگر و همپیوند با یک  
 

 نهفته «فراقانونی»و خوشی   تمتع به دستیابی میل دقیقا ایرانی «ضد قانون و مرز»رئال و  روشنفکری حالت این در 
 ،است نمادین ساحت هر شکست و کویر تنها نه لکان قول به رئال ساحت زیرا. است رئال ساحت اساس که است
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 ازینرو. هست نیز «مرز بی و محض تمتع» عرصه او هبلک است سمبولیک روایت هر مرز تنها نه رئال ساحت
ازینرو حالت این ساحت رئال، حالت خراباتی  .دارد تنگاتنگ پیوند مرگتمتع  و جنسی تمتع و خشونت با رئال ساحت

تراوما و جنجال، »و در پی ایجاد  افراطی روشنفکر این کالم و زبان ازینرو . و مالیخولیایی جنسی و روحی است
 او. است سادومازوخیستی، خراباتی و یا مالیخولیایی خشونت  تمتع گرفتار و جنسی خشونت به آلوده «  یتابوشکن

یا زمینه ساز ایجاد تفاوتها و  بیافریند «تفاوت» واقعا تواند نمی وکه رو بسوی رانش مرگ دارد   است تمتع این اسیر
ال، زبان و جهان هذیان آلود، افراطی و چون لباس چهل جهان و زبان این روشنفکر گرفتار حاالت رئ.  زبان نو باشد

بدون . تکه ای است که در آن همه چیز بر اساس این تمتع رئال و خودنمایی رئال و افراطی به یکدیگر پیوند خورده اند
قانونی »هیچ تحول عمیق و تفاوت نوین و بدون دستیابی به جهان و نگرش فردی خویش که به معنای تن دادن به

.است« فاوت و سمبولیکمت  
 

ػؿ ّاهغ صبلت ثـعی ؿّىٌلکـ « ؿّىٌلکـ ؿئبل»ًوًَْ ای ػیگـ ّ ُویپًْؼ ثب ایي : سّؽٌفکش تَ عاى هٌحشف خٌغی

ایـاًی امت کَ ػالهَ ػزیجی ثَ تبثْىکٌی رٌنی یب رٌنیتی ػاؿًؼ ّ اهب ػؿ صیي تبثْىکٌی ًيبى هی ػٌُؼ کَ آًچَ آًِب 

گْاتبؿی ّ هـگ ثـ ؿّاًکبّی هی عْاًٌؼ، ػؿ ّاهغ ػؿ ثنیبؿی هْاؿػ توتغ ُبی /ػلْفهی عْاًٌؼ ّ یب ًگبٍ « کْئیـ»

ػؿ ایي صبلت، صبلت ّ ًگبٍ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ هجبصج رٌنی ّ رٌنیتی هخل . رٌنی ّ ؿئبل ًبؿمیؼٍ ّ صل ًيؼٍ امت

ًوو مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ  یک صبلت  ّ» فیـا هٌضـف رٌنی ًیق ػؿ ًِبیت كؤ . امت« هٌضـف رٌنی»صبلت ّ ؿكتبؿ یک 

صبلت ّ اؿتجبٓی ثیوبؿگًَْ ّ ؿئبل هیبى مْژٍ ّ ػیگـی کَ ػؿ آى مْژٍ هی عْاُؼ هخل پؼؿ اّلیَ ّ . امت« ثب ػیگـی

ثؼّى هـف ّ هضؼّػیت ثبىؼ ّ ًوی عْاُؼ ثَ مْژٍ موجْلیک تجؼیل ىْػ کَ هی ػاًؼ هضؼّػیت ػاؿػ ّ « صـهنـاػاؿ»

ایـاًی ًیق هخل هٌضـف رٌنی هی عْاُؼ ّؿای ُـ هـف ّ هضؼّػیت رٌنی یب ایي ؿّىٌلکـ .  ًیبفهٌؼ ػیگـی امت

رٌنیتی ثبىؼ، هی عْاُؼ ًیبفهٌؼ عْیو ّ ػیگـی ّ ًیبفهٌؼ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ تْرَ ثَ توٌبی رنن عْیو ّ ػیگـی 

صبلت ایي ؿّىٌلکـ ًْع ًگبٍ ّ . ًجبىؼ ثلکَ ثتْاًؼ ثَ ُـ لؾت ّ توتؼی کَ هی عْاُؼ اف رنن عْیو ّ ػیگـی ػمت یبثؼ

« ُـرٌنی ثْػى یب ُـ رٌنیتی ثْػى»گـكتبؿ صبلت هٌضـف رٌنی ؿا هی تْاى ػؿ ًگـىِب ّ ًظـیبتی ثبفیبكت کَ  اف 

ؿا هی عْاٌُؼ ثَ ایي اًؼیيَ ثیوبؿگًَْ هنظ کٌٌؼ کَ گْیی کْییـ ثَ ایي هؼٌبمت کَ اهـّف « کْئیـ»مغي هی گْیٌؼ ّ یب 

گـا ّ ؿیـٍ ثبىی ّ ُـ ؿّف ثتْاًی رنوت ّ توٌبیت ؿا هخل لجبك تي ات ػُْ  ثتْاًی ُوزٌل گـا، كـػا ػگـرٌل

ػؿ هؼٌبی ػوین ّ موجْلیک آى ثَ هؼٌبی ىکبًؼى هـفُبی رٌنی ّ رٌنیتی عيک ّ اهکبى « کْئیـ»ػؿ صبلیکَ . ثکٌی

ّ رٌنیتی عْیو ّلی ُـ ؿاٍ ّ ثؼى، ُـ صبلت ثْچ یب كن ًیق ػاؿای هضؼّػیتِبی رٌنی . صْْؿ ُقاؿ ثؼى ّ ؿاٍ امت

فثبى ّ کالم  ایي ؿّىٌلکـ . امت ّ  توٌبیو ًیبفهٌؼ توٌبی ػیگـی امت ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػیبلْگ ػائوی ثب ػیگـی امت

ّ  چیـگی ثـ ػیگـی امت، صتی ّهتی ثَ صبلت ّ فثبى فًبًَ ایي « کـػى ػیگـی»رٌنی هبالهبل اف توتغ ثیوبؿگًَْ هیل 

یب ایي ؿّىٌلکـ ّ ؿّىٌلکـی ثیوبؿ هی عْاُؼ هخل مبػینت  ّ هبفّعینت . ؿّىٌلکـی ثیوبؿ عْیو ؿا ًيبى ثؼُؼ

تجؼیل کٌؼ  ّ صبل ػؿ ًبم اّ هی عْاُؼ ثـ « ػیگـی ثقؿگ ّ رجبؿی»ثیوبؿگًَْ ّ عيي، عْػ ؿا ثَ اثقاؿ ثیبى ّ توتغ 

.چیـٍ ىْػ« هبًْى ّ هضؼّػیتی، ثـ ُـ ػالی»ُـ   

 

ایي ًظـیَ « ًلی هبًْى ّ ػیگـی»ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت ؿئبل ّ ػؿ پی  یکی اف رؼیؼتـیي امتؼالالت هْؿػ امتلبػٍ ایي

اهب ایي ؿّىٌلکـی ثیوبؿ ثَ ًبچبؿ ایي رولَ هِن ّ امبمی لکبى ؿا . «ػیگـی ثقؿگ هـػٍ امت»ًِبیی لکبى امت کَ 

، ػؿ صبلیکَ «ًینتُیچ هبًْى ّ هْبّتی ػؿ هیبى »ثـای ػمتیبثی ثَ توتغ ؿئبل ّ رٌنی عْیو ثَ ایي تؼجیـ هی کٌؼ کَ 

، ثب هجْل «ػیگـی ثقؿگ»، ثَ ایي هؼٌبمت کَ اثتؼا ثب هـگ «عؼای عْة، عؼای هـػٍ امت»رولَ لکبى ّ یب ایٌکَ 

ّ ىـایٔ ایزبػ رِبًِبی ًْ ّ ّاهؼیتِبی ًْ، كـػیتِبی ًْ « هبًْى موجْلیک ّ هبػؿ ثَ تضْل هؼاّم»کوجْػ اّ ػؿ ّاهغ 

اعالم توٌب ّ اعالم ؿاثطَ ثب ػیگـی تي ػاػ ّ ُوقهبى هـتت اف ٓـین ػیبلْگ ثب یؼٌی هی تْاى ُن ثَ . هوکي هی ىْػ

. عْیو ّ ػیگـی، اف ٓـین ػیبلْگ ّ چبلو ثب پؼیؼٍ ُب، ثَ تلکـ ّ صبلتی ًْ اف ؿاثطَ، اف رٌل ّ رٌنیت ػمت یبكت

َ کوک کٌؼ ّ  ُویيَ كْبُب ُوبًطْؿ کَ هی ػاًی ُیچ ؿاٍ ّ هبًْى موجْلیک رؼیؼی ًوی تْاًؼ ثَ امتضکبم ًِبیی ربهؼ

ُوبًطْؿ کَ ّهتی هجْل کـػی کَ ػیگـی ثقؿگ هـػٍ امت، آًگبٍ امبمب ربیی ثـای . ّ ؿاُِبی ًْیی ثْرْػ هی آیؼ

هوکي ًغْاُؼ ثْػ، آًگبٍ ػیگـ صتی « آًتی اػیپ، هبًْى ىکٌی هضِ ّ پؼؿکيی»صـکت اًوالثی ّ ؿاػیکبل ثَ هؼٌبی 

بم مـهبیَ ػاؿی ؿا کبهل کٌبؿ ثقًی، فیـا ایي یک تُْن امت ّ تْ ٌُْف امیـ تُْن ًوی تْاًی ثگْیی کَ هی عْاُی ًظ

ُنتی ّ كؤ هی تْاًی ػؿ چِبؿچْة ىـایٔ ّ اهکبًبت ثَ تضْل ػؿ ىـایٔ ّ گلتوبًِب « ػیگـی ثقؿگ»ّرْػ یک 

اػیکبلتـیي ًتیزَ هِوتـیي ّ ؿ« اًؼام ثؼّى رنن»افیٌـّ ثَ هْل ژیژک ػؿ کتبة . کوک ؿمبًی ّ تلبّت ایزبػ ثکٌی

ًیق ػیگـ ًوی تْاًؼ ثبػج امتضکبم ىـایٔ ّ « ًبم پؼؿ ّ هبًْى موجْلیک»گیـی اف هـگ ػیگـی ثقؿگ  ّ ایٌکَ صتی 

عْیو ّ تاله ثـای « ّؼ اػیپی»ربهؼَ موجْلیک ىْػ، ایي امت کَ اًؼیيَ اًوالثی ّ ؿاػیکبل ثبینتی ثـ ُـ صبلت 

« گلتوبى ُینتـیک»یؼٌی ایي اًؼیيَ اًوالثی ثبینتی اف )  5.اف آى ثگؾؿػ چیـگی ثـ پؼؿ ّ ػیگـی ثقؿگ چیـٍ ىْػ ّ

(ػمت یبثؼ« گلتوبى ؿّاًکبّاًَ»ثگؾؿػ ّ ثَ   

 

» هـاػی یب /تلکـ ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل، گـكتبؿ صبالت ًوبیيی، هـیؼ:  سّؽٌفکش هًْتاژگش

ل تکَ ّ ًبتْاى اف ایزبػ ًوؼ پبؿاػکل ّ چٌؼ چين اًؼافی ثَ پؼیؼٍ ػؿ ّاهغ یک تلکـ هًْتبژگـ، چِ« هبًْى ىکٌی هضِ
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ُوبًطْؿ کَ چٌیي . اّ ًبتْاى اف صـکت ّ تـییـ چين اًؼافُب ػؿ صیي مٌزو ّ ًوؼ ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُبمت. ُبمت

بػؿ ثَ یب ًوی تْاًؼ ه. ؿّىٌلکـ ؿئبل ّ ًبؿمینتی ًوی تْاًؼ ُن ًظـیبت ؿا عْة ثلِوؼ ّ ُن ثـ هـف ًظـیبت ثقیؼ

اّ ػچبؿ ایي كبًتنن ّ  تُْن . ًگـینتي  ّ ًوؼ ثنتـ كکـی عْیو ّ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ پؾیـه گلتگْ ّ ًوؼ هتوبثل ثبىؼ

امت کَ هبػؿ امت ثـ هضؼّػیتِبی ًظـی عْیو کبهل چیـٍ ىْػ ّ یب ًیبفهٌؼ ثَ ًظـات ػیگـاى ّ چين اًؼافُبی ػیگـ 

تلبّت ّ ّاهؼیت »ػمتیبثی ثَ هؼؿت ّ كـػیت هتلبّت عْیو، ثـای ایزبػ ثـای ػجْؿ اف ایي عطبُب ّ ثـای .  ًجبىؼ

مبصت كـػیت ّ »ّ ّؿّػ ثَ « ًوو ػّم ًبؿمینتی»ّ « ًوو اّل ؿئبل»، اّ اصتیبد ثَ ػجْؿ اف «ًْیي، گلتوبى ًْیي

وین ّ تـییـ ًبتْاًی ؿّىٌلکـی ایـاًی اف ایي تضْل ػ. ػاؿػ« مْژٍ موجْلیک، ّؿّػ ثَ ًوو ّ ربیگبٍ مْم موجْلیک

، ػلت اٍلی متـًّی اّ ّ تکـاؿ ثضـاى ؿّىٌلکـی، ػلت «ؿاثطَ موجْلیک ثب ػیگـی»رب، ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ 

كـػیت ًْ ّ چين اًؼاف ًْ ّ هتلبّت، گلتوبى ّ رِبى ًْ ّ »هضْؿی ّ پبیَ ای ًبتْاًی ؿّىٌلکـ ایـاًی اف ػمت یبثی ثَ 

. امت« هتلبّت  

 

 

 عخي ًِایی

 

/ ّ ؿاثطَ پبؿاػّکل« ًوو ّ هوبم موجْلیک» کـی ایـاًی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی  ثب ػمتیبثی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ثبؿی ؿّىٌل

هی تْاًؼ ًَ تٌِب ثـ ثضـاى عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ هؼؿت « ػگـػینی ُـ چَ ثِتـ ثَ مْژٍ هتلبّت»تخلیخی ثب پؼیؼٍ ُب، ثب 

کوک ثَ تضْل كـػی ّ گلتوبًی،میبمی ثکٌؼ کَ اٍْال صْْؿ عالم عْیو ثِتـ ػمت یبثؼ ثلکَ اّ هی تْاًؼ ثؼیي ّمیلَ 

ؿّىٌلکـ ایـاًی تٌِب ثب ّؿّػ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي ػـٍَ . ایي ؿّىٌلکـ ّ رٌجو ؿّىٌلکـی ؿا ّـّؿی مبعتَ اًؼ

چين »مْژگی ّ كـػیت ّ صبالت هغتلق آى هی تْاًؼ ثَ مـًْىت عْیو  ّ ؿاٍ عْیو، ّـّؿت عْیو تي ػُؼ ّ 

چين اًؼافی هتلبّت کَ اٍْال ثَ عبٓـ رب ّ هوبم هتلبّت اّ ػؿ . ؿا ثیبكـیٌؼ« َ یک پؼیؼٍ ّ یب ثَ یک گلتوبىاًؼافی ًْ ث

ًْع ؿاثطَ »اهب ثـای ایي تضْل هِن ثبینتی اّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ىٌبعت ػوین مٌبؿیْ ّ . ػینکْؿك اهکبى پؾیـ هی ىْػ

گلتوبًِب ّ ثنتـ كکـی عْیو ػمت یبثؼ ّ اف مْی ػیگـ ػمت یبثؼ، اف یک مْ ثَ ىٌبعت تئْؿیک « عْیو ثب ػیگـی

ثتْاًؼ هـتت رب ّ هکبى ّ چين اًؼافُبی عْیو ؿا تـییـ ػُؼ ّ چين اًؼافُبی ًْ ّ یب ثنتـی ثـای هؼؿتِب ّ چين 

.اًؼافُبی ًْ تْمٔ ػیگـاى ثْرْػ آّؿػ  

 

یوب ثَ ایي ػلیل هبػؿ ثَ ایزبػ چين اًؼاف ًْیي ّ امت ّ ػه« ًوؼ موجْلیک ّ ًوو مْم»ًوؼ ثبال یک ًوًَْ اف تْاًبیی ثَ ایي 

چين اًؼافی کَ تب کٌْى ثَ ایي ىکل . هتلبّت ّ ؿّاًکبّاًَ  ثَ هّْْع ؿّىٌلکـی ّ ثضـاى ؿّىٌلکـی ایـاى امت

ىْػ اگـ کَ ثغْاُؼ « صبلت ًبؿمینتی» اهب ایي ًوؼ موجْلیک هی تْاًؼ ػؿ ًِبیت ثبف ُن گـكتبؿ یک . ّرْػ ًؼاىتَ امت

ٔ پٌؼ ثؼُؼ ّ یب اف هّْغ ثبال ثَ ػیگـاى ثٌگـػ، آًِب ؿا مـفًو اعالهی ثکٌؼ ّ ثغْاُؼ کَ ػمت اف کبؿُبی ثبٍطالس كو

.ؿلٔ عْیو ثـػاؿًؼ  

 

فیـا هّْْع موجْلیک ّ ًوو مْم ػهیوب ایزبة هی کٌؼ کَ صبلت ّ چين اًؼافُبی هغتلق اّل ّ ػّم ؿا ػؿک ّ لول 

ایي صبالت ّرْػ ػاؿػ ّ ُیچکل ػؿ ُوَ صبلت ّ ػؿ ُـ هوبلَ ّ ًوؼه ُویيَ ًوی  کـػ، پی ثـػ کَ ػؿ ًگبٍ یکبیک هب

.تْاًؼ ػاؿای صبلت موجْلیک ثبىؼ ّ هی تْاًؼ ػچبؿ ُویي اىتجبُبت ّ  صبالت ًبؿمینتی یب ؿئبل  ثيْػ  

 

ف ایي صبالت ایي اهکبى ؿا ثَ ًگبؿًؼٍ هی ػُؼ کَ پی ثجـػ کَ ُـ کؼام ا« چين اًؼاف موجْلیک»اف ٓـف ػیگـ ایي 

ثیوبؿگًَْ ثبال، اف صبالت هبلیغْلیبیی، ًبهْمی، ًبؿمینتی تب صبالت ًبهْمی، ؿئبل ّ عـاثبتی ؿّىٌلکـی عْػ ًیق 

ّـّؿتِبی تضْل ّ هنیـُبی تضْل ُنتٌؼ، هنیـُبی ػگـػینی اّلیَ ُنتٌؼ ّ اّ ًیق ػؿ هنیـ تضْلو ایي ثیـاَُ ُب ّ 

ًگـینتي موجْلیک ثَ عْیو ّ »ایي امت کَ ؿّىٌلکـ ثب تْاًبیی  هّْْع. تضْالت ثیٌبثیٌی ؿا ٓی کـػٍ امت

ثتْاًؼ ػؿ ایي ًوو ًوبًؼ ّ تضْلو ؿا کبهل ثکٌؼ ّ گبم ثَ ػـٍَ موجْلیک ّ كـػیت عْیو ثگؾاؿػ ّ « مٌبؿیْی عْیو

صبالت ًبؿمینتی ثٌبثـایي هَؼ ایي ًوؼ ػهیوب ایي امت کَ ثَ ػّمتبى ّ ؿّىٌلکـاًی کَ امیـ ایي . کبؿه ؿا ثپبیبى ؿمبًؼ

ّ ؿئبل ُنتٌؼ ّ ًگبٍ ّ رِبًيبى ػچبؿ ایي ثضـاى ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ هؼؿت ًْیي عْیو ُنتٌؼ، اثقاؿ ّ ىٌبعتی 

. هؼؿتوٌؼ ثـای ػمتیبثی ثَ ؿاٍ ّ هؼؿت عْیو ػؿ اعتیبؿىبى ثگؾاؿػ  

ػؿ « ؿاٍ ًْ، چين اًؼاف ًْ»ثلکَ  ، ثؼى ًْ، ّاهؼیت ًْ ُیچگبٍ صبّـ ّ آهبػٍ ّ یکؼكؼَ ثؼمت ًوی آیؼ«ؿاٍ ًْ»فیـا 

هنیـ ػمت یبثی ثَ چين اًؼاف هتلبّت عْیو ػهیوب . هنیـ تضْل ّ ثب ػجْؿ اف عطبُب ّ اكـآِبی هغتلق ثؼمت هی آیؼ

یکبیک . ػجْؿ اف ُویي صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ّ تْاًبیی ًوؼ هؼاّم عْیو ّ عٌؼیؼى ثَ عطبُبی عْیو ّ ػیگـی امت

ی کَ امیـ صبالت ثبال ُنتٌؼ ػؿ ّاهغ ثَ ربی ًؼاهت ّ پيیوبًی ثبینتی صبل گبم ثؼؼی ؿا ثـػاؿًؼ ّ ًظـات ّ ؿّىٌلکـاً

ّ هؼؿت ػوین عْیو ػمت یبثٌؼ، ثَ « ًوو موجْلیک»ُـ چَ ثیيتـ ثَ « تُْن ّ عطبی ًِلتَ ػؿ ًوو ىبى»ثب لول 

صبالت ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ػؿ ؿكتبؿ ّ . تچين اًؼافی ػمت یبثٌؼ کَ اٍْال ّرْػ آًِب ّ ؿاٍ آًِب ؿا هوکي مبعتَ ام

اف ػینکْؿك ّ رنن صبکن ّ ؿاُِبی ىکنتي « ؿاُِبی هْهت كـاؿ»کـػاؿ ّ ًْىتبؿ ؿّىٌلکـ ػؿ  هؼٌبی ػلْفی هخل 

ّ «  صیْاى ىؼى»ثؼى ّ  ًظن صبکن ثـ رنن ّ ربى ؿّىٌلکـ یب یک ربهؼَ ُنتٌؼ اهب ایي ؿاُِبی هْهت  هخل تْاًبیی 
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هی تْاًٌؼ كؤ کْتبٍ هؼت هْحـ ثبىٌؼ ّ ثَ هْل ػلْف اگـ ثَ تضْل ثؼؼی ّ ایزبػ ثؼًی ًْ، چين اًؼافی مبػ ىؼى ّ ؿیـٍ 

.ًْ ّ هتلبّت ًیبًزبهٌؼ، هضکْم ثَ ىکنت ّ ثبفتْلیؼ رنن مبثن ّ ػینکْؿك مبثن ُنتٌؼ  

 

ُیچگبٍ « ّ چين اًؼاف مْم ًوؼ موجْلیک ّ ایي ؿاٍ»ُوبًطْؿ کَ ػمتیبثی ثَ ایي صبلت موجْلیک ثَ ایي هؼٌبمت کَ ایي 

پبیبى ًوی یبثؼ ّ صبل عْاًٌؼگبى هی تْاًٌؼ ثَ کوک ایي چين اًؼاف ًْ، ثب ّاؿػ ىؼى ثَ  ػـٍَ موجْلیک ثَ کوک ایي 

ػؿ ایي ًوؼ ّ ثضج ؿّىٌلکـی، صبل گبهی رلْتـ « کْؿ، ًبؿمینتی ّ موجْلیک»ؿاٍ ًْ، ثب تْاًبیی ثَ لول مَ ًوو 

ؿم ّ هتلبّت ایزبػ ثکٌٌؼ، ًوبٓ هْت ّ ّؼق ایي ًوؼ ؿا ثجیٌٌؼ ّ چیقی هتلبّت ّ چين ثگؾاؿًؼ ّ چين اًؼافی چِب

افیٌـّ . «مبصت موجْلیک ُیچگبٍ ثَ ًْىتي پبیبى ًوی ػُؼ»فیـا ثَ فػن لکبى . اًؼافُبیی ثِتـ ّ ًْیي ایزبػ ثکٌٌؼ

. عالهیت، کتبثت ّ ًوؼ ؿا پبیبًی ًینت  

 

ی یکبیک ؿّىٌلکـاى ّ اًؼیيوٌؼاى ایـاًی ىبُؼ صْْؿ هؼؿتِبی ًْیي ّ هب ػؿ ًنلِبی هغتلق، ػؿ آحبؿ ّ کبؿُب

موجْلیک ایي ؿّىٌلکـی ًْیي ّ هؼؿتِبی ًْیي ُنتین ّ ایي ًوؼ ػهیوب ػؿ پی آى امت کَ ایي گلتوبى ًْ ُـ چَ ثیيتـ ثَ 

ؿ ًنلِبی رْاى  مْم ّ افیٌـّ ایي هؼؿتِبی ًْیي ػؿ ًنلِبی هغتلق ّ ثَ ّیژٍ ػ. گلتوبى صبکن ّ  هؼؿتوٌؼ تجؼیل ىْػ

چِبؿم ثبینتی ثب کوک پؾیـه ًوؼ ّ عٌؼیؼى ثَ عطبُبی عْیو ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي هؼؿت ًْیي عْیو ػمت یبثٌؼ ّ کبؿ 

هب ًنلِبی هغتلق ثَ یکؼیگـ ّ ثَ اؿتجبٓ ّ ًوؼ هتوبثل اصتیبد ػاؿین ّ ایي چبلو ّ . رؼیؼ عْیو ؿا ثَ پبیبى ثـمبًٌؼ

.گلتگْ ؿا پبیبًی ًینت  

  

:اػثیبت  
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 سمبولیک،» بخش سه دارای انسانی هر مثل کل در و پدیده هر: واقع یا رئال/ خیالی/سمبولیک نیروا ساحت سه/ / 3
 درهم «ای برومه دایره سه» شکل به واقع در بخش سه این. است «وار کابوس یا و رئال نیز و نارسیستی یا خیالی
 در و باشند یکدیگر بدون توانند نمی ها آن و است بخش سه این از ترکیبی بشری جهان و انسان روانی ساختار و اند تنیده
 و سمبولیک شکل که است آن اما مهم موضوع(. 1)دارند حضور حالت سه و بخش سه این انسانی حالت و عمل هر

 به نگاه در بتواند، مرتب و گردد تبدیل پدیده هر لمس اساسی شکل و «غیر» با رابطه اساسی شکل به بتواند بالغانه
 و را خویش میل و تصور خیالی بخش متنفرانه/شیفتگانه نارسیستی خوشی یا ژوئیسانس خویش، یتمنا به و« غیر»

 از نوینی اشکال به را خویش تصور رئال بخش ذر مطلق قدرت لمس و تجاوز و خشونت میل وار کابوس خوشی نیز
 سه این از ماالمال همه بشری، دیشهان تا و بازی عشق تا بوسه از. یابد تحول مرتب و سازد تبدیل چندالیه و فانی تمنای
 بشری مداوم عبور و بشری خالقیت ضرورت علت و بشری جهان مداوم تحول علت آمیختگی درهم این و هستند بخش

 ژیژک قول به توان می ساحت سه این از. است بعدی تحول نیاز و بحران تا نو تمنایی و خالقیت و نگاه به بحران از
.آفرید رفتار و نگاه در ترکیبی شکل شش  
 به و جهانش به هم یعنی. گیرد می ارتباط غیر و دیگری با پارادکس حالت یک در همیشه فرد سمبولیک رابطه در

. است خویش از و آنها از انتقاد و نقد به قادر همزمان و ورزد می عشق «غیر به یا دیگری» به رقیبش، به خواستش،
 خویش، و او میان رابطه ارتباط، این در که دارد قرار گانه سه تثلیثی، اطارتب یک در واقع در اش رابطه در همیشه او

 همیشه که داند می او سو یک از یعنی. گیرد می صورت پدر نام دیسکورس و قانون بستر بر همیشه معشوق و او میان
 و راهی و یریتفس او سخن هر و برد نمی پی دیگری و رابطه و خویش نهایی ذات به هیچگاه او و هست ای فاصله
 و بنگرد اش رابطه و خویش به سوم ضلع از مرتب تواند می او دیگر طرف از. است ناتمام و تحول قابل اندازی چشم

 که است سحرکننده و نگاهی/نگاه دوگانه رابطه یک نارسیستی رابطه. سازد متحول را روابطش و کند نقد را خویش
 تحول قابل انداز چشم یک سان به هستی و خویش دیدن از و فاصله و نقد از ازینرو. است نارسیستی یگانگی پی در

 او دروغین بهشت و شکند می هم در را او رئال یا و نارسیستی ژوئیسانس و تمتع سمبولیک نگاه این زیرا. دارد هراس
 و تجاوز ایبر او دست ابزار به و است شده محو دیگری نگاه در کامال رئال رابطه اسیر انسان. کند می داغان را

.جنسی تجاوزگر یک حالت مثل شود، می تبدیل خشونت  
4 / http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html 

5 / http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_31.html 

6- Zizek: körperlose Organe. S. 141 
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سّاًکاّی تحشاى صتاى فاسعی: تخؼ چِاس  

 
ثٌبثـایي ثضـاى كـػی ّ یب روؼی یک اًنبى هجل اف ُـ چیق ػؿ هبلت ثضـاى فثبى اّ عْیو ؿا . اًنبى ػؿ فثبى هی فیؼ

ؿّاًکبّی ثَ كـػ اربفٍ هی ػُؼ تب ثب  .هی عْاًؼ« آًبلیق فثبى»  یکثَ ُویي ػلیل ًیق لکبى ؿّاًکبّی ؿا  .ًيبى هی ػُؼ

. ، ثب توٌبُبی پٌِبى عْیو ػیؼاؿ کٌؼ، اّ ؿا ػؿ کالم ّ گلتبؿه ثيٌْػ ّ ثب اّ ّاؿػ ػیبلْگ گـػػ«ػیگـی عْیو»

ـاًِبی ًِلتَ ُویٌکبؿ ؿا ًیق ؿّاًکبّی هجبصج كـٌُگی ّ یب فثبًيٌبمی هی کٌؼ تب یک كـٌُگ ّ ربهؼَ ثب توٌبُب ّ ثض

ػؿ فثبى ّ كـٌُگ عْیو، ثب ػیگـی عْیو آىٌب ىْػ، ثب اّ ثَ ػیبلْگ ثٌيیٌؼ ّ ؿاُی ثـای ػجْؿ اف ثضـاى عْیو ّ 

.ػمتیبثی ثَ ثلْؿی ًْ ّ هؼؿتی ًْ، ّصؼت ػؿ کخـتی ًْ یب کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی ًْ ثیبثؼ  

 

پن فػى، عطبُبی فثبًی ّ یب  کالهی ّ ؿیـٍ آىکبؿ هی اگـ یک كـػ ًْؿّتیک ثضـاًِبی ًبعْػآگبٍ عْیو ؿا ػؿ هبلت ت 

مبفػ، آًگبٍ ثضـاى یک ربهؼَ هخل ثضـاى هؼؿًیت كـٌُگ ایـاًی عْیو ؿا ػؿ هبلت ثضـاًِبی هغتلق هؼؿى ایي ربهؼَ 

هب ُن ُْیت « فثبى»فیـا  .ّ ثضـاى فثبى یکبیک هب عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ« ثضـاى فثبى كبؿمی»ّ اف رولَ ػؿ هبلت 

فیـا فثبى هب تٌِب اٍْات ًینت . ب ّ ُن مبعتبؿ ّ گلتوبًی امت کَ ػؿ چِبؿچْة آى هب ثَ رِبى ّ ػیگـی هی ًگـینه

افیٌـّ ًبعْػآگبُی عْیو ؿا ثَ ّیژٍ ػؿ . یک كـٌُگ ّ كـػ امت« توٌبُبی ػوین»ثلکَ ُـ فثبى ػـٍَ صْْؿ 

ُوبًطْؿ کَ . ؿّاى پـیو ّ ؿیـٍ ًيبى هی ػُؼ ػـٍَ فثبى، ػؿ عطبُبی فثبًی كـػ ًْیـّتیک، ػؿ فثبى پـیيی كـػ

. ثضـاى ُْیت یک ربهؼَ عْیو ؿا ػؿ ثضـاى فثبى آى ربهؼَ ًيبى هی ػُؼ ّ ؿاُی ثـای ػجْؿ اف ثضـاى هی رْیؼ  

 

پیو ىـٓ تضْل ّ ػجْؿ اف ثضـاى هؼؿًیت ّ فهیٌَ مبف تضْل ّ ؿًنبًل  فثبى كـػی یب روؼی ُوقهبى ایي ثضـاى 

ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی هی تْاًؼ ػؿ ایي . ی کَ ؿاف ایي ثضـاى ّ ؿاُِبی ػجْؿ اف آى ثؼؿمتی ىٌبعتَ ىْػثؼؼی امت، ثَ ىـٓ

ػـٍَ ًیق ثَ ػؿک چين اًؼافی هتلبّت اف ثضـاى کوک کٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ هتغََبى فثبى ّ ؿىتَ ُبی ػیگـ ثَ ؿاُِبی 

ػ فثبى یک كـ ػؿ مبعتبؿ ّ صبلت « ی ًِلتَتوٌبُب»ؿّاًکبّی هی تْاًؼ ثب ىٌبعت . ّ  ػجْؿ اف ثضـاى ػمت یبثؼ تضْل

ُوقهبى ثَ هؼٌبی ػمتیبثی ثَ  ثلْؿی کَ. کوک ؿمبًؼ ػجْؿ اف یک ثضـاى ّ ػمت یبثی ثَ ثلْؿی ًْ یب یک هلت ثَ

ثلْؿی کَ ػؿ ػـٍَ فثبى یک هلت ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف صبلت چٌؼپبؿگی ّ ؿّاى پـیيی  .امت« فثبى ّ گلتوبًی ًْ»

ّ فهیٌَ مبفی صْْؿ ُقاؿاى ؿّایت ّ فثبى ًْ ّ هتلبّت « ّصؼت ػؿ کخـتی ًْ»ػمت یبثی ثَ کًٌْی فثبى كبؿمی ّ 

ثَ هؼٌبی تْاًبیی فثبى كبؿمی ثَ تضْل ثَ یک فثبى ػلوی ّ هبػؿ ثَ پؾیـه . كـػی ثـ ثنتـ ایي فثبى هيتـک امت

ل پبؿمی یب گـكتبؿی ػؿ موجْلیک کلوبت هِبرـ ّ ػّؿی رْیی اف ُـ صـکت اكـآی، عْاٍ ثبفگيت ثَ فثبى اٍی

اف یک مْ امت ّ اف مْی ػیگـ ثَ هؼٌبی اصتـاف اف ثبفگيت ثَ عْیيتي هْهی ّ ُوقهبى « كبؿگلینی»صبالت هغتلق 

كبؿمی هيتـک فثبى  ثب  ّ ػیبلْگ آًِب ، چَ فثبًِبی هْهی یب فثبًِبی هؼؿىاهکبى صْْؿ كـٌُگِب ّ فثبًِبی هغتلق

ػالهَ هٌؼاى هی  . ىْؿی ػؿ ایي فهیٌَ هی پـػافینثضـاى فثبى كبؿمی ّ ثَ ًوؼ کتبة آافیٌـّ ػؿ ایي ثغو ثَ ًوؼ  . امت

.ثَ ًوؼُبیی ػؿ ایي فهیٌَ ػمت یبثٌؼ« اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی» تْاًٌؼ ُوچٌیي ػؿ کتبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

(1)ًغل ها« تاص تیُْ»تا  یآؽْس« صتاى تاص»اص   
 

 

ُشاط ّ اًتمادات هخالفاى آى یؽٌاع ةیًگاٍ ّ تحْل ًْ ّ آع کیسّاًکاّاًَ  لیتحل  

 

ّ  پـػافػ  یه یاف هؼْل ّ ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿم یٌیًْ شیثَ ٓـس ّ تيـ« فثبى ثبف»ثَ ًبم  یآىْؿ یتبفٍ آهب کتبة

 یُب ىـٓ ویپ ،یكـاًنَ، آلوبً ،ینیاًگل یُب هؼؿى، هبًٌؼ فثبى یػلو یُب گؾاؿ ّ تکبهل فثبى یُب ثَ ؿاٍ یثـ ثنتـ ًگبُ

فثبى هؼؿى ؿا  کیثَ  یؼیاف فثبى ٓج یفثبى كبؿم يتـیگؾاؿ ُـ چَ ث ٔیّ ىـا یػجْؿ اف ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿم یکل

ّ اصتوبال  کٌؼ یؿا هطـس ًو یفثبى هؼؿى ػلو کیثَ  یهيغٌ گؾاؿ فثبى كبؿم یُب ًْىتَ ؿاٍ يیاّ ػؿ ا. کٌؼ یهطـس ه

 یيیاًؼ ثبف» کتبة گـه،یکَ تب کٌْى ػؿ ػّ احـ ػ ییُب ؿاٍ.  پـػافػ یه یهيغَ یُب ثَ ؿاٍ صل کتبة يیػؿ رلؼ ػّم ا

ػؿ کتبة  ویِبیمبف ثَ آًِب پـػاعتَ امت ّ ثب ّاژٍ قیً ،«یكـٌُگ ػلْم اًنبً»کتبة  گلتبؿ ویّ پ «یفثبى كبؿم

کَ اهـّف کبهل  تی  هخل هؼؿً ییُب بًٌؼ ّاژٍه. اهکبًبت ًْ ؿا ًيبى ػاػٍ امت يیاف ا ییُب ًوًَْ «یكـٌُگ ػلْم اًنبً»

.رب اكتبػٍ امت یػؿ فثبى كبؿم  

 

 

امت  یؼیٓج. ؿا ػؿ ثـ ػاىتَ امت یهْاكن ّ هغبلق هغتلل یػاىتَ امت ّ ًوؼُب یا ثبفتبة گنتـػٍ یاحـ ًْ اف آىْؿ يیا

ًوؼ ّ چبلو  گـیاف ٓـف ػ. نتیً تیکبهل ّ ثؼّى ػ یػلو یتئْؿ چیُ ـایىْػ، ف ؼٍیثَ ًوؼ کي ینتیکَ ُـ ًگبٍ ًْ ثب

ّ ًوؼ  یّ ثـؿم یهؼؿى ػلو یُب صْفٍ کیتلک تیثب ؿػب_  ـٍ،یمبفاى، هتـروبى ّ ؿ ىٌبمبى، ّاژٍ فثبى بىیه یتغََ

هغتلق  یُب ؿاٍ زبػیّ ثَ ؿىؼ ا کینتوبتیتضْل م يیثَ ؿىؼ ا تْاًؼ ی، ه_ویعْ یًبتوبم صْفٍ کبؿ يَیاًؼاف ُو اف چين

هغتلق  یّ ًگـىِب یّ كٌ یهيکل تغََ يَیُو یاهب هيکل چبلو ػلو. کوک کٌؼ یبؿمػجْؿ اف ثضـاى فثبى ك

 کی. ؿمبًؼ یکوک ه یثَ ؿىؼ ّ هْام تضْل ػلو یچبلي يیثـػکل چٌ. نتیهّْْع ثضج ً کیپنبهؼؿى ثَ  بیّ  هؼؿى

 بیوک ؿمبًؼ ّ ثَ ؿىؼ چبلو ک تْاًؼ یثَ ُوـاٍ ػاؿػ کَ ه ویثب عْ یّ ؿّاً یرٌجَ اصنبم کی يَیُو یثضج تغََ

.گـػػ یهبًغ ؿىؼ ّ تضْل هٌبمت چبلو ػلو  

 

فثبى ّ هّْْع فثبى اف هٌظـ  یکبّ اف هٌظـ ؿّاى یآىْؿ یثَ ًظـات آهب یًگبُ ٌؼٍیهوبلَ ّ ػؿ هوبلَ آ يیػؿ ا هي

 کٌن یه یّ مؼ کٌن یاّ ؿا ثبف ه َیکبّاًَ هؼؿت ّ ّؼق ًظـ ًگـه ؿّاى يیّ ثـ ثنتـ ا اًؼافم یه یکبّ ؿّاى

 یعبؿد ىْم ّ ّاؿػ هجبصج تغََ ویعْ یتغََ ْفٍهجضج هِن ثبف کٌن، ثؼّى آًکَ اف ص يیثَ ا گـیػ یاًؼاف نچي

ثضـاى فثبى »هغتلق ثَ هّْْع  یاًؼافُب چين زبػیثَ ا بفیاکٌْى هب ً. گـػم یىٌبم ّاژٍ بیّ  یىٌبم صْفٍ فثبى

کبّاًَ ًظـات ٓـس ىؼٍ ػؿ رلنَ ًوؼ ثـ  ثب ًوؼ ؿّاى ،گـیاف ٓـف ػ. تـ گـػػ ّ چٌؼربًجَ تـ نیتب ثضج ػو نیػاؿ «یكبؿم

اف  «یْفػگیفثبى ػ»ّ ًگبٍ ًِلتَ ػؿ هوبلَ  بتیًظـ یىٌبم تیثب آم قیهوبلَ ّ ً يیػؿ ا( 1) ـاىیػؿ ا یآىْؿ یآهب ةکتب

 یفثبى ًْتضْل  ـیًِلتَ ػؿ هن یکبّاًَ هؼْالت ّ هْاًغ ؿّاً ؿّاى یىٌبم تیػؿ هوبلَ ػّم، ثَ آم( 2) بىیػکتـ صبكظ

.پـػافم یه یّ ػؿ ؿاٍ ؿىؼ چبلو هؼؿى ّ ػلو یكبؿم یػلو  

 

 ساتطَ صتاى ّ فشد

 

 بًویػؿ ّاهغ ف یّ پنبهؼؿً ؼیثلکَ ثٌب ثَ ًظـات رؼ گؾاؿػ یّ فثبًو ًَ تٌِب ثـ تلکـ اّ احـ ه ؼیف یاًنبى ػؿ فثبى ه

ّ ًْع ؿاثطَ كـػ ثب  ؼیف یه یگلتوبى فثبً بی نکْؿكیػ کیػؿ  یُـ اًنبً ـایف. مبفػ یؿا ه تویتلکـ اّ، رِبًو ّ كـػ

کبّاًَ  ؿّاى یثـ امبك تئْؿ. اّمت تیّ كـػ تیىغَ یثغو اٍل ػٌُؼٍ لیتيک« ثقؿگ ـیؿ» يیثب ا بیگلتوبى ّ  يیا

« فثبى ػجبؿت». امت« (2)فثبى اىبؿت»ّ « (1)فثبى ػجبؿت »ػّ عَلت  یػاؿا یلکبى ػؿ ثبة فثبى، ُـ فثبً

امت  یثيـ یتوٌب ّ آؿفّهٌؼ گبٍیرب« فثبى اىبؿت»فثبى امت ّ  کی یّ ػمتْؿ ییالت آّاٍـف ّ ًضْ ّ صب بًگـیی

ػؿ  قیً یآىْؿ. ثَ كـػ امت« ثقؿگ ـیؿ»ّ اىبؿات  یروؼ تیُْ ،یآؿفّهٌؼ گبٍیّ رب یكـٌُگ ـاثی؛ تجلْؿ ه(5)

ًِلتَ ػؿ ُـ فثبى ّ  «یٌُگكـ ـاثیه»ّ اف  کٌؼ یاىبؿٍ ه ویعْ ٍْیثَ ى یػّ صبلت فثبى ّ فثبى كبؿم يیکتبثو ثَ ُو

(6. )ؼیگْ یه يفثبى مغ «یثْه نتیف»ّ اف صبلت  ؿاًؼ یمغي ه یػؿ فثبى كبؿم  

 

« فثبى اىبؿت»صبلت ىبػـاًَ ّ ػبؿكبًَ امت ّ ثَ ػٌْاى  کی یػؿ ّاهغ ػاؿا یگلت کَ فثبى كبؿم تْاى یهخبل ه یثـا

 ،«تیكـػ»ُـ کالم هؼؿى هخل  یثَ مبػگ تْاًٌؼ یَ هّ ػبؿكبًَ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ک یاعاله یُب هزوْػَ اؿفه ویػؿ عْ

ُوبًطْؿ کَ . مبفًؼ لیهنظ ّ تجؼ یاعاله بیک صبلت ػبؿكبًَ ّ یثَ  ،یتـروبًو ثَ كبؿم يیؿ ا، ػؿ ص ـٍیّ ؿ «یآفاػ»

ػؿ « ًبتوبم، هبًًْوٌؼ ّ هـفػاؿ هؼؿى يَیُو یّ آفاػ تیكـػ»ؿّ  يیاف. اكتؼ  یکبؿ هـتت اتلبم اكتبػٍ امت ّ ه يیا

 یّهت َُوبًطْؿ ک. بثؼی یه ینیػگـػ یـاًیا« ػبؿكبًَ یّ آفاػ یگـا هطلن یعْػهؼاؿ» کیثَ  یتـروبًو ثَ كبؿم

تْرَ  ویُب ّ عْامت تویکَ ثَ كـػ ٌؼیگْ یه یـاًیا وبؿیثَ ث_ اّل کبؿىبى یػؿ مبلِب ژٍیثَ ّ_  یـاًیؿّاًيٌبمبى ا
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 یاًنبى اعاله»اف  بی ىًْؼ، یگـا ه ّ ػؿّى آّؿًؼ یاف عبًوبٍ مـ ػؿه وبؿاىیث يیکٌؼ ّ ثَ آًِب تي ػُؼ، آًگبٍ اصتوبال ا

 یّ اؿّب« هي هؼؿى»هلِْم  کَیػؿ صبل. بثٌؼی یتضْل ه« اهـّف هـف یث تپـم لؾت»ثَ  «ـّفیگـ ػ مـکْة_عْػ

جْل ّ ه ویامت ّ ثب هجْل هـف عْ تیّاهؼ ـییّ تـ ـّىیهؼوْال ًگبُو ثَ ث یکبّ ػؿ ؿّاى ویعْ« هي» یعْامتِب

 یهخبل ػاؿا یامت ّ ثـا ویعبً عْ یعَلتِب یػاؿا قیً یكبؿم« فثبى ػجبؿت» . ُوـاٍ امت« ًبم پؼؿ» بیهبًْى 

ّ هبًٌؼ  نتیتضْل ً يیا زبػیهبػؿ ثَ ا ویاف ػؿّى عْ یّ ثَ هْل آىْؿ نتیفثبى هؼؿى ً کی یهْ کیٌْلْژیثنتـ تـه

ػؿ  یتغََ بیهؼؿى  نیهلبُ يیکَ ا ژٍیثَ ّ.) ػاؿػ نتوبًَیم یکیّ هکبً یجیفثبى تـک کیثَ  بدیهؼؿى اصت یُب فثبى

(.امت بكتيیػؿ صبل ؿاٍ  بیامت ّ  بكتَیؿاٍ  یػؿّى كـٌُگ كبؿم َاٍْال ث «ـیؿ»ّ ثب  تی  اؿتجبٓ ثب هؼؿً زَیًت  

 

 

ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ ػّ ثـ ثنتـ  قیهتوبثل ً یكـٌُگ اؿتجبٓ کی« فثبى اىبؿت»ّ « فثبى ػجبؿت» بىیه تیًِب ػؿ

ؿا  یكـٌُگ ىکل ّ صبلت عبٍ يیآًِب ثَ ا گـیاف ٓـف ػ. اًؼ ارتوبع ّ كـٌُگ ىکل گـكتَ کی «یثْه نتیف»

 کی گـیػ یػؿ هؼٌب بیّ هتوبثل ّ  یکیبلکتیػ طَؿاث کی یؼٌی. مبفًؼ یه ؼیّ ثبفتْل ؼیؿا تْل یّ گلتوبى كـٌُگ ثغيٌؼ یه

گلتوبى  بیّ  ْیمٌبؿ کی یامت ّ ارقا یگـینتَ ثَ ػصکولـهبمت کَ ُـ کؼام ّاث ٌزبیا ییؼایػؿ «لـاًلیػ»صبلت 

 بدیاصت(( 9)کیموجْل تیؿّاًکبّاًَ ُْ یػؿ هؼٌب) ثبلـبًَ  تیُْ بیهؼؿى ّ  یتوٌب. ُنتٌؼ گـیکؼیهيتـک ّ ّاثنتَ ثَ 

فثبى »ثبىؼ ّ ثبلؼکل  ویّ تضْل هؼاّم عْ ویعْ بىیػاؿػ تب هبػؿ ثَ صل ّ ث ویهٌبمت عْ« ػجبؿت ثبىف»ثَ 

 یّ كـػ یػؿ صبل تضْل روؼ يَیّ ُو کیثبلـبًَ ّ موجْل تیّ ُْ« فثبى اىبؿت»ثَ  بفهٌؼیّ هؼؿى ً یهْ «ػجبؿت

 يیًْ یّ ػلو یّ فثبى كٌ ویعْ کیْلموج ؼیرِبى رؼ زبػیا یهؼؿى ّ ثبف هؼاّهب ػؿ پ یًْ تیُْ يیا ـایف. امت

.امت ویعْ یًْ یثَ توٌب یبثی ػمت یثـا ویعْ  

 

فثبى » کیکتبة،  يیػؿ ا یآىْؿ بىی، ثَ ث(فثبى ػجبؿت ّ اىبؿت هؼؿى) هؼؿى  هؼؿى هبًٌؼ كـٌُگ فثبى

اف  یؼیرؼ یُب ّ هـتت ػـٍَ ـػیپؾ یکلوبت هِبرـ ه ـػ،یپؾ یامت کَ هـتت تضْل ه« (7)ّ ؿاففػا  نتیف ثبف،كـاط

 یّ فثبً کیموجْلّ مبعتي رِبى  ـیتنغ نتي،یفثبى هؼؿى هبػؿ ثَ ًگـ يیا. آّؿػ یّ ػلن ؿا ثْرْػ ه یٌْلْژیتـه

 يیا یمٌت امت، ًَ ػاؿا/تیثضـاى هؼؿً کی ـًؼٍیػؿثـگ ویکَ ُـ کالم ّ هضتْا یکَ فثبى كبؿم یػؿ صبل. امت ویعْ

ػاؿػ  یُنت ؼىیکـػى ّ آكـ ـیتنغ نتي،یًگـ یؿّ ثَ مْ« فثبى اىبؿتو»امت ّ ًَ  یهْ کیٌْلْژیّ تـه یثنتـ ػلو

فثبى  يیا یُب هؼؿت یًل یًگبٍ الجتَ ثَ هؼٌب يیا. ) امت ویعْ یاعاله ّ یصبالت عـاثبت ـكتبؿگ قیاف ُـ چ ویّ ث

تضْل هؼؿى  ىـٓ ویپ یاٍْال ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿم. کٌؼ یثلکَ ثَ ّـّؿت تضْل ّ گنتـه آى اىبؿٍ ه نتیً

ـ ثتْاًؼ، ثب ًْ ًِلتَ امت کَ اگ یًّ اهکب یؿاُ تیُْ يیا بیفثبى ّ  يیتضْل ُـچٌؼ ًبهٌ ا بیاّمت ّ ػؿ ُـ تکبهل ّ 

ًْ ّ هؼؿى  یتضْل زبػیهبػؿ ثَ ا بثؼ،یػمت  ویثَ ػجْؿ اف ثضـاى عْ و،یعْ یفثبً نکْؿكیهؼْل ّ ػ نیىٌبعت ػه

.(عْاُؼ ثْػ  

 

آه » کیثَ  یبًیّ ث یفثبًو اف لضبظ كٌ بیػبؿكبًَ ّ  ،یمغٌو اعاله تیهؼْالت ؿا ًيٌبمؼ ػؿ ًِب يیؿّ آًکَ ا يیاف

 يیا ـیتضت تبح ،یـاًیؿّىٌلکـ ا يیا يَیثَ هْل آؿاهو ػّمتؼاؿ اًؼ بی. عْاُؼ ىؼ لیتجؼ «یفثبً یث» ـیام« ىلَ هلوکبؿ

ّ  یفثبى كبؿم یػؿًّ« ثنتَ ثْػى»  ـیفثبى اّ تضت تبح بیؿّىٌلکـ ّ  يیا. ىْػ یه« (8)ًوب يَیاًؼ» ،یهؼْالت كـٌُگ

( 9)ؿئبل /ینتیػّؿ ثبٓل ّ امبؿت ًبؿم . گـػ یه یـاًیگـكتبؿ ػّؿ ثبٓل كـٌُگ ا و،یعْ یـاًیا َیؿّص ـیتضت تبح

ثْف  یًبؿاّ ّؿّىٌلکـ  «یؿاّ»اف  ـیًبپؾ اه ُوبى گؾاؿ ارتٌبة کَ حوـٍ یـاًیا یتیّ ُْ یفثبً نکْؿكیػؿ ًگبٍ ػ

 ظیامت کَ ػؿ کل کتبة ثْف کْؿ ّ ػؿ کل تبؿ یچـعَ رٌِو کیمٌت ّ تکـاؿ  «یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیپ» یکْؿ ثَ مْ

ّ  یاًؼاف امبم چين يیثْف کْؿ ا یّ ًوؼُب ِبیکبّ ُوَ ؿّاى قیً لیػل يیثَ ا ؼیىب.) ىْػ یکـاؿ ههب هـتت ت ـیػّ مؼٍ اع

ػؿ . ًوؼُب يیُـ کؼام اف ا کیموجْل یاًؼ، ثب ّرْػ هؼؿتِب ًيؼٍ کیّ ثَ آى ًقػ اًؼ ؼٍیثْف کْؿ ؿا ًؼ یػؿًّ کلیهبتـ يیا

ثْف کْؿ ّ گلتوبى صْل ثْف  یپنبهؼؿً یکبّ ؿّاى»  ثبة ّ ثَ ًبم يیهي ػؿ ا یکیهْؿػ ثَ کتبة مْم الکتـًّ يیا

10.ؼیهـارؼَ کٌ تنیػؿ مب« کْؿ ) 

 

هْرْػ » کی بیّ  یمٌ ت تیتوبه کیاف  یی، رق یػؿ ًگبٍ پنبهؼؿً بیلکبى ّ  یکبّ ؿّاى یػؿ هؼٌب اًنبى

ٌبمت کَ ُـ هؼ يیثَ ا يیا. امت« مْژٍ هٌونن» بیهْرْػ  کیثلکَ اّ  نتیهؼؿى ً« عْػكـهبى_ینتبیا_عْػ_ثـ

امت ّ « (12)كبػل اىبؿت» کیّ ُن « (11)كبػل ػجبؿت» کیُن  بًویػؿ ّاهغ ػؿ ُـ ػولو ّ ػؿ ُـ ث یاًنبً

مْژٍ  کی، ثب فثبى ّ رِبًو اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌؼ؛ ثَ ػٌْاى  «ـیؿ»ثب  ،یگـیكـػ ثب ػ کیهـتت هزجْؿ امت ثَ ػٌْاى 

 کیّ موجْل يیؿّثـّ ىْػ ّ آًِب ؿا ػؿ رِبى ًوبػ ویعْ یتوٌبُبّ  تیاف ُْ گـیػ یًبتوبم هـتت ثب ثغي يَیثبف ّ ُو

. ًبتوبم امت يَیُو یّ ثيـ یكـػ کیثَ هْل لکبى رِبى موجْل قیً ؿّ يیاف. بثؼیتضْل  ّىْػ  ـایپؾ ویعْ یكـػ

.امت یّ ػؿ صبل تضْل ػائو «ـیؿ»ًبتوبم ّ ػؿ اؿتجبٓ ثب  يَیُو یثيـ يَیٌُـ ّ ػلن ّ اًؼ ؿّ يیاف  

 

ًظـ ُنتن  يیا بًگـیث« رولَ بیكبػل ػجبؿت »، آًگبٍ هي ثَ ػٌْاى «ُنتن یـاًیهي ا»: نیگْ یهي ه یهخبل ّهت یثـا .

ؿا  ویعْ ػاؿػ، یامت کَ هـا ّاه« ثْػى یـاًیا»هلِْم  يی، ا«ثقؿگ ـیؿ» يیػؿ ّاهغ ا« كبػل اىبؿت»ثَ ػٌْاى  یّل
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 یـاًیا نکْؿكیاًنبى ّ ػ یّ توٌب تیّ تجلْؿ ُْ یهْ ییهؼٌب ّ یؿفىثبؿ ا یفثـا اّ ػاؿا. آًگًَْ ثپٌؼاؿم بی ٌگًَْیا

ًِلتَ ػؿ فثبى اىبؿت ّ ػؿ هلِْم  تیُْ يیثب ا( 9)ؿئبل هي  بی ینتیًبؿم ک،یهّْْع ًْع اؿتجبٓ موجْل. امت

ؼؿى ه ًگبٍهؼاّم  ییـایّ هبػؿ ثَ پؾ ویكـٌُگ عْ کیكـػ ثبف ّ هبػؿ ثَ ًوؼ موجْل کیثْػى امت کَ هـا ثَ  «یـاًیا»

 بیّ  ینتیًگبٍ ًبؿم ـیًْع ؿاثطَ هـا ام يیا بی. مبفػ یهتضْل ه ویّ ػؿ فثبى عْ تیػؿ ُْ گـیػ یُب تیّ ُْ

. ػُؼ یه ـییهْرْػ ثنتَ ّ ًبتْاى اف تضْل ّ ًوؼ هنظ ّ تـ کیّ هـا ثَ  مبفػ یه «یـاًیا»ّ هلِْم  «ـیؿ»ّاؿ  کبثْك

هبًٌؼ ًْع اؿتجبٓ ثب « ثقؿگ ـیؿ» يیًْع اؿتجبٓ ىغٌ ثب ا نیػؿ فثبى اف ٓـ بیتضْل ّ تکبهل ػؿ كـػ ّ  ؿّ يیاف

.ؼیآ یثَ ّرْػ ه تیهبًٌؼ ًْع اؿتجبٓ ثب هؼيْم ّ ؿه« کْچک یگـیػ بی ـیؿ»ثب  بیفثبى، كـٌُگ، هؾُت ّ   

 

اؿتجبٓ  یگـی، ثب ػ«ثقؿگ ـیؿ» يیثب ا( کیؿاثطَ موجْل) یخیػاؿ، تخل ؿاثطَ كبٍلَ کیکَ ثتْاًؼ ثب  یا  ربهؼَ بیكـػ  آى

 یپ« ثقؿگ ـیؿ» يیّ ا ویعْ ییثَ ؽات ًِب گبٍ چیّ ُن اّ ؿا ػّمت ثؼاؿػ ّ ُن اّ ؿا ثَ ًوؼ ثکيؼ ّ ثؼاًؼ کَ ُ ـػیثگ

ّ ثَ  یگـیًوؼ ّ اصتـام ثَ ػ ییّ ػالهَ، ثب تْاًب یـیگ پبؿاػّکل كبٍلَ ییتْاًب يیچٌآًگبٍ اّ هبػؿ عْاُؼ ثْػ ثب  ثـػ، یًو 

.ٌؼیبكـیّ هـتت اف ًْ ث بثؼیػمت  ویعْ کیّ ػؿ رِبى موجْل ویػؿعًْْ  یهـتت ثَ تضْل ،«ـیؿ»  

 

 ـایف) کو،یثَ ػمت گـكتي رِبى موجْل ییكبٍلَ ّ ثب تْاًب زبػیامت کَ اًنبى هؼؿى تْاًنت، ثب ا یتضْل يیثنتـ چٌ ثـ

 کیموجْل تیّاهؼ کی تیّاهؼ. یؽٌُ بیّ  یٌیػ تیّاهؼ کیّ ًَ ػؿ  نیهـاؿ ػاؿ یّ فثبً يیرِبى ًوبػ کیػؿ  يَیهب ُو

 يیثب آًکَ ا. کٌؼ ؼتیّ ٓج یّ تضْل ػؿ ُنت یمبعتي تئْؿ ثَىـّع ( امت یؽٌُ/یٌیػ کیموجْل تیّاهؼ کیفًؼٍ، 

 نیػو بفیّ ً ویعْ« هٌونن ثْػى» قیً لیػل يیثْػ ّ ثؼ ینتیصبلت هتلبعـ ًبؿم کیٌُْف گـكتبؿ « مْژٍ هؼؿى بیهي »

 ،یؼیجهؼاّم ٓ یُب ؿا اکٌْى ثب ثضـاى ویّ ثِب کـػ یکبهل اصنبك ّ ػؿک ًو ؿا یگـیّ ػ ؼتیثَ ٓج ،«ـیؿ»ثَ  ویعْ

ؿاثطَ ًْ ثب  کیکَ ُوَ ثب ُن ّـّؿت گؾاؿ ثَ  ییُب ثضـاى. پـػافػ یه یالولل يیث ننیّ تـّؿ یّ اهتَبػ یكـٌُگ

ًْ ّ  یب ّ هلِْهّ اٍْال هؼٌ کٌٌؼ یه بىیؿا ث ییرِبى چٌؼٍؼا کی یّ صـکت ثَ مْ یگـیّ ثب ػ ؼتیثب ٓج ،«ـیؿ»

 يَیّ ُو یتیچٌؼُْ ،یویتلل ،یپـتکنتیگًَْ ّ ُب ىجکَ ّاؿ، ـًتیثتْ ػؿ تْ، ال« ثبف ّ فثبى ثبف تیُْ»ُقاؿگنتـٍ اف 

.پـػافم یثَ آى ه ٌؼٍیکَ ػؿ ثضج آ کٌٌؼ یه زبػیًبتوبم ا   

 

ًيؼٍ امت ّ فثبى ّ  لیتجؼ یاًـیكـٌُگ، فثبى ّ كـػ ا یٌُْف ثَ هؼؿت اٍل یخیّ تخل کیهؼؿت موجْل يیكـٌُگ هب ا ػؿ

 زبػیا یّ ػؿ پ ویّ ًبتوبم عْ کیموجْل یّ روؼ یرِبى كـػ يیا زبػیػؿ صبل ا تیهب ثـ ثنتـ ثضـاى هؼؿً کیکبی

ثَ ْٓؿ  بیّ ثب مٌت،  تیثب هؼؿً و،یثب فثبى ّ ثب عْ ،«ـیؿ»ثب  یـاًیؿّ ًْع اؿتجبٓ ا يیاف ا. نیُنت ویعْ تیعاله

 يتـیكـػ ث یؼٌی. امت کیموجْل/ؿئبل بیّ  کیموجْل/ ینتیًبؿم یجیصبالت تـک بیؿئبل ّ  بی ینتیصبلت ًبؿم کیػوؼٍ 

 هـّفامت ّ ا ویّ ثب فثبى عْ «ـیؿ»ثب ( ؿئبل)ّاؿ  ّ گبٍ کبثْك ینتیکٌٌؼٍ ًبؿم گـكتبؿ ؿاثطَ ػّگبًَ ّ هنضْؿ

اّ اهـّف ًبگِبى . ىْػ یبلؼکل هث بیّ  «قیمت  ؿـة» كـػا  ،«قیمت مٌت»، اهـّف «پـمت هؼؿى»، كـػا «پـمت مٌت»

 لیاٍ یاّ عْاُبى ثبفگيت ثَ فثبى كبؿم ؼیّ ثَ ػٌْاى هـ ىْػ یه ویًگبٍ هنضْؿ کٌٌؼٍ فثبى ّ كـٌُگ عْ ـیام

هبًغ ّؿّػ ُـ  عْاُؼ یّاؿ ه کبثْك بیؿئبل  ٍْیكـػا ثَ ى. «امت ّ ثل بىیـاًیٌُـ ًقػ ا»کَ  پٌؼاؿػ یّ ه گـػػ یه

ثـاثـًِبػ  کی ویؿا ثقًؼ ّ ثـا یعبؿر بیّ  یگـػى ُـ کلوَ ػـث عْاُؼ یىْػ ّ ه ویثَ فثبى عْ یػٌَـ عبؿر

فثبى ّ عٔ  يیبػیثٌ ـییعْاُبى تـ «بهجـگًَْیپ یؿّىٌلکـ» ٍْیكـػا ًبگِبى ثَ ى پل . بثؼیث یكبؿم تیّ ؿـ تیػز

ُـاك اف  ـیام بیفثبى  يیػ ّ اكـ يیا گًَْ يیا. پٌؼاؿػ یّ ًبتْاى اف تضْل ه یػلو ـیّ اّ ؿا کبهال ؿ ىْػ یه یؿمكب

 یامت، ثَ رب «ـیؿ»ػكغ  بیامت ّ هـتت ػؿ صبل رؾة ّ  «جَیّ ؿـ ـیؿ»هنضْؿ ًگبٍ  بیامت ّ  «جَیّ ؿـ ـیؿ»

ّ فثبى ثبف ّ  تیّ ثَ ُْ بثؼیػمت  ویػؿ ًگبٍ ّ فثبى عْ تیّ هؼؿً «ـیؿ» یقیّ تـه کیثِتـ موجْل ـهیآًکَ ثَ پؾ

 يتـیُـ چَ ث «کیفثبى موجْل» کیّ  «کیرنن موجْل» کیتب ثتْاًؼ ثَ مبى . بثؼیػمت  ویًبتوبم عْ يَیّ ُو یویتلل

.ثبىؼ ویًبتوبم ّ هبثل تضْل عْ يَیّ ُو کیرِبى ّ ٌُـ ّ ػلن موجْل زبػیّ ا یهبػؿ ثَ ػمت گـكتي ُنت  

 

 یُب اف كـٌُگنتبى یثـع یاكـآ یُب ػؿ تاله تْاى یؿا ه کیموجْل/ؿئبل بی کیموجْل/ینتیصبالت ًبؿم يیا  ًوًَْ

 کیکبی یُب ُب ّ ًْىتَ ػؿ تـروَ بیّ  ؼیػ_ آًِب کیهخجت ّ موجْل یػؿ کٌبؿ کبؿُب_  یفثبى كبؿم یپبکنبف یثـا یـاًیا

.امت تیصبالت هبثل ؿّ يیهب ا  

 

 تْاًؼ، یًو یـاًیفثبى ا بی. ىًْؼ یه یـاًیهنظ ّ ا یتـروَ ثَ كبؿم يیهؼؿى ػؿ ص نیهيکالت امت کَ هلبُ يیا زَیًت ػؿ

ّ چبلو هؼؿى « فثبى یهٌِؼم» يتـیگنتـه ث نیّ اف ٓـ ویعْ یّ ًگبؿى یثب ػؿک ثِتـ هؼْالت فثبً

ُوـاٍ ثب ػلت _  گؾاؿًؼ یًو گـیػ یاف مْ کالتهي يیا. ؼیبیهؼؿى تضْل « فثبى ثبف» کیثَ  يتـیهتغََبى، ُـ چَ ث

ػؿ چبلو  ،یػول ػلو ٍْیػؿ ى ،یـاًیػؿ كـٌُگ ا ػؿ كـػ، تـ یهْ یخیپبؿاػکل ّ تخل کیػؼم ؿىؼ ؿّاثٔ موجْل یهبُْ

 يَیّ ُو کیموجْل« ثبف ّ فثبى ثبف تیُْ». ثِتـ ؿىؼ کٌٌؼ یـاًیّ هؼؿى ا« ثبف ّ فثبى ثبف تیُْ»کَ _ ـاىیهؼؿى ا

 یثبف کیػؿ  بیّ  یکیبلکتیػ یثبف کیػؿ  گـیکؼیّ عبلن  گـیکؼیّاثنتَ ثَ  گـ،یکؼیکَ الفم ّ هلقّم  یًبتوبه

.ًبتوبم ُنتٌؼ يَیربّػاًَ ّ ُو ییؼایػؿ لـاًلیػ  
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 گـیکؼیتضْل ثَ  یّ ثـا مبفًؼ یؿا هتوبثال ه گـیفثبى ّ كـػ ُوؼ ـایف. كـػ امت «ـیؿ»امت ّ  «ـیؿ»كـػ  ـایف

فثبى » کیػاؿػ کَ  ویثَ فثبى هؼؿى عْ بدیاصت ویثَ تضْل هؼؿى عْ یبثی ػمت یثـا یـاًیكـػ ّ ربهؼَ ا. بفهٌؼًؼیً

هؼؿى، ثبف، هتلبّت ّ  یفثبً. ّ اًطجبم ثغيؼ ـػیثپؾ ویامت ّ هبػؿ امت کلوبت هِبرـ ؿا ػؿ عْ ّ هتضْل« ثبف

. ٌؼیبكـیث يیًْ یاًؼافُب ًظن ثغيؼ، ػلْم ّ چين ٌؼ،یبكـیؿا ث ویعْ کیُقاؿگنتـٍ کَ هبػؿ امت رِبى ّ ّاهؼجت موجْل

 كـػ تیثبىؼ ّ ىغَ بىیـاًیهؼؿى ّ هتلبّت ا یبعلن ٌُـُ یثـا یثنتـ يتـیُـ چَ ث تْاًؼ یکَ ه یـاًیفثبى ثبف ا کی

ػاؿػ کَ هبػؿ امت هـتت ثب « ثبف یكـػ ّ كـٌُگ»ثَ  بدیاصت قیً« فثبى ثبف» يیا. ًْ ّ هؼؿى ثغيؼ یؿا ىکل یـاًیا

ّ هـتت اف ًْ  ـػیّ فثبًو ؿا ػؿ ػمت گ کیهبػؿ ثبىؼ رِبى موجْل ـػ،یثگ بػیرِبى آـاكو ػؿ کٌو ّ ّاکٌو ثبىؼ، 

ثَ ّرْػ آّؿػ ّ هـتت ٌُـ ّ ػلْم ّ  یكبؿم  ًْ اف فثبى یّ ٌُـ یػلو یُب ًْ ّ گنتـٍ یُب تیهـتت ُْ ٌؼ،یبكـیث

 بیهؼؿى ّ « ّصؼت ػؿ کخـت»  کیثَ  تْاًؼ یه یـاًیامت کَ كـػ ّ فثبى ا ٍْیى يیتٌِب ثؼ. ٌؼیبكـیث یٌیًْ یاًؼافُب چين

مْژٍ » کیثَ  تْاًؼ یربهؼَ ه يیّ كـػ ا بثؼیتضْل  یؼؿًپنبه «ییکخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼا» کیػؿ صبالت ّاالتـ ثَ 

ػلْف « رنن ُقاؿگنتـٍ»، ثَ «مْژٍ هٌونن لکبى» ثَ بیّ  چَیً« رنن عٌؼاى» کیػؿ صبلت ّاالتـ ثَ  بی« هؼؿى

.ٌؼیبكـیؿا ث ویعْ یـاًیّ فثبى هؼؿى ّ هتلبّت ا تیّ ُْ بثؼی ینیػگـػ  

 

 یـیّ ػؿ هن یّ هْ کیتضْل موجْل يیاف ا یؿا ًوبػ یآىْؿ یآهب« فثبى ثبف»کتبة  ینتیؿامتبمت کَ ثب يیا ػؿ

ّ  یثبف، چٌؼهتٌ تیُْ يیا یؿّ هي ّ اهخبل هي کَ عْػ ػاؿا يیاف ا. ػؿمت ػاًنت یػؿمت ّ ُوـاٍ ثب ٓـس مْال

 يیَ ٓـس اث «یٌیتب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فه تیاف ثضـاى هؼؿً»ثَ ًبم  ؼمیهبًٌؼ هي ػؿ کتبة رؼ بیُنتٌؼ ّ  یتیچٌؼهل

 گـیّ ّـّؿت ػ گـیػ یًگبٍ ًْ ؿّ يیکتبة ّ ػؿ ا يیػؿ ا پـػاؿًؼ، یه یـاًیًبتوبم ا يَیّ ُو یثبف ّ چٌؼهتٌ تیُْ

 كؤؿا ثب کتبة اف ػمت ػٌُؼ ّ  ویؿاثطَ پبؿاػّکل ّ ًوبػاًَ عْ آًکَ یث ٌٌؼ،یث یؿا ه ویّ ربهؼَ عْ ویهِن تضْل عْ

ّ ( یـاًیػؿ فثبى ػجبؿت ّ اىبؿت ا) ل هِن ػؿ فثبى ّ ػؿ كـػ ّ كـٌُگ تضْ يیا تیهّْْع ػؿک اُو. ُْؿا ثکيٌؼ

اهـ هنلن امت کَ  يیا نیهّْْع ػؿک ػو. امت گـیکؼیػّ تضْل ّاثنتَ ثَ  يیا یلـاًنیػ بیّ  یکیبلکتیػؿک ؿاثطَ ػ

 یچٌؼهتٌ بیهؼؿى ّ  ّ ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى يیُوَ هب هِبرـ َک یٌیًْ تیُْ يیا زبػیّ ثؼّى ا یتضْل فثبً يیثؼّى ا

ّ ػجْؿ اف ثضـاى فثبى ّ كـػ  یـاًیمٌت ا/تیػجْؿ اف ثضـاى هؼؿً چگبٍیُ ن،یاف آى ُنت یػؿّى ّ ثـّى کيْؿ ًوبػ

.نتیهوکي ً یـاًیا  

 

ّ  یآىْؿ ی، ُن ثَ ٓـس مْال ػؿمت ّ هِن آهب«فثبى ثبف»ثب ًوؼ کتبة  تْاى یامت کَ آًگبٍ ه یاَ یاٍل پب يیهجْل ا ثب

ؿاٍ ػؿمت امت،  کی زبػگـیاثتؼا ٓـس ػؿمت مْال ا ـایف_ گلت  يیآكـ یـاًیا« فثبى ثبف»ٓـس هّْْع  تیثَ اُو

ّ  یفثبً یبفُبیثَ ً ییپبمغگْ یّ ثـا یّ مبعتگ نتوبًَیم ،یکیفثبى هکبً کی زبػیا یثـا یٓـس آىْؿ ینتیُن ثب

ّ  يیامتلبػٍ اف فثبى الت نیاف ٓـ «یٍ فثبًىبُـا» يیا زبػیرِبى هؼؿى ػؿ ا ٍْیهبًٌؼ ى_،  یفثبى هؼؿى كبؿم یػلو

ثب فثبى  ـیهتـروبى ّ ؿّىٌلکـاى ػؿگ ،یـاًیىٌبمبى ا ىٌبمبى ّ ّاژٍ تْمٔ فثبى یکیّ تلک یتغََ ٍْی، ثَ ى_یًْبًی

ثزج  يیىْػ ّ ا یهغتلق ثـؿم یاًؼافُب ثضج اّ اف چين یتب ّؼلِب ّ هؼؿتِب. ـػیهْؿػ ًوؼ هـاؿ گ ویعْ تیّ ُْ

ثب کوک ثَ  ینتیثب یـاًیهتغََبى، ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ا گـیاف ٓـف ػ. گـػػ تـ نیّ ػو یاًؼاف ينچٌؼچ یامبم

ّ ثَ  ویعْ یّ ػلو یٌُـ کیثَ ؿىؼ هؼؿت عالم ّ موجْل ،یـاًیا «َیثبف ّ چٌؼال تیُْ» يیؿىؼ اًْاع هغتلق ا

 «یىبُـاٍ فثبً» يیا ـایف.ىًْؼ یـاًیاؿًنبًل هيتـک  مبف ٌَیکوک ؿمبًٌؼ ّ فه یـاًیتضْل كـٌُگ ّ چبلو هؼؿى ا

.ػاؿػ ّ ثبلؼکل ویثَ ؿّىٌلکـاى هؼؿى ّ ثبف عْ بدیهؼؿى اصت  
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پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ ػالهَ،  ک،یْلاًؼاف موج چين يیاف ا« فثبى ثبف»هزلل ًوؼ کتبة  بیهخبل آ یکَ ثـا ؼیػ ؼیثب صبل

ّ  کٌؼ یهطـس ه گـیػ ییاًؼافُب ًْ ّ چين یمْاالت کٌؼ، یًکبت هؼؿت ّ ّؼق احـ ؿا هطـس ه ًگـػ، یاحـ ه يیثَ ا

ّ ثَ  ىْػ یه یفثبى كبؿم« فثبى اىبؿت»ّ ؿئبل  ینتیًبؿم بالتص ـیام بی مبفػ، یه وتـیتـّ ػو ثضج ؿا گنتـػٍ

عْاُبى صلع فثبى  ؼّاؿیآًِب هـ بیآ.  ىْػ یهيـْل ه یه طِـ فثبى كبؿم نیثَ صـ اصتـام یثّ هلضؼ  یمـکْة عبٓ

 یًبهْمصبالت  يیا کٌٌؼ یه یآگبُبًَ مؼ بیّ ًبآگبُبًَ  ىًْؼ یه «یّ ًبهْم یتِبرن كـٌُگ» يیاف ا یىکُْوٌؼ كبؿم

ؿئبل /ینتیًْع ؿاثطَ ًبؿم يیا ـیب، تضت تبحآًِ بیآ. ّ پٌِبى مبفًؼ َیتْر کیّ ؿئبل ؿا ثب امتؼالالت موجْل ینتیًبؿم

ثَ فثبى ثقؿگ ّ پبک  «یاصتـاه یّ ث یعْػمـ» يیثَ عبٓـ ا یکـػى آىْؿ َیعْاُبى تٌج ،«یفثبى كبؿم»ثب  ویعْ

 بی مبفًؼ، یه« ثقؿگ ـیؿ»ؿئبل ػؿ ًگبٍ /ینتیامبؿت ًبؿم يیا یؿا كؼا ویعْ کیموجْل یُب ّ هؼؿت گـػًؼ یه یكبؿم

ّ  ؿمبًٌؼ یاف هّْْع ه یا کٌٌؼٍ لیّ تکو يیثَ ػؿک ًْ یًوؼىبى ثـ ًوبٓ ّؼق ّ هؼؿت احـ آىْؿ آًکَ هب ؿا ثب

.کٌٌؼ یه زبػیًْ ا یمْاالت  

 

شاىیدس ا« صتاى تاص»کاًَّ خلغَ ًمذ کتاب  سّاى یؽٌاع ةیآع  

 

ىٌبك ّ امتبػ  ىٌبك، فثبى صن یػل بى،یچْى آهب یػؿ تِـاى ّ ثب هيبؿکت هتغََبً« فثبى ثبف»ًوؼ کتبة  هزلل

.رْ، هتـرن، ٍْؿت گـكت ٍلش یػل یىٌبك ّ هتـرن ّ آهب ، کتبة یكبً یػاًيگبٍ، آهب  

 

 ن،یؿا ثيٌْ یًِلتَ ػؿ پيت کلوبت ّ اًتوبػات ػلو یّ ػبٓل یّ ثـعْؿػ اصنبم نیثَ مغٌبى ُـ مَ مغٌـاى ػهت کٌ اگـ

 يیؿا ػؿ ا «یفثبى كبؿم»ثب  کیموجْل/ینتیًبؿم ؿاثطَ ػوؼتب کیُـ مَ مغٌـاى ػؿ  یگـكتبؿ تْاى یه یآًگبٍ ثَ ؿاصت

ثـعْؿػ  کیثلکَ  نت،یپبؿاػّکل ً کیًگبٍ ّ ًوؼ موجْل کی قیً یًْع ثـعْؿػ آًِب ثب ًگبٍ آىْؿ ؿّ يیاف. ؼیثضج ػ

اف  ینتیمْ ّ عين ًبؿم کیاف  ینتیهبًٌؼ تؼبؿف ًبؿم) امت  ینتیًبؿم یّ هبالهبل اف صبالت اكـآ ینتیػوؼتب ًبؿم

ّ ًظـ  پـػافػ یثَ آًِب ه ویعْ َیػؿ رْاث قیً یُـ مَ مغٌـاى کَ آىْؿ یاًتوبػات تغََ یرؼا اف ثـع(. گـیػ یمْ

 یآفؿػگ ػل کیػچبؿ ( ىٌبك صن یآهب ژٍیّ ثَ ّ) ُـ مَ مغٌـاى .، ػؿ ّاهغ(13)کٌؼ یه بىیؿا ػؿ آى ثبؿٍ ث ویعْ

ّ  یػول هغبلق مٌت اّ ّ هغبلق ػبػات فثبً يیثَ عبٓـ ا «یآىْؿ»ّ اف ىغٌ  یآىْؿ« کتبة ثبف»اف  ینتیًبؿم

.آًِب ُنتٌؼ یػؿًّ یُـامِب  

 

 یـاًیکٌٌؼٍ ا  ىـّع ثَ تؼبؿكبت ثقؿگ کٌٌؼ، یه قیتؼـ یآىْؿ یٓـف اثتؼا اف آهب کیهخبل ُـ مَ مغٌـاى اف  یثـا

ثَ  پـػافًؼ، یّ هکتبة ّ ىغٌ ا تیثَ اّ ّ تکؾ ینتیثَ صولَ ّ عين ًبؿم ینتیتؼبؿكبت ًبؿم يیّ پل اف ا کٌٌؼ یه

ؿا  ویعْ يٌِبػاتیهّْْع ؿا هطـس کٌٌؼ ّ پ گـیػ یفُباًؼا کتبة ثپـػافًؼ، چين یُب آًکَ ثَ هؼؿت ّ ّؼق یرب

.هطـس کٌٌؼ کیٌْلْژیػؿ ػـٍَ تـه یكبؿم« فثبى ثبف ّ هؼؿى» يیؿىؼ ا یثـا  

 

اف  ویِب ًبآگبُبًَ ّ آگبُبًَ ُـاك عّْ آً کٌٌؼ یآًِب آفاؿػٌُؼٍ ّ عطـًبک رلٍْ ه یثـا« فثبى ثبف»هلِْم  ژٍیّ ثَ

.ػٌُؼ یهّْْع عطـًبک ؿا ًيبى ه يیٓـس ا یثـا یثَ آىْؿ ویّ عين عْ یفثبى كبؿم« ثبف ثْػى» يیعطـات ا  
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ّ پل اف چٌؼثبؿ عْاًؼى کتبة ثبف  کٌؼ یػؿ کل کتبة ؿا ؿػ ه کؼكؼَیىٌبك پل اف تؼبؿكبت كـاّاى  صن یهخبل آهب یثـا

اثتؼا » :ٌؼیگْ یه یـاًیؿا ثَ فثبى ٌٓق ا يیا. ) ؼیثگْ عْاُؼ یچَ ه یّ آىْؿ نتیکتبة چ يیْع اکَ هّْ ػاًؼ یُن ًو

هيکلو ثب هلِْم  یؼٌیکتبة،  يیثب ا ویآًگبٍ اّ هيکل امبم هبا(. «ؼىیهـؽ ؿا چبم کـػى ّ مـاًزبم مـه ؿا ثـ

 ینتیهنضْؿىًْؼٍ ّ ًبؿم یّ کَ ثَ صبلتا یثـا« فثبى ثبف»هيغٌ امت کَ هلِْم  ـایف. ػُؼ یؿا ًيبى ه« فثبى ثبف»

 يیا ثبثبكبٍلَ ّ پبؿاػّکل  کیؿاثطَ موجْل کیّ ًبتْاى اف  یػبؿكبًَ كبؿم/یاعاله« اىبؿت فثبى»ؼیىؼ ـیتضت تبح

ًوؼه ثـ  يیاف آًـّ کَ اّ، ػؿ ص. امت «یثٌؼّثبؿ یث»  ،«یکـیػؿّپ یث» یامت، ثَ هؼٌب( ػـٍَ يیالاهل ػؿ ا)فثبى 

امت، ػؿ ّاهغ ًبآگبُبًَ  ویعْ« ثقؿگ ـیؿ»ثب فثبى ّ  ینتیؿاثطَ ًبؿم کی ـیثَ ىؼت ام ،یآىْؿ« ففثبى ثب»کتبة 

 «یثکبؿت فثبى كبؿم»ؿكتي   ّ اف ػمت «یتِبرن كـٌُگ» افگـكتبؿ ُـاك  ىْػ، یه «یًبهْم یُب ُـاك»ػچبؿ 

، «فثبى ثبف» یؿّ اّ ثَ رب يیاف ا. ُوـاٍ کٌؼ یػلو کیموجْل ِبتیثب تْر کٌؼ یه  یُـاك ؿا مؼ يیّ ا ىْػ یه

 کی یثَ هؼٌب_ یػؿ فثبى كبؿم «بیپْ»هلِْم  یػؿ ؿامتب_ کَ اٍْال کٌؼ یؿا هطـس ه «بیفثبى پْ»اٍطالس 

ثَ اؿتجبٓ ثب  بفی، ثؼّى ً«ثبفثْػى»ّ ثَ  «ـیؿ»عبً ثَ  بفیّ ثؼّى ً« (یػبؿكبًَ ّ اعاله تیػؿ ًِب) یػؿًّ»ؿىؼ

. تضْل ّ تکبهل امت یثـا «ـیّ ؿ جَیؿـ»ثَ  ویعْ بفیثَ ػؿک کوجْػ ّ ً بدیتثؼّى اص. ّ هِبرـ امت جَیػٌَـ ؿـ

 يیا یّ مبفًؼگ ـیّ تنغ ییىٌبمب یّ ػؿ پ افآـ ٔیاؿتجبٓ ثب هض زَیکَ اٍْال فثبى ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ ًت  یػؿ صبل

.امت رِبى ثْػٍ ـیثَ ّرْػ آهؼٍ امت، ؿىؼ کـػٍ امت ّ هبػؿ ثَ تنغ یّ ارتوبػ یؼیآـاف ٓج ٔیهض  

 

 قیّ ًگبُوبى ؿا ً ویػؿ ّاهغ عْ یگـیّ ثَ ػ «ـیؿ»هب ثب ًْع ًگبُوبى ثَ  ػُؼ، یًيبى ه یکبّ کَ ؿّاى ْٓؿ ُوبى

 یلـاًنیػ بیّ  یکیبلکتیؿاثطَ ػ کیثلکَ  نتیً یا اثژٍ/ؿاثطَ مْژٍ کی یگـیاًنبى ّ ػ بىیؿاثطَ ه ـایف ن،یمبف یه

 قیً تیثَ ًبچبؿ ًگبُو ثَ هؼؿً ،یثَ فثبى كبؿم یًبهْم ،یعالها بًَ،یًگبٍ پبؿمب يیىٌبك، ثب ا صن لیػل يیثؼ. امت

فثبى هٌظن ّ ثنتَ » کیهؼؿى ؿا  ـیپؾ امت ّ فثبى ثبف، هبثل تضْل، هـتت هِبرـ یـاًیکٌٌؼٍ ا   تـروبى هنظ کیػچبؿ 

 کیثَ  لیو ؿا تجؼیچبؿ عْثَ ًب ت،یثَ فثبى ّ ثَ هؼؿً ،«ـیؿ»ًْع ًگبٍ ثَ  يیاّ، ثب ا گـیػ یاف مْ. پٌؼاؿػ یه« (14)

ػؿ مـکْة کبؿ  یًبآگبُبًَ مؼ بیّ ثَ ًبچبؿ آگبُبًَ ّ  مبفػ یه «یتِبرن كـٌُگ»ػؿ عطـ  یفثبى كبؿم یًبهْم ؼیهـ

 تیاّ ػؿ ًِب قیً لیػل يیثَ ا. کٌؼ یه «ـیؿ» یثـ ؿّ یگيْػى فثبى كبؿم یّ مؼ کـػى تاله اّ ثـا یعطـًبک آىْؿ

ُوکبؿ ّ  کیًگبٍ ًْ  کیموجْل/ینتیگـ ًبؿم ثَ مـکْة ٌگًَْیاّ ا. ٌؼیث یه یمٓـس امباف ُـ مْال ّ  یکتبة ؿا ػبؿ

ّ پبؿاػّکل ًکبت ّؼق ّ  کیموجْل ٍْیآًکَ ثَ ى یگـػػ، ثَ رب یه لیتجؼ ویگؾاؿ ًبهْك كـٌُگ ّ فثبى عْ عؼهت

.ٌؼیبكـیعْاًٌؼٍ ث یًْ ثـ هتي کتبة ثـا یاًؼاف هؼؿت احـ ؿا هطـس کٌؼ ّ چين   

 

 

ػكبع  یًگبٍ ًْ ّ ثـا يیا َیثـ ػل کیموجْل/ینتیصولَ ًبؿم يیثَ ا تیرْ، ػؿ ًِب ّ ٍلش یكبً بىیآهب گـ،یغٌـاى ػم ػّ

ًوؼ » یػوؼتب ثَ رب ینتیًوؼ ّ عين ًبؿم يیا یّ ػؿ ؿامتب ػٌُؼ یاػاهَ ه ویعْ ٍْیثَ ى یفثبى كبؿم« ًبهْك»اف 

« کالم ی ػاهچبلَ»ؿا گـكتبؿ  یآىْؿ یآهب یكبً یآهب. فًؼپـػا یه «یآىْؿ یآهب» ینتیثَ ًوؼ ًبؿم« کتبة کیموجْل

هطـس ىؼٍ ػؿ کتبة ثپـػافػ ّ هؼْالتو ؿا ثَ هب عْاًٌؼگبى ًيبى  َیآًکَ ثَ ًوؼ مْال کتبة ّ ًظـ یثَ رب ٌؼ،یث یه

کَ هطـس  یْؿآى َیًظـ يیا کٌؼ، یکٌؼ ّ اػالم ه اؿفه یکتبة ؿا ث یفثبً یثَ فثبى ث عْاُؼ یه« رْ ٍلش»  یآهب. ػُؼ

اّ ثَ  آًکَ یث. نتیً یا اًؼ، اهـ تبفٍ امتلبػٍ کـػٍ یًْبًی/یٌیاف فثبى الت ویعْ ثـػ ویپ یهؼؿى ثـا یُب فثبى کٌؼ، یه

تضْل  يیا ـایف. ّ ثَ ًوؼ ًکبت ّؼق ّ هؼؿت ًظـ اّ ثپـػافػ یاف ٓـف آىْؿ نَیهّْْع ّ هوب يیػلت ٓـس ا

ثضـاى اف  يیثَ ا یػلو ییثَ پبمغگْ یفثبى كبؿم یاف ًبتْاً یًبى ،یبؿماف ثضـاى فثبى ك یًبى یآىْؿ یثـا یفثبً

فثبى هؼؿى ّ  کی یثَ مْ یاف ّـّؿت گؾاؿ فثبى كبؿم یّ ًبى یػؿًّ یتضْل ًبآگبُبًَ ّ عْػثغْػ کی نیٓـ

.امت یفثبً نتوبًَیّ م یمبعتگ ،یکیػمتگبٍ هکبً کیثَ کوک  یػلو  

 

ػؿ فثبى  قیکَ ثـامبك آى هب ُوَ چ یـاًیّ رباكتبػٍ ػؿ كـٌُگ ا بًَیػبه ینتیٍلش رْ، ثـ ٓجن ثـعْؿػ ًبؿم یآهب بی

ّ  یـاًیگـٍ صوبؿت ا یـثٌبیکَ ف یًگـى_  ن،یًؼاؿ «ـیؿ»ثَ  یبفیّ ً نیا ػاىتَ بیّ  نیػاؿ یّ كـٌُگ كبؿم یكبؿم

کَ ثَ  «یچنجبًَ ثـع»ًْ هخل  یػلو ٍْیکَ ى ؼیگْ ی، اکٌْى ه_امت یـاًیا یلتگیى ؿـة/یقیمت ؿـة یصبالت اكـآ

اًؼ ّ   ثَ ّرْػ آّؿػٍ یػلو ؼیتـم رؼ ُب ْىیلیکلوبت ه یآگبُبًَ ّ ػلو یچنجبً پبؿٍ نیاف ػل آى ّ اف ٓـ یهْل آىْؿ

ّ هب ثب  ْتـگبم رل کی(.) 13)ػاًؼ یه «يیمکٌزج»ّرْػ ػاىتَ امت ّ ًوًَْ آى ؿا کلوَ  یػؿ كـٌُگ كبؿم آّؿًؼ، یػؿه

ّ  یكبؿم لیّ اٍ بیكـٌُگ ّ فثبى پْ َیّ تْٓئَ ؿـة ثـ ػل یـاًیا« ًبپلئْى ربى ییػا» کیکو/کیتـاژ ؼیرؼ ـیتَْ

.(نیىْ یؿّثـّ ه یـاًیهؼؿى اف كـٌُگ ا نیُوَ هلبُ ؼىیػفػ  

 

ثـ ػؼم ؿىؼ ػلن ّ  گؾاؿـ یتبح گـیّ هؼْل ػ ـاىیهؼْل كـٌُگ ا گـیثغو ػ گـیثـعْؿػُب اف ٓـف ػ ٍْیى يیا

امت کَ آًِب اف  تیهب هبثل ؿّ وؼؿیهتغََبى ػبل يیا یُب ػؿ ثضج یثَ مبػگ یؼٌی. ٌُؼػ یؿا ًيبى ه یـاًیچبلو هؼؿى ا

فّػتـ اف  بیؿا هطـس کـػٍ امت ّ  یهجبصخ يیّ چٌ امترـات ؿا ثَ عـد ػاػٍ  يیُنتٌؼ کَ چـا اّ ا يیعيوگ یآىْؿ

ؿا هتِن ثَ  یآىْؿ تْفاًَ يیّ ػؿ ّاهغ ک ینتیًبؿم یآًِب ثَ صبلت قیؿّ ً يیاف. ّ آًِب هطـس کـػٍ امت گـاىیػ
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ّ تاله  ویعْ یرق توٌب یقیچ یػؿ آىْؿ ،«ـیؿ»ػؿ  ییکَ گْ ٌزبمتیّ ا کٌٌؼ یه ینتیّ صبالت ًبؿم یلتگیعْػى

ّ  «ـیؿ»ُنتن ّ  نکْؿكیّ كـٌُگن ّ ػ «ـیؿ یتوٌب»ثَ هْل لکبى هي  ـایف. ٌٌؼیث یًو ویعْ یتوٌب کْةمـ یثـا

ثَ  تْاى یه ویربهؼَ ثَ ػگـاًؼ کیاف ًْع ثـعْؿػ  لیػل يیثَ ا. هي امت یًتجلْؿ ؿاف ػؿّ. هي امت یتوٌب یگـیػ

.ثـػ یربهؼَ پ کیىؼٍ  ًِلتَ ّ مـکْة یؿافُب ّ توٌبُب  

 

« فثبى ثبف»ًوبػاًَ ثـ کتبة /هٌؼاًَ ّ پبؿاػکل ػالهَ یًوؼ رؼ چیُ تیثضج هتغََبى هب ػؿ ًِب يیا یػؿ توبه یثبؿ

 قیً ٌزبیا. ىْػ یمـکْة ّ ًل« ثبفه»ثَ عبٓـ ػول  یا ثَ گًَْ ینتیّ ثب ىْػ یًوؼ ه «یآىْؿ»ػؿػُْ . نیٌیث یًو

 يیػؿ ػ و،یپبؿاػکل ثِتـ اف كـٌُگ عْ کیموجْل یـیگ لَهبػؿ ثَ كبٍ یکیکَ  ىْػ یتلبّت ػّ هتلکـ ًيبى ػاػٍ ه

اّپي )ثبف  يَیاًؼ» ى چْ یهؼؿً نیهلبُ یػؿ ؿامتب« فثبى ثبف»  یآىْؿ یؿّ ثـا يیاف. كـٌُگ، ثْػٍ امت يیػين ثَ ا

صبالت  ػؿاهب ػؿ ًگبٍ گـكتبؿ  نت،یً کـیػؿّ پ یث يیّ ثٌبثـا ىْػ یّ ػؿک ه ؼٍی، كِو(ذیاّپي لٌگْ)، فثبى ثبف (ٌؼیهب

ّ  «یثٌؼّثبؿ یث» یثَ هؼٌب يیػّمتبى، ا گـیىٌبك ّ ػ چْى صن یؿئبل هتغََبً/ ینتیًبؿم بی کیموجْل/ینتیًبؿم

 ؼىیّ ًؼ «یثکبؿت فثبى كبؿم»ؿكتي  اف ػمت یثَ هؼٌب تیآًِب ػؿ ًِب یثـا یآىْؿ اتيٌِبػیپ. امت «یکـیػؿّپ یث»

هؼؿى تضْل  یّ ثَ ؿاُِب «ـیؿ»ثَ  یفثبى كبؿم یبفیً یث ؼىیًؼ یثَ هؼٌب ،یفثبى كبؿم یهطلن ػؿًّ ییبیىکٍْ ّ پْ

ّ ُـاك اف  «ـیؿ»آًِب اف  نیُـاك ػو یُـ مَ ًوبػ گـاه ٌبًَیّ عيوگ ینتیًوؼ ًبؿم یاٍل قٍیاًگ تیػؿ ًِب. امت

.امت «جَیّ ؿـ ـیؿ»ثَ  ویّ کوجْػ عْ بفیػؿک ً  

 

 جَیؿـ یًگبُِب کیموجْل ـهیاف پؾ یّ ًبتْاً «جَیّ ؿـ ـیؿ»ػؿ ثـاثـ  ّاؿ ؼیهـ تیهنضْؿ گـهیػ یکَ ؿّ یُـام

ّ  ُب تیُْ کیْلموج ـهیاف پؾ یّ ًبتْاً یـاًیا« ثبف ّ فثبى ثبف تیُْ»ثَ  یبثی اف ػمت یًبتْاً و،یّ ػگـاًؼ

ّ تکـاؿ  یاه ثضـاى کًٌْ کَ حوـٍ «ـیؿ»اف  یُـام. امت ویّ فثبى ّ كـٌُگ عْ تیهتلبّت ػؿ ُْ یِبییتْاًب

 ،یػلو ،یّ تللبت كـاّاى اًنبً یػلو/یكـٌُگ/یبمیم یُب ػؿ ُوَ ػـٍَ تیهؼؿً/ثضـاى مٌت يیّاؿ هؼاّم ا كبرؼَ

.امت یاهتَبػ ،یٌُـ  

 

ّ ًَ  ىْػ یه لیتجؼ ینتیّ ًبؿم یثضج ًبهْم کیكـٌُگ ثَ  کیفثبى ّ  کی ـیتضت تبح رؼل هؼؿى کی ٌگًَْیا یثبؿ

.امت يیهيکل ا. ىْػ یًْ ثَ ثضج گيْػٍ ه یاًؼاف ّ ًَ چين ـػیگ یه بػی یقیرؼل چ يیعْاًٌؼٍ ّ ًَ ثضج اف ا  

 

:یتٌذ خوغ  

 

 یؿاُ عْاُؼ یهتغٌَ ه کی» :امت يیرؼل ّ ثضج ًْ ا يیا کیکو/کیصبل تـاژ يیکبّاًَ ّ ػؿ ػ ؿّاى هؼْل

 کیثتْاًؼ ثِتـ هبػؿ ثَ مبعتي  یتب فثبى كبؿم. کلوبت هؼؿى ثبىؼ ـهیثتْاًؼ ثِتـ هبػؿ ثَ پؾ یکٌؼ تب فثبى كبؿم يٌِبػیپ

ػؿ  گـیّ ؿىؼ ثبىؼ ّ چٌؼ هتغٌَ ػ یُنت ییىٌبمب ،یثِتـ هبػؿ ثَ ػمت گـكتي ُنت نیٓـ يیّ اف نتوبًَیفثبى م

 یا ػؿ ؿاثطَ يبىیآًِب، ثب گـكتبؿ گـیاف ٓـف ػ. ٌٌؼیث یؿا ه یفثبى كبؿم یػؿًّ ییبیّ پْ یپبک یػول ًل يیا

ّ  ىًْؼ یگـكتبؿ ه ویعْ کیموجْل یّ هؼؿتِب تیكـػ یثَ ًل ،یثب فثبى كبؿم کیموجْل/ؿئبل ک،یموجْل/ینتیًبؿم

ػؼٍ ٌُْف  کیْٓؿ کَ  ىُوب. ىًْؼ یه یًگبٍ ًْ ّ ّـّؿ کیپبؿاػّکل ػؿ ثبة  یؿىؼ ثضج ّ چبلو ػلو غُوقهبى هبً

ّ  َیثبف ّ چٌؼال تیُْ کیًْ چْى هب عْاُبى  یُنتٌؼ ّ ًنل یقیمت مٌت/یقیمت ؿئبل ؿـة/ینتیگـكتبؿ صبالت ًبؿم

عـػهٌؼ ىبػ  ،یٌیػبىن فه ،یٌیػبؿف فه»ي یکَ عْاُبى اىکبل ّ صبالت هغتلق ا یًنل. ًبتوبم ُنتٌؼ يَیُو یچٌؼهتٌ

ّصؼت ػؿ » کیُنتٌؼ؛ عْاُبى  یاف عؼا ّ ُنت ،«ـیؿ»اف تیتکبهل ُقاؿ ؿّا ّ عْاُبى ؿىؼ ّ« ّ هْهٌبى مجکجبل

هّْْع رؼل ّ چبلو  یثبؿ. ُنتٌؼ یـاًیا یپنبهؼؿً« کخـت ػؿ ّصؼت» کی یثؼؼ ـیّ ػؿ هن یـاًیا« کخـت هؼؿى

ػؿ  یؿّ گـكتب «ـیؿ»ُـاك اف  گـیػ یمْ ّ اف مْ کیهؼؿى اف « ثبف ّ فثبى ثبف تیُْ»  بىیػّ گلتوبى، ه بىیه

ًبتوبم ّ  يَیهب ًَ تٌِب ُو بتیهب ّ ًظـ کیکبیکَ  نیػاً یتلبّت کَ هب ه يیثب ا. فا امت ّ ؿئبل ثضـاى ینتیصبالت ًبؿم

 ک،یُن صبالت موجْل ویػؿ عْ بکَ ُـ ًگـه ّ ُـ ػول ه نیػاً یُنتٌؼ ثلکَ ه یگـیّ ًوؼ ػ «ـیؿ»ثَ  بفهٌؼیً

عالم ّ ثبف  ٌگًَْیا یّ فثبً نیفً یػمت ه یگـیّ ػ ویپبؿاػکل عْپل ثَ ثَ ًوؼ . ؿئبل ؿا ػاؿًؼ بیّ ینتیًبؿم

.نیٓلج یه  

 

 

ّ  یثَ ًوؼ ؿاٍ ًِلتَ ػؿ ٓـس مْال آىْؿ ،یػؿ فثبى كبؿم یهؼْالت تـروَ هجبصج ؿّاًکبّ یػؿ هوبلَ ػّم ثَ ثـع )

 يیّ ثـ ثنتـ ا پـػافم یکبّاًَ ه اًؼاف ؿّاى اف چين «یفثبى كبؿم یکیىبُـاٍ هؼؿى ّ هکبً» يیًکبت هؼؿت ّ ّؼق ا

ثَ ًبم ػکتـ هضني  یـاًیا گـیىٌبك ػ هتغٌَ فثبى کیاحـ  «یْفػگیفثبى ػ»هوبلَ  ىٌبمبًَ تیفهبى ثَ ًوؼ آم ُن لیتضل

.(پـػافم یًگبُو ه یُب کبّاًَ هؼؿت ّ ّؼق ؿّاى یىٌبم تیّ آم بىیصبكظ  

 

http://www.sateer.de/ 

 

http://www.sateer.de/
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بتیاػث : 

1/ http://zamaaneh.com/hamayesh/2008/09/post_48.html 

 

2/ http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/ 

 

 

3-4-5 statement, enunciation 

اف  ـاتویػؿ کٌبؿ تبح ـػ،یگ یًگـه ػّگبًَ ثَ فثبى ؿا اف ژکْثنْى ّام ه يیلکبى ا. امت یُب اف ػکتـ هْلل ّاژٍ تـروَ

هجبصج ثَ هوبلَ  يیػؿ هْؿػ ا. آّؿػ یثَ فثبى ؿا ثَ ّرْػ ه ویصبل ًگبٍ هتلبّت عْ يیػؿ ػ. گـاىیػمنْؿ ّ ػ ٌبًؼیكـػ

ؼیؼَ کٌهـار یاف ػکتـ هْلل لیهِن ؽ . 

http://www.movallali.fr/CSS/filer/filer%20farsi/sokhani%20ba%20shoma%20II.swf 

 

ؼیهـارؼَ کٌ 19اف ً _ یؼیفثبى ٓج_ کتبة کنیثبة ثَ كَل  يیػؿ ا. ًيـ هـکق. فثبى ثبف: یآىْؿ ْهیػاؿ/ 6   

هؼؿى ثَ فثبى ی ّ كَل ػّم کتبة ػؿ ثبة ًگـٍ 17ً . فثبى ثبف /7 . 

21ً .ّ هنئلَ فثبى یـاهًْیؿّىٌلکـ پ. آؿاهو ػّمتؼ اؿ/ 8   

http://www.nilgoon.org/pdfs/dustdar_roshanfekri_piramooni.pdf 

 

9/ 

 یبلیع ک،یموجْل»مَ ثغو  یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیُـ پؼ: ّاهغ بیؿئبل / یبلیع/کیموجْل یمَ مبصت ؿّاً 

ّ  اًؼ ؼٍیػؿُن تٌ «یا ثـّهَ ـٍیمَ ػا»مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل  يیا. امت« ّاؿ کبثْك بیؿئبل ّ  قیّ ً ینتیًبؿم بی

ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ّ  گـیکؼیثؼّى  تْاًٌؼ یُب ًو ي مَ ثغو امت ّ آىیاف ا یجیتـک یى ّ رِبى ثيـاًنب یمبعتبؿ ؿّاً

ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ  کیهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْل(. 1)مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ يیا یصبلت اًنبً

 یّ ثَ توٌب «ـیؿ»هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍ ثَ  گـػػ ّ لیتجؼ ؼٍیلول ُـ پؼ یّ ىکل امبم «ـیؿ»ؿاثطَ ثب  یىکل 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 یثبف ناف ثْمَ تب ػي. بثؼیت تضْل مبفػ ّ هـت لیتجؼ

اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ  یّ ػجْؿ هؼاّم ثيـ یثيـ تیّ ػلت ّـّؿت عاله یػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـ یغتگیآه ػؿُن

ػؿ  یجیکىو ىکل تـ ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیًْ تب ثضـاى ّ ً ییّ توٌب تیعاله

(لکبى یا مَ صلوَ ثـّهَ.) ؼیًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ  

 

 

 

10/ http://sateer.de/books/ravankaviboofe.pdf 

 

11-12- Subjekt der Aussage/ Subjekt des Aussagens 

.هي ُنتٌؼ یيٌِبػیپ یُب ّاژٍ« جبؿت ّ كبػل اىبؿتكبػل ػ» یثـاثـًِبػُب  

13/ http://zamaaneh.com/idea/2008/09/post_383.html 

 

14/ http://zamaaneh.com/hamayesh/2008/09/post_48.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zamaaneh.com/hamayesh/2008/09/post_48.html
http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/
http://www.movallali.fr/CSS/filer/filer%20farsi/sokhani%20ba%20shoma%20II.swf
http://www.nilgoon.org/pdfs/dustdar_roshanfekri_piramooni.pdf
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اىیحافظ «یْصدگیصتاى د»ّ  یآؽْس« صتاى تاص» یاّکًسّا  
 

(2)ًغل ها « تاص تیُْ»تا  یآؽْس« صتاى تاص» اص  

 

 

ّخْد ًذاسد «یصتاً_هتا» چیُ  

 

ػؿ  یپنبهؼؿًّ ثَ ّثژٍ تلکـات  کیُـهٌْت نکْؿكیػ تی، ىبٍ ث«ّرْػ ًؼاؿػ( فثبى_ فثـ)هتبفثبى » رولَ  اهـّفٍ

:هؼٌبمت يیرولَ ػؿ ّاهغ ثَ ا يیا. ثبة فثبى امت  

 

 ّ آّؿػیهتبفثبى ؿا ثَ ّرْػ ه يیا یـیّ ًوطَ ىـّع هتبفثبى ُوقهبى چِبؿچْة تلن َیثَ ػٌْاى پب( یؼیفثبى ٓج)» 

 یثـػثبف_عْػ_ اّ ثَ. امت ویهتبفثبى عْ يیثٌبثـا( یؼیفثبى ٓج. )هتبفثبى ُوَ هتبفثبًِبمت يیآعـ يیثٌبثـا

«(1. )امت ـٍیّ ؿ( ْیؿكلکن_آّتْ) یثبفتبثي_(کبؿ)صـکبت عْػ یهضل ّ هکبى ثـا کیامت ّ ( لییؿكلٌن_ملق)  

 

فثبى  ،یّ فثبى ػلو قػیؿ یكـّ ه «یػلو بیفثبى هؼؿى »ّ  «یؼیفثبى ٓج» بىیه کیًگـه ًْ، تلبّت کالم يیا ػؿ

 یؼیفثبى ٓج یـیّ چِبؿچْة تلن ییهؼٌب تیهضؼّػ نتن،یم ـیّ تضت تبح یؼیاف فثبى ٓج ییرق یّ ًْىتبؿ یگلتبؿ

هؼؿى ّ فثبى ( 2)« گلتوبى» نکْؿكیػ ـیهؼؿى تضت تبح کیٌْلْژیهؼؿى ّ تـه یػؿّاهغ ؿىؼ فثبى ػلو. امت

« عْػكـهبى ینتبیا_عْػ_مْژٍ ثـ» َیکَ ثـ پب یّ فثبً نکْؿكیػ ـػ؛یگ یػؿ صبل ؿىؼ هؼؿى ٍْؿت ه ْینکْؿمیػ

ىـّع  یًْبًیاف ػؿّى كـٌُگ  ،«وتیّ صو تیمکنْال»  یكْکْ ػؿ احـ مَ رلؼ یَ ثـؿمهؼؿى امتْاؿ امت ّ ثٌب ث

هيتـک ّ  قیچ کیکَ ُوَ ػؿ ّاهغ  یهؼؿت/یفثبً/یگلتوبً) ْینکْؿمیتضْل ػ اًزبهؼ؛ یّ ثَ تضْل هؼؿى ه ىْػ یه

اؿاػٍ » ّ هلِْم  بثؼی یهؼؿى تضْل ه «یمْژٍ صبکن ثـ توٌب»ثَ  یًْبًی« مْژٍ توٌبهٌؼ»آى  یکَ ػؿ ٓ( ُنتٌؼ گبًَی

.هؼؿى« اؿاػٍ ػاًو» ثَ  ،یًْبًی «وتیصو  

 

گًَْ فثبى  يیثؼ. کٌؼ یػلن هؼؿى ؿىؼ ه یکیهکبً یُب ٍْیامت کَ تلکـ هؼؿى ّ ى ْینکْؿمیػ/یتضْل فثبً يیا یٓ ػؿ

کَ اّ ثَ  يبًؼً یآگبُبًَ كـػ ّ ػاًيوٌؼ هؼؿى ه/ؿا ػؿ ؿّاى ّ ؽُي ًبآگبُبًَ یـیتلن ٍْیهؼؿى چِبؿچْة ّ ى یؼیٓج

ّ  یىٌبم ّ ػلْم ًْ هخل فثبى فًؼ یًْ ػمت ه ـیتلن ّآى ثَ ػول ّ اعتـاع  یآى ّ ػؿ چِبؿچْة هـفُب لَیّم

ّ  یثَ تضْل فثبً بتویػاًيوٌؼ هؼؿى ثب تضْل ّ کيل بیكـػ  يیا گـیػ یاف مْ. آّؿػ یًْ ؿا ثَ ّرْػ ه کیٌْلْژیتـه

.ؿمبًؼ یّ هتوبثل کوک ه یتضْل ثبفتبثي کیػؿ « ىهؼؿ نکْؿكیػ» يتـیّ ؿىؼ ُـ چَ ث ْینکْؿمیػ  

 

مبهبًَ  ،یػؿًّ« 3فثبى اىبؿت » يیا یػاؿا قیً یاىبؿٍ کـػم، فثبى كبؿم يیيیْٓؿ کَ ػؿ ثضج ّ هوبلَ پ ُوبى

چِبؿچْة  يیا ـیتضت تبح «یفثبً نکْؿكیػ» يیا یهب ثَ مبى ارقا کیکبیامت، ّ  ویعْ یـیّچِبؿچْة تلن

اٍْال  یهيتـک ػؿًّ ًْؼیپ يیُو. ًؼاؿػ ػّ فثبى ّرْ نکْؿكیاًنبى عبؿد اف ػ ـایف. نیُنت یًّ ػبػات فثب یـیتلن

 یهـفُب کٌٌؼٍ يییّ تؼ «یـاًیا نکْؿكیثضـاى هيتـک فثبى ّ ػ»ثـعْؿػ ثَ  یهب ثـا کیکبیًوطَ ّ ػلت صـکت 

.هبمت يٌِبػاتیّ پ ـُبیتلن  

 

کبّاًَ ثَ فثبى ّ صبالت تضْل فثبى، ثَ اعتَبؿ ثَ ًوؼ ًظـات  ؿّاى/یّ پنبهؼؿً ْینکْؿمیًگـه ػ يیا َیثـ پب صبل،

ُب  هجبصج ّ رؼل يیا تیاًؼاف ؿّاًکبّاًَ اُو ّ اف چين نیپـػاف یه بىیصبكظ یاًتوبػات آهب یىٌبم تیّ ثَ آم یآىْؿ یآهب

.نیکٌ یه ثبفهؼْالت ؿّاًکبّاًَ آى ؿا ثَ اعتَبؿ  قیّ ً  

 

 

 

یشاى صتاى فاسعتَ صتاى ّ تَ تح یآؽْس یآلا ًگشػ  

 

ًوؼ  ؿّ يیاف. ػاؿػ یکوتـ ًْؼیثَ فثبى پ يیّ ًْ یًگبٍ هؼؿى امت ّ ثب هجبصج پنبهؼؿً کی يتـیثَ فثبى ث یآىْؿ ًگـه

امت یًکبت هِن ّ هبثل تبهل یػاؿا یّ پنبهؼؿً يیهجبصج ًْ يیاًؼاف ا اف چين یثَ ًگبٍ آىْؿ بىیصبكظ یآهب . 

 یػؿ تلکـ آىْؿ «یػلو بیفثبى هؼؿى »ّ  «یؼیفثبى ٓج» بىیه ییرؼا« (4) یْفػگیفثبى ػ»اًتوبػ هِن اّ ػؿ هوبلَ  کی

ًکبت ؿا ثـرنتَ کـػ ّ  يیتْاى ػؿ اًتوبػ اّ ا یثبالعٌ ه. ثَ فثبى امت کیًْع ًگبٍ کالم يیًوبٓ ّؼق ا بىیّ ث

( 2پبؿگـاف )ػٍ امت اّ ؿىؼ کـ یػؿًّ یِبییّ تْاًب یؼیٓجفثبى  يیهؼؿى ثـ ثنتـ ا «یفثبى ػلو»ػؿمت پٌؼاىت کَ 

 ویعْ ْینکْؿمیّ ػ یتضْالت هتٌ یّ هـفُب یـیتلن یاهکبًبت، هـفُب ِب،ییآى تْاًب ی فثبى ّ مبهبًَ يیّ ُوقهبى ا



133 

 

 

فثبى  ییّ هؼٌب یمبعتبؿ یُب تیفثبى ّ هضؼّػ یمبهبًوٌؼ يیچين ثـ ا یاّ، ًوؼ آىْؿ ؼگبٍیاف ػ. آّؿػ یؿا ثَ ّرْػ ه

 یفثبً یكْب يیؿا ػؿ ا« ثٌؼؿ آفاػ»ثبٍطالس  کی ،«یکیفثبى هکبً» کی تْاى یت کَ هاًگبؿٍ ام يیثنتَ امت ّ ثـ ا

.کـػ زبػیا  

 

امت کَ هب ػؿ  یکیموجْل بی يیًوبػ تیفًؼٍ ّ ثبف امت کَ هـتت ػؿ صبل مبعتي ّاهؼ نتنیم کیّرْػ فًؼٍ،  کی فثبى

لکبى، ػلْف ػؿ  ؼا،یػؿ بًَیپنبمبعتبؿگـا ،یؼؿًپنبه یُب ػّ مْمْؿ تب ًگبٍ بًَیاف ًگبٍ مبعتبؿگـا. نیکٌ یه یآى فًؼگ

ثب  ،یهـاؿػاػ ارتوبػ کیثب  ک،یّ موجْل يیًوبػ تیّاهؼ کیثلکَ ثب  یٌیػ تیامت کَ هب ًَ ثب ّاهؼ يیثبة فثبى، امبك ا

 کبًت،یلیگٌیم) یاف ًظـ مْمْؿ، امن ػاللت. نییف یّ ػؿ آى ه نیؿّثَ ؿّ ُنت( یگلتوبً)ْینکْؿمیػ تیّاهؼ کی

هلِْم )  عتػؿ ـیتَْ( بةی ػاللت کبت،یلیگٌیم)  ویثب هؼلْل عْ گبًَی ًْؼیػؿ پ( ّاژٍ ػؿعت)چْى ػؿعت ( تگـػالل

ّ  مبفًؼ یهب ه یػؿعت ؿا ثـا تیػؿ ّاهغ هؼٌب ّ هلِْم ّاهؼ گـیکؼیػّ ثب  يیّ ا( 5)هبمت ( ػؿعت ػؿ ؽُي ـیّ تَْ

 قیثَ اّ ً یؽُي کَ هؼلْل ثَ ًْػ ـّىیَ ثب ػؿعت ػؿ ثّ ً نییػؿعت ؿّثـّ یّ هـاؿػاػ کیموجْل تیّاهؼ يیهب ثب ا

.کٌؼ یاؿربع ّ اىبؿٍ ه  

 

ػؿعت امت  کیموجْل بی يیًوبػ تیثلکَ اّ مبفًؼٍ ّاهؼ نتیً ـّىیػؿعت ث تیػؿعت ثبفتبة مبػٍ ّاهؼ ـیّ تَْ هؼٌب

ؿاثطَ  کی تیهؼٌب ثب ّاهؼ بیؿاثطَ فثبى . نیکٌ یه یثـؿم بیّ اّ ؿا صل ّ لول  نییتٌِب ثب اّ ؿّثـّ يَیکَ هب ُو

کبهال  یفثبى ّ هؼٌب ثَ مبى ّرْػ)ًبة  ینتیال ؼٍیا بیّ ( ت ّ رننیفثبى ّ هؼٌب ثَ ػٌْاى هؼلْل ّاهؼ)ًبة  ینتیبلیهبتـ

ًبة  نتیبلیهبتـ(. 6)ُنتٌؼ  ینتیيیصبلت كت کیػچبؿ  ژکیثَ هْل ژ بتیًظـ يیا یُـ ػّ. نتیً( تیهنتول اف ّاهؼ

صبلت  ثَ ینتیآل ؼٍیا َیّ ًظـ مبفػ یعبلن فثبى ه ینتیيیكت قیّرْػ مضـآه کیثَ  لیتجؼ ؿا یٌیػ تیرنن ّ ّاهؼ

هخل کلوَ ) ّ رنن امت  تیثب ّاهؼ ًْؼیفثبى ّ هؼٌب ػؿ پ. ىْػ یػؿ مضـ کالم ًبة گـكتبؿ ه یکالم ّ گـكتبؿ ینتیيیكت

 تیّاهؼ يی، اهب ُوقهبى ا(ىْػ یه بىیفثبى ث یکَ ػؿ رلْ« رلْ»کلوَ  بیّ  کٌؼ یؿاٍ ّ آُي اىبؿٍ ه ـیآُي کَ ثَ تَْ ؿاٍ

.کٌؼ یه یثبفمبف یّ هـاؿػاػ يیًوبػ ٍْیّ ثَ ى یثٌؼ ؿا اف ًْ مبهبى  

 

 يیا ـیتَبّ) ّ هؼلْل آى( ػؿعت ي،یفه ِي،یهخل کلوَ عؼا، ػين، ه) امن ػاللت هخل  بىیه يَیهب ُو لیػل يیُو ثَ

اف امن ػاللت  یثغي يَیّ ُو ىًْؼ یًو یکیمن ػاللت ّ هؼلْل ثب ُن ا چگبٍیّ ُ نیٌیث یه یا كبٍلَ( کلوبت ػؿ ؽُي هب

 نکْؿكیهبًْى ّ ػ بی« (7)كبلْك » نکْؿكیػّ ػؿ ّاهغ ػ يیا بىیه ـایف. هبًؼ یه یهبثل تضْل ثبه ق،یًبهلِْم، ؿهقآه

ثب ُن کبهل  چگبٍیبىؼ ّ ُث یآى ػّ اعتالك بىیه يَیکَ ُو کٌؼ یه یّ کبؿ کٌؼ یػول ه ًْؼیثَ ػٌْاى ًوطَ پ« (8)ًبم پؼؿ »

ثِيت هطلن گويؼٍ  یتُْن کْػکبًَ ػؿ پ کی یهطلن ثَ هؼٌب یگبًگی يیا( 9.)ّ ػؿ ُن ؽّة ًيًْؼ هؼٌب کیّ  گبًَی

ّ  یاًنبى ّ فًؼگ یاف کوجْػ ؽات تیکلوبت صکب بىیامن ػاللت ّ هؼلْل ّ كبٍلَ ه بىیه یكبٍلَ ػؿًّ کَیػؿ صبل. امت

 کیموجْل تیّ ّاهؼ یاًنبً یصبالت ؿا ثَ هخبثَ امبك ُنت يیّ هجْل ا کٌؼ یه ییّصؼت ًِبثَ ؽات ّ  یبثی ػمت یًبهوکٌ

ثَ  بی. مبفًؼ یّ ًبهلِْم ه چنجبًٌؼ یهؼوْال کلوبت ؿا ثَ ُن ه ْاًگبىیػ یٌـّیافُو. ػُؼ یثيـ هـاؿ ه کیّ فثبى موجْل

 ـایامت، ف« ّاؿ کبثْك بیؿئبل »ًبهلِْم  ق،یػٌَـ ؿهقآه کی یػؿ ّاهغ ػاؿا« عؼا»ثَ هْل لکبى، کلوَ  ق،یً لیػل يیا

 قیً گـیػ یاًنبً بیّ  یؼیٓج ؼٍیّاژٍ، پؼ ـهّْْع ػؿ ثبة ُ يیُو. نیثـ یًو یاّ پ ییًِب ـیثَ ؽات ّ تَْ چگبٍیهب ُ

ػؿ « ّاؿ کبثْك بیؿئبل » یهبثل كِن ُنتٌؼ کَ ثَ ٍْؿت صبلت ـیؿ ق،یآه ؿهق یثغي یچْى ُوَ ػاؿا کٌؼ، یٍؼم ه

هوبلَ هي ّ ثغو ػؿ ثبة  يیثَ ا ٌَیفه يیػؿ ا يتـیث ضبتیتّْ یثـا. ) ُنتٌؼ یآى ربؿ تیوَ ّ هؼٌب ّ ّاهؼػؿّى کل

(11.ؼیکٌ هـارؼَآى « كبلْك»  

 

امن ػاللت ّ  بىیصبلت تلبّت ّ كبٍلَ ه قیُـ فثبى ّ ً بیُـ کلوَ ّ  بىیهبثل ث ـیصبلت هؼوبّاؿ ّ ؿ يیا گـیٓـف ػ اف

.هـتت ػؿ صبل تضْل ثبىؼ یثيـ کیّ موجْل يیى ًوبػکَ رِب ىْػ یهؼلْل مجت ه  

 

 ـیػؿعت ّ تَْ) مْمْؿ امن ػاللت ّ هؼلْل  یثـا. ؼیػ تْاى یمْمْؿ ؿا ه یتئْؿ یػّ ًوطَ ّؼق امبم قیً ٌزبیُو

ًظـ  يیاهب لکبى ا. ُنتٌؼ ّ ثؼّى ُن ّرْػ ًؼاؿًؼ گبًَی یٍضلَ کبؿؾ ّ ّرْػ کی یػّ ؿّ( ػؿعت ػؿ ؽُي هب

ُوبًطْؿ کَ . ثبىؼ یهغتلل یهؼلْلِب یػاؿا تْاًؼ یه« ػؿعت»کَ ػؿ ّاهغ امن ػاللت  کٌؼ یؿا هطـس ه بًَیاپنبمبعتبؿگـ

 ـٍیّ ؿ یآلت رٌن ،یچْى مـمجق یهغتلل یهؼلْلِب یػاؿا تْاًؼ یه ـٍیّ ؿ یػلو ،یثٌب ثَ هتي ٌُـ« ػؿعت»ّاژٍ 

امن ػاللت  کی تْاًؼ یه ٌؼ،یث یذ ّ عطـًبک ؿا هفًجْؿ مو کیکَ هـتت عْاة  یوبؿیًبآگبٍ كـػ ث ـیػؿ ّو بی. ثبىؼ

 ـیثب اّ ػؿگ وبؿیثبىؼ کَ كـػ ث یاًتقاػ بی یّاهؼ« فى ثْؿ»چْى  گـیامن ػاللت ػ کیػؿ ّاهغ اىبؿٍ ثَ « فًجْؿ»هخل 

بٍ تلبّت ّ اهکبى امت، ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال کْت يی، اف ًگبٍ لکبى، هنئْل ا«ًبم پؼؿ» بیكبلْك ّ  نکْؿكیػ(.11)امت 

.ىـس ػاػم  

 

ًگـه  يیا ؼایػؿ. ؼیآ یثؼمت ه یثب کلوَ هجل« تلبّتو» زَیکلوَ ػؿ ًت کی تیاف ًظـ مْمْؿ هؼٌب ّ ُْ گـ،یٓـف ػ اف

ثلکَ ثب  یتلبّت ثب کلوَ هجل نیؿا ًَ تٌِب اف ٓـ تویکَ ُـ کلوَ هؼٌب ّ ُْ کٌؼ یاىبؿٍ ه يیّ ثَ ا ثـػ یمْال ه ـیؿا ف

اف هلِْم اّ هـتت ػؿ صبل  یامت ّ ثغي یػؿًّ ِبمیصبلت ا کی یُـ کالم ػاؿا یؼٌی. اّؿػ یثؼمت ه قیً یکالم ثؼؼ
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ُـ کالم  ٌـّیاف ا. ٌٌؼیآكـ یًْ ه یّ هؼٌب« تلبّت»هـتت  ویّاژُِب ػؿ عْ. امت یّ تضْل ثؼؼ ٌؼٍیمبعتَ ىؼى تْمٔ آ

« ربهؼَ» هخبل کلوَ  یثـا. امت ٌؼٍیّ آ ثب گؾىتَ یػؿًّ ًْؼیّ ػؿ پ گـیّ هتلبّت کلوَ ػ بكتَی نیصبلت تؼْ کیّاژٍ  بیّ 

ػّ هلِْم ػؿ  يیثلکَ اٍْال ا نتٌؼیً گـیکؼیهتلبّت ثب  بیهؼؿى، کلوبت هتْبػ  کیقی،ثـ عالف هتبك «ؼتیٓج»ّ کلوَ 

ّ  بكتَی نیتؼْ ؼتیربهؼَ، ٓج»  ؼا،یثَ هْل ػؿ. ُنتٌؼ یفثبً یّ ثبف ْیمٌبؿ کی یّ ارقا گـیکؼیتٌگبتٌگ ثب  ًْؼیپ

ػؿ  یثَ ًبچبؿ تلبّت ّ تضْل «ؼتیٓج»ػؿ هلِْم  یامت ّ ُـ تضْل« ّ هتلبّت بكتَی نیتؼْ َربهؼ ؼت،یٓج»ّ « هتلبّت

تلبّت » ییّ تْاًب ِبمیا یػاؿا ویفثبى ّ ُـ کالم ػؿ عْ یؿّ يیاف ُو. ؿا ثؼًجبل ػاؿػ ّ ثبلؼکل« ربهؼَ» هلِْم 

(12. )هـاؿ ػاؿػ یلـاًنیربّػاًَ ػ یثبف کیهؼاّم امت ّ ػؿ  «لـاًلیػ بی یمبف  

 

کلوبت  یعْػآگبُ/یًبعْػآگبُ) یآگبُ/یربهؼَ، ًبآگبُ/ؼتیٓج ،یگـیػ/فثبى، كـػ/كـػ ،یؼیفثبى ٓج/یفثبى ػلو ؿاثطَ

 کیػؿ ّاهغ  گـیّ ُوَ ػٌبٍـ ثَ اٍطالس هتْبػ ػ( هيبثَ هؼؿى ُنتٌؼ نیهلبُ یثـا یؿلٔ رباكتبػٍ ػؿ فثبى كبؿم

هؼؿى، هتْبػ ثب  کیقیي ػٌبٍـ، ثـعالف تلکـ هتبكیا. امت جْكیْاؿ هًْ کی یّ هتوبثل ثـ ؿّ ًْؼیؿاثطَ ُوپ

 کیّ ػؿ  ْیمٌبؿ کیثلکَ آًِب ػّ ثغو . نتٌؼیمکَ ً کی یمْمْؿ، ػّ ؿّ ییثٌب ثَ مبعتبؿگـا بیّ  نتٌؼیً گـیکؼی

ّ  ىًْؼ یه لیتجؼ گـیؼکیثَ  یا ػؿ ًوطَ جْكیاف ًْاؿ هْ لیؽ ـیَّْ هبًٌؼ ت گـًؼیکؼیثب  یلـاًنیػ بیّ  یکیبلکتیؿاثطَ ػ

ؿا ثَ  یگـیثٌبچبؿ تضْل ػؿ ػ یکیؿّ هـتت هبثل تضْلٌؼ ّ ُـ تضْل ػؿ  يیاف. چـعٌؼ یه «یهضْؿ یچیُ» کیثؼّؿ 

 یکیبلکتیػ یثبف کیثب  ْ،یمٌبؿ کیثلکَ ثب  نینتیؿّثـّ ً ُب ؼٍیؿّاثٔ ّ پؼ يیا ییثب ؽات ًِب چگبٍیّ هب ُ آّؿػ یّرْػ ه

. نییثـّهتوبثل ؿّ یلـاًنیػ بیّ   

 

 
 

 

 

اّ  ؼگبٍیػ َی ینتیآًگبٍ ثب ن،یثٌگـ یآىْؿ« فثبى ثبف» ثَ کتبة  بىیصبكظ یثَ اًتوبػات آهب يیاًؼاف ًْ چين يیاف ا یّهت

 بػیاف  ؼیصبل ًجب يیاهب ػؿ ػ. صن ػاػ ٌَیفه يیػؿ ا یّ اًتوبػه ثَ آىْؿ یفثبى ػلو/یؼیفثبى ٓج یػؿًّ ًْؼیثـ پ یهجٌ

هؼؿى  ؼگبٍیؿا ُن اف ػ ًْؼیپ يیثلکَ اّ ا نتٌؼ،یً نیّ ػه نتبیا یهـفُب ّرَ چیهـفُب ثَ ُ يیا یآىْؿ یثـػ کَ ثـا

 يیػؿ ا یهيکل ًگبٍ آىْؿ. بثؼیئلَ ػمت هن نیثَ ٓـس ػه یًنج یُب تلبّت يیا بىیثب ث عْاُؼ یّ ُن ه ٌؼیث یه ویعْ

اف آًـّ  ػُؼ، یًو وتـیهثِتـ ّ ػ ییػؿ ًگبُو رب یفثبى ػلو/یؼیفثبى ٓج بىیه یمبعتبؿ ًْؼیپ يیامت کَ چْى ثَ ا

. ىًْؼ یتلکـ اّ هـتت تکـاؿ ه ـیکَ ػؿ هن ىْػ یملت ّ مغت ه یفثبً یِبیهـفثٌؼ یمـ کیًگـىو ػچبؿ 

 کیعطب کَ اّ ثَ اهکبى  يیا یؼٌی: ػّم امت یمبف عطب ٌَیفثبى هؼؿى فه/یؼیبى ٓجفث بىیًنجتب عيک ه یهـفثٌؼ

 بىیّ هتوبثل ه یػؿًّ ًْؼیّ پ آّؿػ یثبّؿ ه یؼیچِبؿچْة فثبى ٓج ؿػ« ثٌؼؿ آفاػ» کی بیّ « ّ آفاػ یکیفثبى هکبً»

 گـ،یػ یعطب، اف مْ يیا. ٌؼیث یؿا ػؿ تضْل هؼؿى ًو( جْكیًْاؿ هْ یثـ ؿّ)  «یؼیفثبى ٓج»ّ  «یکیفثبى هکبً» يیا

ّ  يَیاًؼ يیاظِْؿ : ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ یثؼؼ یعطب یّاؿ هؼؿى آىْؿ ّ پلَ« گًَْ ػؿعت»تلکـ  ـیثَ ًبچبؿ ّ ػؿ هن

.ٌؼیث یه یـاًیفثبى ا یاهکبًبت ّ تضْالت ػؿًّ یّؿا یؿا ثَ مبى اهکبً «یکیفثبى هکبً»اهکبى   

 

 یُب تیّ هتبحـ اف هضؼّػ «یفثبى كبؿم یثضـاى ػؿًّ»ثبفتبة  وبیهعْامتَ تْمٔ اّ عْػ ػ يیؿىؼ ا کَیصبل ػؿ

ثب « (یفثبً_عـػٍ) یفثبً_مْة» ُـ . امت ْینکْؿمیتضْل ػ کیامت ّ ػؿ ّاهغ  یفثبى كبؿم ییّ هؼٌب یمبعتبؿ



135 

 

 

 ػول ویعْ یؼیٓج بیفثبى هبػؿ  یّ مبعتبؿ ییهؼٌب تیثبف ُن ػؿ چِبؿچْة هضؼّػ و،یعْ یتلبّت فثبً زبػیّرْػ ا

 کیّ  یثبفتبثي_(کبؿ)صبلت عْػ کیتلبّت ًْ عْػ  يیکَ چگًَْ ا ؼیػ تْاى یه ْ،ینکْؿمیّ ػ نیػه بىیثَ ث. کٌؼ یه

فثبى ّ گلتبؿ » بیّ  یٌتـًتیًوًَْ هؼبٍـ آى، فثبى ا کی. )امت ْینکْؿمیًبآگبُبًَ ػ کیّ امتـاتژ ؼیثبفتْل ٍْیى

 نیػه یرِبت ًبهلِْم امت، اهب ثب ًگبُ یبؿیُوـاٍ ثب ػالئن اؿ ثن یفثبى اعتَبؿ يیاًنبى ًبآىٌب ا یثـا کَامت  «یچبت

ػؿ رِبى  يیُوچٌ. بكتیفثبى هؼؿى ؿا ػؿ آى ثبف کیّ موجْل يیهؼؿى ّ ًظن آٌُ ْینکْؿمیًگبٍ ػ یثَ عْث تْاى یه

عْػ  قیى ًًگبٍ ّ فثبى پنبهؼؿ. بكتیؿا ثبف« هؼؿى ٍمْژ»ّ « فثبى اىبؿت هؼؿى» تْاى یه یٌتـًتیا یهزبف یتیچٌؼُْ

(.هؼؿى امت نکْؿكیاف ػ یّ ثغي ؼیتْل  

 

 یفثبً لیّ عْػآگبٍ ّ ثب امتلبػٍ اف پتبًن یکیهکبً ٍْیكـاًنَ هبػؿ ثْػٍ اًؼ ثَ ى ،یآلوبً ،ینیهؼؿى اًگل یُب فثبى ٌکَیا

 یُب ًْؼیپاف  یػؿ ّاهغ ًبى بثٌؼ،یػمت  یکیهکبً یٌْلْژیتـه کیّ  یفثبى ػلو کی زبػیثَ ا يیّ الت یًْبًی یفثبًِب

ػؿ  قیً یآىْؿ یُوبًطْؿ کَ عْػ آهب. ثْػٍ امت  ییّ هؼٌب یمبعتبؿ یتِبیّ هضؼّػ یغیّ تبؿ ْینکْؿمیتٌگبتٌگ ػ

 یثب فثبى هؼؿى ُنتٌؼ ّ اف اثتؼا ػاؿا ْینکْؿمیّ ػ یغیتبؿ ًْؼیپ کی یػاؿا يیّ الت یًْبًیفثبى  کٌؼ، یه بىیکتبة ث

ًگـه  يیا گـ،یػ یاف مْ. اًؼ هؼؿى ثْػٍ یکيْؿُب یؼیِبؿچْة فثبى ٓجثَ مبى فثبى ػلن ػؿ چ ْینکْؿمیًوو ػ کی

 تیثؼّى صبکو ،«یا اثژٍ/ؿاثطَ مْژٍ»مْژٍ هؼؿى ّ » تیتضْل آى ثؼّى ؿىؼ هلِْم ّ اُو ییثَ فثبى ّ تْاًب یکیهکبً

 قیػ هضون ًػاًيوٌؼ ّ كـ ـایف. هوکي ثْػٍ امت ـیؿ یفثبً نکْؿكیػؿ فثبى ّ ػ یـیتلن تیچِبؿچْة ّ هضؼّػ يیا

.امت ویعْ ْینکْؿمیّ فثبى ػ نکْؿكیكـفًؼ ّ صبهل ػ  

 

فثبى  کی زبػیّـّؿت ا یؼٌی ،یٓـس آىْؿ یُنتَ امبم تْاًؼ یه یاًؼاف پنبهؼؿً چين يیّ ا نیاًتوبػات ػه يیا بیآ اهب

کٌؼ؟ زبػیّْْع اه يیًْ ثَ ا یاًؼاف مبفػ ّ چين لیآى ؿا تکو تْاًؼ یکَ كؤ ه يیا بیکٌؼ؟  یهؼؿى ؿا ًل یکیهکبً  

 

 

اىیحافظ یکاّاًَ اًتمادات آلا سّاى یؽٌاع ةیآع  

 

 ؼگبٍیػ یّ ؿّاً یػول یبهؼُبیاّ ثَ پ ـایف ىْػ، یًوطَ هؼؿتو ىـّع ه يیاف ُو بىیهيکالت اًتوبػات صبكظ ػؿّاهغ

ًبآگبُبًَ،  ـی، ّ ثَ ًبگق اّ يیثٌبثـا. هبًؼ یًو جٌؼیاه پب ّ ثَ آًِب ػؿ ًْىتَ کٌؼ یتْرَ ًو نیػه« هتبفثبى ّرْػ ًؼاؿػ»

. امت تيبىیکَ ػؿ ّاهغ عْاُبى اىبؿٍ ثَ اُو هبًؼ یه یثبه یفثبى كبؿم ییّ هؼٌب یمبعتبؿ یُب تیُوبى هضؼّػ ـیام

ّـّؿت تضْل ّ  کیهؼؿى  کیٌْلْژیّ تـه «یکیٓـس فثبى هکبً» ثـػ یه بػیامت کَ اف  يیهيکل اّل هِن ًوؼ اّ ا

 یبفُبیً ثَ ییپبمغگْ یّـّؿت ثـا يیاهـّف ثب ُو قیّ هب ً. ثْػٍ امت یؼیفثبى ٓج تیّ ػؿ ًِب یگنتـه فثبى ػلو

کـػ ّ ًوبٓ ّؼق ًگبٍ اّ ؿا هطـس  یاف هٌظـ ًگبٍ پنبهؼؿى اًتوبػات یثَ آىْؿ تْاى یه يیثٌبثـا. نییؿّثـّ وبىیفثبً

ثٌب ثَ  ـایکـػ، ف یؿا ًل کیژٌْلْیتـه بفیً يیثَ ا ییهّْْع ّ ّـّؿت پبمغگْ يیٓـس ا تیاُو تْاى یکـػ اهب ًو

ُن ػؿ فثبى هؼؿى ّ ُن اکٌْى ػؿ فثبى  «نتوبًَیّ م یکیفثبى هکبً» کی زبػیًگـه ًْ ثَ فثبى، عْامت ا يیُو

.اهکبى تضْل امت کیّـّؿت ّ  کیػؿ صبل تضْل هب  یكبؿم  

 

 تیٍ امت، اهب ؿىؼ ّ اُوّ ًگب ـیتلن کیّ صبهل  ویعْ یّ اؿفى ییثبؿ هؼٌب یػاؿا قیامت کَ فثبى هؼؿى ً یِیثؼ

ّـّؿت هِن ؿىؼ ّ تضْل  کیامت،  بكتَی ییؿُب یؼیفثبى ٓج ییّ هؼٌب یاف ثبؿ اؿفى یکَ تب صؼّػ یفثبى ػلو يیا

 یکبّ هخبل ػؿ ػـٍَ ؿّاى یثـا. امت یهِن ّ امبم یمفثبى كبؿ یتضْل اکٌْى ثـا يیّ ا. هؼؿى ثْػٍ امت یفثبى ػلو

 یکلوبت هٌبمت ثـا یرٌن نیهلبُ یهب گبٍ ثـا یکَ ػؿ فثبى كبؿم نیتْرَ کٌ يیثَ ا یکبّ ّ تـروَ هجبصج ؿّاى

ُنتٌؼ، ثَ  ؼیىؼ یاعاله یِبیگؾاؿ کلوبت آؿيتَ ثَ اؿفه يیا بی.  نیًؼاؿ ییفًبىْ ،یػلو ،یکیهغتلق اؿّت یُب ػـٍَ

 يیا ـایف ن،یؿا ًؼاؿ یکیکلوبت هٌبمت ّ تلک يیهب ا. مبفًؼ یًبهوکي ه بیهجبصج ؿا مغت  يیکَ اٍْال ٓـس ا یا گًَْ

مـکْة ؿا ػؿ فثبى ثَ  يیا یثْػٍ امت ّ ثِب ویعْ یّ رٌن یکیاؿّت یكـٌُگ ّ فثبى هـتت ػؿ صبل مـکْة توٌبُب

.پـػاعتَ امت« (13)ّاؿ  کبثْك بیؿئبل » یاعاله/یصبلت اؿفى کیکلوبت ػؿ  يیا یّ گـكتبؿ« کلوبت جتیؿ»صبلت   

 

. گـیػ قیچ کیثضج هِن  يیا یامبم تیاٍل ّ اُو یامت ّ ًل قیچ کیپنبهؼؿى  ًگبٍ کیًگبٍ هؼؿى اف ثنتـ  کی ًوؼ

ّ  یآىْؿ یًْ ثَ ثضج آهب یاًؼاف چين زبػیا یاّ ثَ رب. ىًْؼ یعلٔ ه گـیکؼیهجبصج ثب  يیا وبیػه بىیصبكظ یػؿ ًوؼ آهب

کَ اّ  ٌزبمتیا. امت یْؿًگبٍ آى« ّ مـکْة کبهل یًل» یپ ػؿ تیػؿ ًِب ٌَ،یفه يیّ هِن ػؿ ا یلیًکبت تکو بىیث

ّ  ىْػ یه بًَیگـا ًگبُو هطلن ىْػ، یه یكبؿم تیفثبى ّ ُْ یؼیمل/بٍیّ صبالت م یكبؿم« فثبى اىبؿت»ُوبى  ـیام

امت  یاًؼاف ّ چين یتٌِب ًگبُ قیهؼؿى ً ًگبٍ پنت تیػؿ ًِب ـایف. کٌؼ یهنظ ه ٌَیفه يیؿا ػؿ ا یًگبٍ پنبهؼؿً ٌگًَْیا

. پٌؼاؿػ یًو یّ هطلوب ّؼ ػلو کٌؼ یًو یّ ًگـه هؼؿى ؿا کبهل ًل ییمبعتبؿگـا ،ییعتبؿگـاپنبمب چیُ قیّاهـّفٍ ً

ػؿ  گـیکؼیػّ ًگبٍ ثب  يیا. ىْػ یهطـس ه ییًْ ػؿ ثبة مبعتبؿگـا ییًْ ّ ًگبُِب یُوبًطْؿ کَ اهـّفٍ هـتت ًظـات

تضْل هؼاّم  ىـٓ ویّ ُن پ گـیکؼی فمب ٌَیُن فه ٌگًَْیّ ا کٌٌؼ یه وؼؿا ً گـیصبل هـتت ُوؼ يیّ ػؿ ػ ًْؼًؼیپ

 یاف اًتوبػ ػؿمت ّ پنبهؼؿًو ثَ ًل بىیصبكظ یآهب ،یـاًیا نکْؿكیفثبى ّ ػ ـیآى، تضت تبح یـاًیػؿ ًوًَْ ا. گـًؼیکؼی
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ًگبٍ ّ . «پٌؼاؿػ یه یوّ ثي ّؼ ػل ظیاف ث»اّ ؿا  یكـِّب ویّ پ ؿمؼ یه یآىْؿ یآهب ؼگبٍیػ یـاًیا بًَیگـا هطلن

.ػاىتَ ثبىؼ ؼیًجب يتـیث شیثَ تّْ بفیایي رولَ اّ کبهال هيغٌ امت ّ ً بًَیگـا ّ هطلن یاعاله ،یًگـه اؿفى  

 

اىیحافظ یّ تاصتاب آى دس ًمذ آلا« هتاصتاى ّخْد ًذاسد»دّگاًَ  یسّاً یهؼاً  

 

 يیا ـایف. متكـػ ّ مْژٍ ا یهِن ثـا یؿّاً بهؼیػّ پ ی، ػاؿا«هتبفثبى ّرْػ ًؼاؿػ»امت کَ رولَ  يیا گـیػ هّْْع

 عْاُؼ یکَ ه یقیکوتـ اف آى چ بی يتـیث يَیاه ُو رولَ بیمْژٍ ػؿ ُـ کالم ّ  کیهؼٌبمت کَ  يیػثؼگبٍ اّال ثؼ

امت « كبػل اىبؿت» کیّ ُن « كبػل ػجبؿت» کیُن  مْژٍُوبًطْؿ کَ ػؿ ثضج هجل اىبؿٍ کـػم، (. 14) «ؼیگْ یه»

ثـ  ـٍیّ ؿ نکْؿكیكـٌُگ، ػ ؼگبٍیػ ،«ـیؿ بی یگـیػ» ؼگبٍیاّ ّ ػعْامت ّ ًظـ  یّ کالهو ًوطَ تاله  ّ ُـ رولَ

ثبؿ  یّ ػاؿا ىْػ یثؼمت هب تٌِب مبعتَ ًو چگبٍیُ ویکَ هؼٌب« ُنتن یـاًیهي ا:هبًٌؼ رولَ .)امت جْكیًْاؿ هْ یؿّ

هّْْع ًْع  .آًن ـهیّ هي هزجْؿ ثَ پؾ کٌؼ یکَ رولَ ثَ هي ًبآگبُبًَ اثالؽ ه یتیهؼٌب ّ ُْ. امت ویعْ ییهؼٌب

کوتـ  بیّ  يتـیث ییهؼٌب ؼ،یگْ یاًنبى ه کیُـ چَ  ؿّ يیاف(. امت ویعْ گـیثب ثغو ػ ،یگـیػ يیّ اؿتجبٓ ثب ا ـهیپؾ

، «فثبى اىبؿت»ّ كـٌُگ ّ  نکْؿكیػ بمیًبآگبٍ اّ، صبهل پ ـیوّ بمیّ صبهل پ ؼیثگْ عْاُؼ یػاؿػ کَ ه یقیاف آى چ

.امت« ثقؿگ ـیؿ بی یگـیػ»  بمیصبهل پ  

 

کبهل  یًل یّ ػؿ تالىو ثـا وییگـا ،آًگبٍ ػؿ لضي کالم اّ، ػؿ هطلن نیثٌگـ بىیاًؼاف ثَ ًوؼ صبكظ چين يیاف ا یّهٌ

 عْاُؼ یکَ ه ؼیگْ یه یقیاف آى چ يتـیّ ث کٌؼ یه بىیکَ اّ ًبآگبُبًَ ث نییثٌ یؿا ه یقیآى چ یثَ عْث یًگـه اىْؿ

امت کَ ُـاك  یّ فثبً نکْؿكیعين ػ بًگـی، ث ربلت ّ هتغََبًَ کیْلموجاًتوبػات  یػؿ ّاهغ ًوؼ اّ، ػؿ لْا. ؼیثگْ

 بفیً يیثَ ا یا ّ ُـ اىبؿٍ ـػیثَ هجْل کوجْػ ّ ثضـاًو ؿا ثپؾ ویعْ بفیّ ً ویکوجْػ عْ عْاُؼ یػاؿػ ّ ًو «ـیؿ»اف 

 تیػؿ هؼؿً عْاُؼ یاّ ًو. پٌؼاؿػ یه «گبًَیث یىوبؿ ثقؿگ»ّ  «ویعْ یعْاؿىوبؿ» ؿا ثَ مبى  «ـیّ ؿ یگـیػ»ثَ 

ثَ  ویعْ ژٍیصبل ثب تْرَ ثَ عْاً ّ يیهيتـک ّ ػؿ ػ یُب ؿاٍ بكتيیّ ثب  ٌؼیؿا ثج ویعْ یّ آؿفّ ویعْ یتوٌب

اّ ثَ  یثـا «ـیؿ»ثَ  ویعْ بفیّ هجْل ً «ـیؿ»چْى ُـاك اف . بثؼیػمت  ویتضْل هؼؿى ّ ثَ فثبى ثبف ّ هؼؿى عْ

 یهؼاّهو ػؿ صبالت اكـآ یّ گـكتبؿ یـاًیکَ گـٍ صوبؿت ا ٌزبمتیّ صوبؿت امت ّ ا یمـاكکٌؼگ یهؼٌب

.ىْػ یتکـاؿ ه ینتیًبؿم یٌیث ّ عْػکن ینتیًبؿم یٌیث عْػثقؿگ  

 

 ؼیگْ یاف آى ه يتـیثبف ُن ث قیً گـیػ یػؿ ّاهغ اف رِت یعيوو ثَ آىْؿ بىیُـاك ّ ثب ث يیػؿ ا ویثب گـكتبؿ بىیصبكظ

ػل ػؿ گـّ اّ »کَ ثَ هْل عْػه  کٌؼ یه بىیؿا ث یثب فثبً ویؿاثطَ عْ نیًْع ػو وتیّ ػؿ صو ؼیثگْ عْاُؼ یکَ ه

صلبظتو ّ  یامت کَ ػل ػؿ گـّ «یبلیهبػؿ ع» کیػؿ ّاهغ  یكبؿم ىاّ ًبآگبُبًَ فثب یؿاثطَ ثـا يیػؿ ا ـایف. «ػاؿػ

 يیا یبلیّ ع ینتیًبؿم ّ ًگبٍ ـیتَْ ـی، ٌُْف ام«(13) کویمجوْل» ثبلـبًَ ّ یُب هؼؿت یىکُْو ػاؿػ ّ اّ ،ثب توبه

ًگبٍ  یمـکْة ّ ًل یثب تالىو ثـا ؿّ يیاف. امت« تْمٔ پنـ یصبل هضتبد ػكبع ًبهْم يیهبم ىکُْوٌؼ ّ ػؿ ػ»

 بیثَ ُوبى اًؼافٍ ّ  قیً یکَ آىْؿ ثـػ یه بػیثؼكبع اف ػين ثقؿگ ّ هوؼمو ثپـػافػ ّ اف  عْاُؼ یػؿ ّاهغ ه یآىْؿ

 ـیامت کَ ام يیاهب ا بىیهيکل صبكظ. کْىؼ یّ ه ؼٍیؿىؼه کْى یثـا يیػاؿػ ّ ثٌبثـا فثبى يیاف اّ ػل ػؿ گـّ ا يتـیث

ػمت ثَ مـکْة ّ  ینتیّ ًبؿم یبلیػين ع يیصلع ا یثـا تیاّ ّ ػؿ ًِب عصل یامت ّ ثـا «یبلیهبػؿ ع» يیًگبٍ ا

.فًؼ یه «یػيو تیؿه»ؿّاًکبّاًَ  یػؿ هؼٌب بیّ  تیکبهل ؿه یًل  

 

. «(15) ؿمؼ یه اهٍ  کٌٌؼ بكتیثَ ػؿ یا ُـ ًبهَ» هؼٌبمت کَ ثَ هْل لکبى  يیثَ ا« بى ّرْػ ًؼاؿػهتبفث» گـیػ یمْ اف

ؿط  نکْؿكیػ کیثَ كـػ امت، ثـ ثنتـ  نکْؿكیاف فثبى، اف كـٌُگ ّ ػ یبهیپ یُـ کالم ّ ُـ رولَ صبهل ـایف

ًبهَ امت کَ  بیّ  بمیپ يیثب ا(( 13)ؿئبل  بی ینتیًبؿم ک،یْلموج)هّْْع ًْع اؿتجبٓ . امت یا لَیّظ یّ ػاؿا ػُؼ یه

 یـاًیا کیّ موجْل یكـػ یهؼؿى ّ ًْ تیعبلن ُْ کی بیّ  یـاًیا نتیىًّْ کی، «ُنتن یـاًیهي ا»رولَ  ٌؼٍیاف گْ

  کـػٍؿا ًبآگبُبًَ ػؿک ( ثقؿگ ـیؿ)كـٌُگ  بمیعْامت ّ پ يیرولَ، ا يیا ٌؼٍیػؿ ُـ ػّ صبلت مْژٍ گْ. مبفػ یه

 کیعْاٍ چْى : ـػیؿا ػؿ عْػ ثپؾ تیّ ُْ بمیپ يیا ؼیاّمت ّ اّ ثب یػؿًّ نیّ ثغو ػو تیُْ« ثْػى یًـایا»امت کَ 

ىْػ، عْاٍ ثَ ىکل صبلت ؿئبل  یقیؿـة مت/یلتگیى ؿـة ،یقیمٌت مت/یلتگیى مٌت یگـكتبؿ صبالت اكـآ نتیًبؿم

 کیّ عْاٍ ثَ اىکبل ثبلـبًَ ّ موجْل ؼیػؿآ یگـیػ کْثگـمـ یـاًیا نتیتـک پبى بیّ  نتیىًّْ کیّاؿ  ّ کبثْك

هّْْع تٌِب تلبّت ًْع اؿتجبٓ امت، ّگـًَ اؿتجبٓ ثب . بثؼیػمت  یّ روؼ یكـػ یـاًیا یویًْ، ثبف ّ تلل یُب تیُْ

 لْؽهّْْع ث. امت ـیًبپؾ ارتٌبة ْینکْؿمیػ یُب عْامت ،یاًنبً یّ توٌبُب یّ ثبفگيت هؼاّم ًبآگبُ ویعْ یًبآگبُ

اًِب ػؿ رِبى  ـهیپؾ و،یعْ یّ عالم ثب توٌبُب کیاؿتجبٓ موجْل زبػیا و،یتي ثَ مـًْىت عْگل یآؿ ییتْاًب

.امت کَ ىغٌ ُنت یقیىؼى ثَ آى چ لیتجؼ چَ،یهّْْع، ثَ هْل ً. امت ویعْ کیموجْل  

 

ؼاًَ، ثبػج هٌ ػالهَ/ پبؿاػکل ًوبػاًَ ک،یػؿ صبلت اؿتجبٓ موجْل تْاًؼ، یامت کَ ه یًْع اؿتجبٓ ثب فثبى كبؿم هّْْع

 بی. بثؼیًبتوبم ػمت  يَیًْ ّ ُو یثَ تضْل یفثبى ًْ، ثبف ّ هـتت ػؿ صبل تضْل گـػػ ّ اف ثضـاى فثبى كبؿم کیؿىؼ 

ّ  تیؿه یؿئبل ًبهْم بیّ  ینتیّ ثَ مـکْة ًبؿم ىْػ یه یكبؿم هوؼكّ  یبلیّ فثبى ع «یبلیهبػؿ ع»ًگبٍ  ـیكـػ ام
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ؿا  قهبىیػق«  یفثبى كبؿم»ُوقهبى  تْاى یّ پبؿاػکل امت کَ ه کیه موجْلثب ًگـ ـایف. فًؼ یػمت ه ویػگـاًؼ بی

تضْل  لیاف ه یًوبػ نکْؿك،یاف ػ یّ عْػ ؿا، ثَ مبى ثغي ؼیػ« ػؿ ثضـاى ّ هبثل تضْل کیفثبى موجْل» کیثَ مبى 

ثَ  یگـیػ یاًؼافُب چين يَیػاػ ّ ُوقهبى ػاًنت کَ ُو ویتب ثتْاى ُن تي ثَ مـًْىت عْ. آى ػؿک ّ لول کـػ

.نکْؿكیاًؼاف كـػ ػؿ ػ ّ چين گبٍیهؼْل ّرْػ ػاؿػ، ثب تْرَ ثَ رب  

 

فثبى » کیثَ  يتـیُـ چَ ث یّـّؿ یا ّ چٌؼصْفٍ َیتضْل چٌؼال يیا نیثتْاًؼ اف ٓـ ینتیثب یفثبى كبؿم ـایف

ػٌبٍـ ّ کلوبت  ویعْ يیّ ًوبػ کیتب ثتْاًؼ هـتت ػؿ ًظن موجْل. بثؼی ینیػگـػ« (13) کیّ هبػؿ موجْل کیموجْل

ؿا  ویػؿآّؿػ ّ ُوقهبى عْ ویعْ کیموجْل یّ ؿىؼ کٌؼ؛ آًِب ؿا ثَ صبلت ًظن كبؿم ـػیًْ ؿا ثپؾ یًْ ّ كـٌُگِب

ؿئبل ًيْػ ّ اف کوجْػ  بی ینتیًبؿم یّ تِْع فثبً ؼىیػچبؿ صبالت ثلؼ. ّ هـتت هبثل تضْل مبفػ َیّ چٌؼال ییچٌؼهؼٌب

ُـاك  گـیػ یكـٌُگِب ّ فثبًِب یثَ ؿّ ویّ ثبفکـػى عْ بلْگیثَ ػ ویعْ فبیّ ً «ـیؿ»ثَ  ویعْ بفیّ ً ویعْ

ثب فثبى « (16) یخیّ تخل کیموجْل»اؿتجبٓ  يیهتغََبى هب هبػؿ ثَ ا ینتیاهب ثب یفثبً يیچٌ زبػیا یثـا. ثبىؼًؼاىتَ 

ػين ثْؿفًؼ ّ  ویعْ تیّ ُْهبم  يیّ ُن ثَ ا ٌٌؼیؿا ثج ویثبىٌؼ تب هـتت ثتْاًٌؼ ُن کوجْػُب ویّ ثب رِبى عْ ویعْ

هـتت  یّصؼت ػؿ کخـت ٌگًَْیثبىٌؼ ّ ا ویاف عْ تیّ ػؿ ًِب ویعْ «قیػق» يیًْ اف ا یاًؼاف ًگبٍ ّ چين زبػیا یػؿ پ

ّ  کیاؿتجبٓ موجْل ییّ ثَ تْاًب ویعْ یویثبف ّ تلل تیثَ ُْ يتـیُـ چَ ث ینتیآًِب ثب. کٌٌؼ زبػیػؿ صبل تضْل ؿا ا

.بثٌؼیػمت « (17)ـیّ ؿ یگـیػ»ثب  ویپبؿاػکل عْ  

 

اّ، ػؿ تاله اّ  یىٌبم ػؿ تغٌَ فثبى یثَ عْث تْاى یه ن،یثٌگـ بىیکبّاًَ ثَ ًوؼ صبكظ اًؼاف ؿّاى چين يیاف ا یّهت

 یـاًیفثبى ّ كـٌُگ ا ی، ػؿ ّاهغ ُوبى عْامت ػؿًّ«ثضـاى آى»ّ ثَ  یـاًیثَ فثبى ّ ثَ فثبى ا یپـػاعت ػلو یثـا

 یّ روؼ یّ ػجْؿ اف ثضـاى كـػ یـگیچ یهب ؿا ثَ رنتزْ ّ تاله ثـا کیکبی تیؿا ّ ػؿ ًِب یؿکَ آىْ بكتیؿا ثبف

.کٌؼ یّاػاؿ کـػٍ ّ ه  

 

 کیکَ ُـ ػّ ّـّؿت  ییُب وَیً ٌؼ؛یث  یه جْكیًْاؿ هْ یؿا ثـ ؿّ ویعْ گـیػ وَیً یاّ ًبآگبُبًَ ػؿ آىْؿ ؿّ يیاف

ّ  ینتیٌُْف ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبؿم یثب فثبى كبؿم و،یعْ گـیثغو ػ يیااهب چْى ًْع اؿتجبٓ اّ ثب . تضْل ّ فهبًَ ُنتٌؼ

 ،«ـیؿ»هبالهبل اف ُـاك اف یآىْؿ ؼگبٍیي ؿّ ػون ًگبُو ثَ ػیامت، اف یفثبى كبؿم قیگـكتبؿ ًگبٍ پبک ّ مضـآه

« ثبفکـػى» یثـا یعبٓـ اّ ػؿ تاله آىْؿ يیثؼ. امت «یفثبى پبک كبؿم»مـکْة ػٌَـ هغبلق  لیهبالهبل اف ه

 «یّ عْاؿىوبؿ فثبى عْػ ثبّؿ گبًَیث يَیاًؼ» کیثَ ًبچبؿ  «نتوبًَیّ م یکیًگبٍ هکبً» کی زبػیّ ا یفثبى كبؿم

ُب  روالت کَ هبالهبل اف اؿفه يیػؿ ا. پٌؼاؿػ  یه «ْفػٍیػ»ثلکَ « فػٍ ؿـة»رِت فثبى اّ ؿا ًَ تٌِب  يیّ ثَ ُو ٌؼیث یه

ّ ثب  یاه ثب فثبى كبؿم کَ ؿاثطَ ؼیؿا ػ یمٌت َیؿّص کی تین ّ ػَجبًعي تْاى یه یامت ثَ عْث یـاًیا یُب ّ ُـاك

 یؼیمل/بٍیثب صبلت م گـیکَ هب ثبؿ ػ ٌزبمتیا. امت ینتیًبؿم وبیػوؿاثطَ  کیاف اّ، ٌُْف  یفثبى كبؿم یُب عْامت

هنظ ّ  یوٌیاُـ/رٌگ اُْؿاهقػا کیرؼل هؼؿى ثَ  کیّ  نیىْ یؿّثـّ ه یـاًیا یوٌیاُـ/ییّ فثبى اُْؿاهقػا یـاًیا

.بثؼی یه ینیػگـػ  

 

هؼؿى  يَیتـروبى اًؼ يیػؿ ص ینتیهّْْع هِن امت کَ هب چگًَْ ثب يیا پـػافػ یثَ آى ًو بىیصبكظ یکَ آهب یهّْْػ

ّ  یمبعتبؿ یُب تیاف هضؼّػ ْینکْؿمیّ ثب ىٌبعت ػ نیىْ يَیکالم ّ اًؼ يیهبًغ اف هنظ ا یثَ فثبى ّ هلِْم كبؿم

پبمظ  یكبؿم یفثبى هؼؿى ّ ػلو يتـیثَ ؿىؼ ُـ چَ ث ویعْ بفیّ ثَ ً «یثضـاى فثبى كبؿم»ثَ  و،یفثبى عْ یهلِْه

اهکبى هِن  کی يیّ ا. امت «نتوبًَیّ م یکیًگبٍ هکبً» يیا زبػیا کیٌْلْژیػؿ ػـٍَ تـه یآىْؿ یؿاٍ صل آهب. نیػُ

ػجْؿ اف ثضـاى  یامت کَ ثـا یِیُوبًطْؿ کَ ثؼ. ؿاٍ هطـس ىًْؼ يیهيکالت ا ینتیُوقهبى ثب. امت یّ ّـّؿ

 بىیصبكظ یآهب. نیػاؿ قیً ـٍیّ ؿ یعٔ كبؿم ،یمبف ، هلِْم یىٌبم فثبى گـیػ یُب ثَ تضْل ػؿ ػـٍَ بفیً یفثبى كبؿم

ّ ػچبؿ  یّ ىکُْوٌؼ فثبى كبؿم قیمضـآه یآّا ـیاّ چٌبى ًبآگبُبًَ ام ـایف ىْػ، یػـٍَ هِن ثضج ًو يیّاؿػ ا

ّ  یّ ًل یصلبظت ًبهْم يیا یارـا یػؿ پ تیثضج هِن ػؿ ًِب يیا زبػیا یثَ ًبچبؿ ثَ ربامت کَ  «ـیؿ»ُـاك اف 

.امت یىکٍْ ّ ثقؿگ يیمـکْة اًکبؿکٌٌؼٍ ا  

 

ؿا  بهویّ رْاة پ مبفػ یه یوٌیاُـ/ییهخلَ ّ گـكتبؿ صبلت اُْؿا ویؿا ثؼمت عْ ویرِت امت کَ اّ ًوؼ عْ يیُو ثَ

 ـًؼٍیگ. امت ٌؼٍیػؿ ّاهغ عْػ گْ يَیُو ـًؼٍیّ گ «ؿمؼ یه ـًؼٍیثَ ػمت گ يَیُوًبهَ » ثَ هْل لکبى  ـایف. ـػیگ یه

صلع  یّ ثب تالىو ثـا یعيوو ثَ آىْؿ يیکَ ثب ا نتیً بىیصبكظ یرق عْػ آهب یکن تیػؿ ًِب «یْفػگیفثبى ػ»هوبلَ 

. پٌؼاؿػ یه بیّ  ٌؼیث یه یىْؿآ یآهب ویكکـ تیکَ ػؿ ؿه ىْػ یه یقیػچبؿ آى چ وبیػه یپبک ّ هؼؿتوٌؼ فثبى كبؿم نیصـ

رق  قیاّ چ« یآىْؿ» ثب آًکَ . ىْػ یه یآىْؿ «یوٌیّ اُـ یْفػگیفثبى ػ»ػؿ رٌگ ثب  یفثبى كبؿم ییاّ صبكع اُْؿا

ّ ُـ ػّ ػؿ هوبلَ  نتیً ویث جْكیًْاؿ هْ یثـ ؿّ ییاُْؿا بىیّ هتلبّت ّ صبلت هتکول صبكظ بكتَی نیتؼْ بىیصبكظ

ّ فثبى  یكبؿم نکْؿكیػ نیٓـ يیثَ ا. ُنتٌؼ ويیاُـ/ربّػاًَ رٌگ اُْؿا یثبؿ کیتـاژػؿ صبل تکـاؿ  بىیصبكظ

ّ ثضـاى اػاهَ  فًؼ یػمت ه یىـ/ـیع یثبف کیرؼل هؼؿى ثَ  کیهنظ  نیاف ٓـ ویعْ ؼیثَ ثبفتْل گـیثبؿ ػ یكبؿم

.بثؼی یه  
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یتٌذ خوغ  

 

. ّـّؿت ُنت کی یفثبى كبؿم کیٌْلْژیتـه یبفُبیثَ ً ییپبمغگْ یثـا «نتوبًَیّ م یکیفثبى هکبً» کی زبػیا

 کیفثبى ثبف ّ هـتت ػؿ صبل تضْل  کی زبػیّ ا «یگـیّ ػ ـیؿ» یثَ ؿّ یفثبى كبؿم ییْٓؿ کَ ثبفگيب ُوبى

ًْاؿ  یثـ ؿّ گـیکؼیهتکول  یاكـٌُگ هؼؿى ػّ ارق/ یفثبى هؼؿى، كـٌُگ كبؿم/ یفثبى كبؿم. ّـّؿت امت

تضْلو ُـ چَ  ـیػؿ هن یامت کَ فثبى كبؿم بفیّ ً ًْؼیپ يیّ اؿتجبٓ ّ ػؿک ا یتاله يیا زَیػؿ ًت. امت جْكیهْ

ُـ کالم . گـػػ یه ویّ هتلبّت عْ َیچٌؼال یّ هؼٌب ِبمیا یػاؿا ،یّ فثبى هؼؿى، ػؿ صبلت كبؿم ىْػ یهؼؿى ه يتـیث

ّ  یثضـاى ّ چٌؼپبؿگ کیاف ػّ ثغو ثَ ًبچبؿ هضکْم ثَ ػجْؿ  يیا یثَ ػٌْاى هضل تاله یـاًیا ؼٍیُـ پؼ بیّ رولَ ّ 

 مبف ٌَیهّْْع ػؿک ّـّؿت هجْل ثضـاى ثَ مبى فه. تضْل ّ تکبهل ًْمت کی زبػیا ییتْاًب یصبل ػاؿا يیػؿ ػ

ثَ اىکبل هغتلق ّ  ویػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْ« ّ فثبى هؼؿى ـیؿ» ـهیهجْل ّ پؾ تیهّْْع ػؿک اُو. تضْل امت

.هغتلق امت یُب ػؿ ػـٍَ  

 

 

ّ  یؼیآى ثب فثبى ٓج یػؿًّ ًْؼیػؿک پ يیػؿ ػ ،«نتوبًَیّم یکیفثبى هکبً» يیّـّؿت اػؿک ثِتـ  یثـا

.اىبؿٍ کٌن یکبّ ثَ ػّ ًوًَْ کْچک اف تـروَ هجبصج ؿّاى عْاُن یآى، ه ییّ هؼٌب یمبعتبؿ یُب تیهضؼّػ  

 

 یؿا ثب تـروَ آى ثَ فثبى آلوبً یتـروَ ثَ كبؿم يیا یّهت. امت ژکیام، اف ژ هوبلَ ثکبؿ ثـػٍ یکَ هي ػؿ اثتؼا یهْل ًول

:نیعْاً یه ٌگًَْیا یػؿ تـروَ آلوبً. ثضج هب هِن امت یکَ ثـا نیىْ یه یهتْرَ چٌؼ ًکتَ هِن ّ امبم ن،یکٌ نَیهوب  

 

„ dass die naturliche Sprache als der Grund und Ausgangspunkt der Metasprache gleichzeitig 

deren Interpretationsrahmen bildet und somit die letzte Metasprache aller Metasprachen 

darstellt. Die natürliche Sprache ist also ihre eigene Metasprache. Sie ist selbstrefrentiell, ein 

Ort unaufhörlicher autorefelxiver Bewegungen etc. ,, 

 

:نیثغْاً «یكـٌُگ ػلْم اًنبً»ػؿ کتبة  یآىْؿ یُب هتي ؿا ثب کوک ّاژٍ يیتـروَ ا گـیػ کجبؿی  

 

 

هتبفثبى ؿا ثَ  یـیّ آؿبفگبٍ هتبفثبى ُوقهبى چِبؿچْة تلن( ٌَیفه/َیپب/ىبلْػٍ/هجٌب)ثَ هخبثَ ثنتـ ( یؼیفثبى ٓج)کَ  »

هتبفثبى ُوَ هتبفثبًِبمت  يیآعـ يیّ ثٌبثـا( آّؿػ یه ؼیپؼ/ػُؼ یىکل ه/مبفػ یه)آّؿػ  یّرْػ ه

 یثبفثـػ_عْػ_ ثَ. امت ویهتبفثبى عْ( یؼیٓج ىفثب)پل (. امت/.... یبیگْ/هؼـف/ػال/بًگـیًوب/ًگـًيب/بًگـیث)

( تضـکبت/ رٌت ّ رْه ُب/يبتیگـا)صـکبت ( هلوـّ/هضل ّ هکبى/صْفٍ)امت ّ ػـٍَ ( لییؿكلٌن_ملق)

امت ـٍیهنتوـ ّ ؿ( ْیؿكلکن_آّتْ) یثبفتبث_عْػ .» 

 

:ّْْع هِن اىبؿٍ کـػثَ چٌؼ ه تْاى یهتي کْچک ه يیُو ػؿ  

 

 يیّ ا نیًؼاؿ یكبؿم یثـاثـًِبػُب ْیآّتْؿكلکن ل،ییچْى هتبفثبى، ملق ؿكلٌن ییُب ّاژٍ یثـا یهب ػؿ فثبى كبؿم/ 1

 ویعْ گـیػ وَیهؼؿى ػؿ ّاهغ ثب ً یػؿ ثـعْؿػه ثب فثبى ػلو یفثبى كبؿم. آگبُبًَ مبعتَ ىًْؼ ینتیثب یػلو یتـهِب

کَ اّ چٌبى مـکْة کـػٍ امت کَ  ییّ توٌبُب  وَیً. ىْػ یهؿّثـّ  جْكیًْاؿ هْ یّثـ ؿ ویهؼؿى عْ یّ توٌبُب

تـروَ،  ،یهتٌ یبفُبیثَ ً ییپبمغگْ یّ ثـا ویعْ گـیػ وَیًؼاؿػ ّ اکٌْى ػؿ ثـعْؿػ ثب ً ییُِب کالم ّ ّاژٍ يبىیثـا

صبٍل . اؿػػ ویػؿ فثبى عْ( هلِْمتـم ّ کالم ّ  ٌویّ آكـ ـهیپؾ)ُب  ّاژٍ يیا کیموجْل ـهیثَ پؾ بفیً ویعْ یػلو

 یًغنت ثضـاى فثبى كبؿم: مَ صبلت امت و،یثب عـػ ّ رنن مـکْة ىؼٍ عْ و،یمـکْة ىؼٍ عْ یثب توٌب ؼاؿیػ يیا

؛ ػّم تاله (یّ صبالت ىتـهـؿ یـاًیا یّ كبؿآلوبً ینیكبؿگل) ّاؿ یّ تکـاؿ ْٓٓ ؼیتول یػؿ صبالت اكـآ یّ گـكتبؿ

 یمْم تاله اًؼک اًؼک ثـا ؛یفثبى كبؿم یهؼؿى ّ پبکنبف وبتکل یًل نیاف ٓـ یو مٌتثَ آؿاه یبثی ػمت یثـا

ّ  ْینکْؿمیىٌبعت ػ بیّ « فثبى یهٌِؼم» يتـیکلوبت ّ ػؿک ُـ چَ ث يیا یمبف ّ هلِْم یمبف تـروَ، تـم

.امت ویعْ یاف هؼْالت فثبى ّ ثضـاى فثبً یؿّاًيٌبعت  

 

 ذ،یهتبلٌگْ یثـا« فثبى_فثـ» یُب هبًٌؼ ّاژٍ ،یىْؿآهؼؿى هتي ثبال تْمٔ کلوبت  یثـع یـاًیا یثـاثـًِبػُب/ 2 

ػؿ ّاهغ  ْ،یؿكلکن یثـا «یثبفتبثي»آّتْ ّ  یثـا_ «عْػ»ّاژٍ  بیّ  لیکلوَ ملق ؿكلٌن یثـا «یثبفثـػ_عْػ_ثَ»

تاله، ُوبى ْٓؿ کَ  يیا. امت یػؿ فثبى كبؿم نیهلبُ يیا یّ فثبً يیًوبػ تیّاهؼ زبػیا یثـا کیهؼؿى ّ موجْل یتالى

ّ ُن، ُوبى  ػُؼ یؿا ًيبى ه «نتوبًَیّ م یکیفثبى هکبً» يیعْامت ّ ّـّؿت ا یکٌؼ، ُن ػؿمت یه بىیث یآىْؿ
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. کٌؼ یًگـه اىبؿٍ ه يیثَ ًکبت ّؼق ا یفهبى ثَ عْث کٌؼ، ُن یه بىیث یآىْؿ ؼگبٍیػؿ ًوؼه ثـ ػ بىیْٓؿ کَ صبكظ

ُـچَ  ـهیپؾ یامت ّ ثـا جْكیًْاؿ هْ یّ فثبى هؼؿى ثـ ؿّ یفثبى كبؿم یًوطَ تاله یىؼٍ اف آىْؿ بىیث یُب ژٍّا

 یهؼوْل یّ اعاله یفثبى اف ثبؿ اؿفى يیا ییؿُب یّ ثـا یؿىؼ فثبى هؼؿى كبؿم ،یهؼؿى ػؿ فثبى كبؿم يَیاًؼ يتـیث

 گـیالؼوبؿف امتبػاى ػ ـٍػائ یکتبثِب گـیػ بیاّ ّ  «یاًنبً مكـٌُگ ػلْ»کتبة  قیً ؿّ يیاف. اًؼ علن ىؼٍ یکلوبت كبؿم

 بیّ  یکیهکبً یُب کلوَ يیا یکَ صت ىْػ یىـّع ه ٌزبیا وبیهيکل اهب ػه. امت یتضْل هِن ّ ّـّؿ يیا یثـا یتالى

.ّ فثبى هؼؿى ُنتٌؼ ویفثبى عْ ییّ هؼٌب یمبعتبؿ تیّ هضؼّػ ْینکْؿمیػ یكْب ـیتضت تبح کینتوبتیم  

 

آّتْ  بیّ  لیهتبفثبى، ملق ؿكلٌن یُب امت کَ اّال ّاژٍ يیػؿ ا یْ اف آىْؿً یُب ّاژٍ يیا ی هخبل هيکل ُـ مَ یثـا

ُن هؼٌب ّ  نیٓـ  يیُنتٌؼ ّ اف یهتلبّت بیهيبثَ ّ  یُب ّ ّاژٍ ـیهؼؿى ػؿ اؿتجبٓ هتوبثل ثب تَبّ یُِب ػؿ فثبى ْیؿكلکن

هـتت هبػؿ ثَ  ،یهؼبً یثـ تؼاػ یهجتٌ اؿتجبٓ يیّاؿ، ثـ ثنتـ ا ي اؿتجبٓ ىجکَیُن ثـ ثنتـ ا بثٌؼ؛ی یؿا ه ویتلبّت عْ

ثب  یهلِْم هيغٌ ّ تب صؼّػ کی یهؼؿى ػاؿا ٍْیُن ثَ ى نیٓـ يیثؼ. ًْ ُنتٌؼ یهؼٌبُب زبػیّ ا ویعْ ییتضْل هؼٌب

ًْ ّ  یيبًّؼیعْ نیب هلبُیّ  ویعْ یًْ ثـا یهؼلْلِب زبػیّ ا ییهيغٌ ُنتٌؼ ّ ُن هـتت هبػؿ ثَ ؿىؼ هؼٌب یهـفُب

ػؿ فثبى . ىْػ یمبعتَ ه« ملق ّ آّتْ ّ هتب» یيًْؼُبیثب پ یٌیًْ یُب ػؿ فثبى هؼؿى هـتت ّاژٍ ٌگًَْیا. ًْ یتـهِب

فهبى ػؿافهؼت ّ اف  کیّرْػ ًؼاؿػ ّ ػؿ  نیهلبُ يیا یّاؿ ثـا هتلبّت ّ هيبثَ ىجکَ ـیثنتـ ّ تَبّ يیاّال ا یكبؿم

ػّهب . مبعتَ ىْػ یّ فثبً کیثنتـ ّ ىجکَ موجْل يیا يتـیُـچَ ث ینتیثب یمبف ّ هلِْم ثبىف یتکـاؿ، هٌِؼم نیٓـ

هخبل  یثـا. ىًْؼ  یُنتٌؼ کَ ثؼؿّى کلوَ ّاؿػ ه ویعْ یـاًیعبً ػبؿكبًَ ّ ا ییثبؿ هؼٌب یثب عْػ ػاؿا نیهلبُ يیا

« ملق»امت تب هلِْم  یّ ػوؼتب ػـكبً تهتلبّ یهؼبً یّ تؼاػ ـیتَبّ یػاؿا یـاًیا یػؿ ثنتـ كـٌُگ« عْػ» يًْؼیپ

.ؿ فثبى هؼؿىػ  

 

ػؿ « عْػ»ثـاثـًِبػ هيبثَ  کی« آّتْ»ّ « ملق» يًْؼیپ یکَ ثـا نیىْ یعطب ؿّثـّ ه يیثب ا ٌزبیا گـ،یػ یمْ اف

ّ  يیػؿّؿ یيبًّؼیعْ کیػچبؿ  یتـروَ ثَ كبؿم يیکبهال هتلبّت ػؿ ص نیهلبُ يیّ ا. ىْػ یامتلبػٍ ه یکتبة آىْؿ

.ىًْؼ تْاًٌؼ یتـروَ ًو یكبؿم َث یثَ عْث ًؼُبيْیپ يیُوـاٍ ثب ا نیّ هلبُ ىًْؼ یؿلٔ ه  

 

 یآىْؿ« فثبى ثبف» يَیچـا اًؼ. تـروَ ىًْؼ یژُِب ُوَ ثَ فثبى كبؿمّ ا يیا ینتیامت کَ چـا ثب يیا گـیػ هيکل

ثَ صبلت هؼؿى  یػؿ ُـ ؿىتَ ػلو یػلو یُب کَ ػؿ آى ّاژٍ کٌؼ یثبف ًو يتـیهؼؿى ُـ چَ ث ٍْیى يیا یؿا ثَ ؿّ ویعْ

 ییا یهؼؿى ّ هْ یُب چـا فثبى. ىًْؼ یه« ًْىتَ ّ عْاًؼٍ»  ینْكـاً بی یثَ ْٓؿ ػوؼٍ آلوبً بیّ كؤ  ىْػ یصلع هآى 

 یفثبً ٍْیثَ ى ننیّ مبػ ننیهبفّع نکْؿك،یّ كبلْك، ػ ْىیکلوبت ملق ؿكلکن يیاف ُو ـٍیّ ؿ یهخل كـاًنَ، آلوبً

صلع . ُنتٌؼ یثَ فثبى كبؿم نیهلبُ يیهب عْاُبى تـروَ ُوَ ا« فثبى ثبف»ٓـكؼاؿاى  یاهب صت کٌٌؼ، یامتلبػٍ ه ویعْ

هيبثَ ّ  نیاف هلبُ ییبیػؿ یثَ ؿّ یگيْػى فثبى كبؿم یثَ هؼٌب یـاًیا ٍْیّ عْاًؼى آى ثَ ى یثَ فثبى اٍل نیهلبُ يیا

 يیهّْْع ا. امت گـیّ کلوبت ػ ـیاف تَبّ یا ّؿّػ ثَ ىجکَ یثَ هؼٌب. ُوـاٍ ثب آى امت ـیّ تَبّ یهؼبً یتؼاػ

 يیّ اًطجبم ا ـهیهبػؿ ثَ پؾ يتـیکَ ُـ چَ ث نیػاىتَ ثبى کیتْاًب ّ موجْل یا فثبى ّ مْژٍ نیامت کَ چگًَْ ثتْاً

ػچبؿ صبالت  بیّ  یيیپـ امت، ثؼّى آًکَ ػچبؿ ؿّاى ویعْ یفثبً ٌَیّ کلوبت ًْ ػؿ فثبى ّ هبػؿ ثَ ؿىؼ گٌز نیهلبُ

 یکَ آىْؿ نیًجـ بػیاهب اف . )فا ىْػ هوتؼ ّ ثضـاى «ینیكبؿگل»بت، ػچبؿ صبالت ّ تِْع کلو ؼىیّ ؿئبل ثلؼ ینتیًبؿم

 یُوقهبى اف کلوَ اٍل یـاًیثـاثـًِبػ ا کیاؿلت ػؿ کٌبؿ  بیّ  یامت کَ گبُ یمبفاً ىٌبمبى ّ ّاژٍ الاهل اف رولَ فثبى

(.کٌؼ یامتلبػٍ ه قیًْىتَ ً یثَ صبلت كبؿم  

 

 بی« كبلْك»هخل ّاژٍ  یؼیکل یُب ّاژٍ یػؿ ؿّاًکبّ نیکَ ثغْاُ ىْػ یه ژؿكتـ ّ عطـًبکتـ یهيکل ّهت يیا

:ؼیهخبل تْرَ کٌ يیثَ ا. نیتـروَ کٌ یؿا ثَ فثبى كبؿم «ْىیکنتـام»  

 

In this precise sense, the phallus is the signifier of castration. Far from acting as the potent 

organ-symbol of sexuality qua universal creative power, it is the signifier, organ, or both of 

desexualization itself, of the “impossible” passage of “body” into symbolic “thought”, the 

signifier that sustains the neutral surface of “asexual” sense. 

 

( 90ً  کژیاف ژ« ثؼّى رنن( اؿگبى)اًؼام »  ) 

 

هتي امت ّ ُن  یؿلٔ ّ ػؿ تٌبهِ ثب هضتْا یاف لضبظ ؿّاًکبّ «یًـگ» یكبلْك ثَ هؼٌب یثـا یتـروَ آىْؿ ُن

. امت یكبؿم هؼبٍـ ثب فثبى ػوین یًْؼیّ ثؼّى پ جتـیؿـ« ؽکـ»آى ثَ ػٌْاى  ییتـروَ هؼٌب یثـا یتـروَ ػکتـ هْلل

ػؿ فثبى  ْىیکنتـام یهؼٌب هغبلقکبهال  «یگـ اعتَ بی یعتگا»ثَ ػٌْاى  ْىیکنتـام یثـا یتـروَ آىْؿ ٌطْؿیُو

 ْٓؿ يیُو. (ثب آًکَ تـروَ کالهی آىْؿی ثـای كبلْك ّ کنتـامیْى ػؿمت امت)  ّ ػؿ هتي ثبالمت یکبّ ؿّاى

 ٌزبمتیا. ّ هٌبمت امت ـایگ یّ هلِْه ـیّ ثؼّى تَْ تیؿـ قیً« اف ؽکـ تیهضـّه»ثَ ػٌْاى  یتـروَ ػکتـ هْلل
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ؿا  ویعْ ٌگًَْیّ ا نینیًٌْ یكبؿم ٌگًَْیؿا ُو نبًلیژّئ بیّ  ْىیكبلْك ّ کنتـام یُب ژٍ چـا ّا ؼیآ یه ویال پکَ مْ

ّاژٍ  و،یعْ یـاًیا یّ ُوقهبى، ّ ثَ ًبچبؿ، ػؿک ّ هؼٌب نیّ هيتـک ثبف کٌ یؼیکل نیهلبُ یثـ ؿّ يتـیُـ چَ ث

.نیکٌ یمبف هلِْم ن؛یهغتلق ّ هتؼؼػ ثنبف ییُب ژٍّ ّا ـیّ تَبّ نیکٌ زبػیآى ا یثـا قیؿا ً ویعْ یـاًیا  

 

 ینتیاّ ُن ثب. امت یٌیٌبثیاًنبى ّ فثبى ث کی یـاًیّ فثبى ا یـاًیػاًيوٌؼ ا ،یـاًیامت کَ اًنبى ا يیا ییًِب هيکل

 یثـا. پبمظ ػُؼ ویعْ یهؼؿى ػـٍَ کبؿ یُب ّ ّـّؿت بفُبیثَ ً یمٌت کًٌْ/تیاف ثضـاى هؼؿً ویػجْؿ عْ یثـا

 یهؼؿى ّ ػلو یفثبى كبؿم يجـػیپ یثـا یّ اؿفى یاعاله بؿث يیّ ثب کوتـ کینتوبتیّ م یکیفثبى هکبً کیبل، ُن هخ

 یاف مْ. ـػیّ ػؿ ًظـ گ ٌؼیهؼؿى هّْْع ؿا ثج پنت یاًؼافُب ًگبٍ هؼؿى ّ چين يیا یثَ ّرْػ آّؿػ ّ ُن عطبُب

ُن . اّ ثبىؼ یهؼؿت ّ ّلؼِب یّ ػلو ْینکْؿمیثَ ىٌبعت ػًْ ّ هبػؿ  یاًؼافُب چين يیهبػؿ ثَ ًوؼ ا ینتیاّ ثب گـ،یػ

ًگبؿه ّ « ػؿعت گًَْ»هؼؿى  ٍْیّ ى ینیًْ ؿّىي ،ینیًْ مبػٍ یچْى آىْؿ یهؼؿى کنبً ٍْیثتْاًؼثَ ى ینتیثب

ل ًن یپـتکنتیّ ُب یثتْاًؼ ثٌب ثَ هٌطن هتي ّ ًگبُو، تي ثَ فثبى ّ ًگبؿه تْػؿ تْ ینتیّ ُن ثب بهْفػیؿا ث ؼىیيیاًؼ

ثَ  یا ّ هـتت اف کْچَ کيؼ یُلت ُيت مطـ ْٓل ه ژکیژ  ولَر کیگبٍ . ػُؼ ژکیهخل ژ یپنبهؼؿً نٌؼگبىیهب ّ ًْ

.فًؼ یّ ػّؿ ه ؿّػ یه گـیػ یـیکْچَ ّ هن  

 

ّ  ٌتـًتیهب اف ا کیکبیُوبًطْؿ کَ  ن،یهؼؿى ثپـػاف ّ مپل ثَ هجبصج پنت نیهؼؿى ىْ ؼیکَ اثتؼا ثب نییثگْ نیتْاً یًو

. نیکٌ یهٌبػت ًو ـیتضـ يیّ ثَ هبى نیکٌ یامتلبػٍ ه ،یاًؼاف ّ چٌؼچين یتیچٌؼُْ ؼیرِبى رؼ یًوبػُب يیا ْتـ،یکبهپ

ًگبٍ ّ  بفهٌؼیّ ً تـ قیّؼ گـیػ یّ ػؿ ثغي تـ یهْ یٌیٌبثیرِبى ث يیا فا یػؿ ثغي تْاًؼ یهب ه کیکبیامت کَ  یِیثؼ

 بفیثب هجْل ً و،یًگـه عْ« ًبتوبم ثْػى»چبلو هؼؿى ّ ثب هجْل  ّ بلْگیهيکل ثب ػ يیاهب ا. ثبىؼ یگـیػ یبؿیًوؼ ّ 

 یـاًیا نکْؿكیػ کیاگـ هب گـكتبؿ عَلت عطـًبک ّ امتـاتژ ثْػ، یهبثل صل ه یكکـ تیّ ثَ ؿه یگـیثَ ػ ویعْ

.نیىؼ یًو  

 

ییًِا عخي  

 

 زبػیػمت ثَ ا ویعْ ؼیثبفتْل یثـا ینکْؿمیامت ّ ُـ ػ کیػٌَـ عالم ّ امتـاتژ کی نکْؿكیهْل كْکْ ػ ثَ

کَ  یـاًیا نکْؿكیػؿ ػ. اًزبهٌؼ یه نکْؿكیػ ییًِب ؼیکَ ثَ ًبچبؿ ثَ ثبفتْل فًؼ یه ییُبْ یتلبّت، ًگبٍ هغبلق ّ مٌبؿ

« هؼيْم هوؼك» کیگًَْ  ػؿ ًگبٍ ّ ؽات تُْن یگـكتبؿ ّ یوٌیاُـ/اُْؿا ،یىـ/ـیع ینتیصبلت ًبؿم َیامبمو ثـ پب

 بىیّ ثَ رؼل ه یثضج اعاله کیثَ  تیَ ُـ رؼل هؼؿى ّ ثضج هؼؿى ؿا ػؿ ًِبهبػؿ امت ک نکْؿكیػ يیامت، ا

تضْل ّ ؿىؼ  یثَ رب ٌگًَْ،یمبفػ ّ ا لیتجؼ« عطـًبک ـیؿ»ّ  «یعْػ» بىیه یـیثَ ػؿگ ،یثؼ، ثَ ثضج ًبهْم/عْة

ج ّ صبالت ثض يیػؿ ثبة ا يتـیآالػبت ث یثـا. ) مٌت کِي ّ تکـاؿ ثضـاى ػمت فًؼ ؼیثبفتْل ثَ ْ،ینکْؿمیػ

11. (ؼیهـارؼَ کٌ 59اف هي ً  لیؽ یٌتـًتیهغتلق آى ثَ کتبة ا  

  

ثـ رؼل هؼؿى ّ ىبُؼ ػؼم ؿىؼ  یًبهْم ،یىـ/ـیًبآگبُبًَ ع یْیمٌبؿ يیا یـگیهب ىبُؼ چ قیُـ ػّ ثضج ًوؼ ىؼٍ ً ػؿ

 گـیُـ ثضج هؼؿى ػ بیّ « فثبى ثبف»هجبصج صْل  ْینکْؿمیؿّاًکبّاًَ ّ ػ یهيکل اٍل يیا. نیا ثضج هؼؿى ثْػٍ کی

.امت  

 

صبالت ّ  يیا ـیىبى، چٌبى ٌُْف ًبآگبُبًَ ام ّ ثبلـبًَ کیموجْل یُب هؼؿت یامت کَ امتبػاى هب، ثب توبه يیا هيکل

ػكبع اف ؽات ىکٌُْوؼ  یثـا تیُنتٌؼ کَ ػؿ ًِب «یـاًیا تیّ ثب ُْ یفثبى كبؿم»ؿئبل ثب  بیّ  ینتیؿّاثٔ ًبؿم

ؿا هنظ ّ گـكتبؿ تکـاؿ  ویُن ثضج ّ ُن عْ نیٓـ يیا َّ ث فًٌؼ یػمت ه ویّ ػگـاًؼ تیؿه یثَ ًل ویهؼيْم عْ

ثَ ػٌْاى  ویثضج، ثب لول ًوو عْ يیثب لول ّـّؿت ا ٌکَیا یثَ رب. مبفًؼ یه یـاًیا یىـ/ـیثضـاى ع کیتـاژ

ّ ثضـاى عْػ ّ  ثَ مـًْىت و،یّ فثبى عْ نکْؿكیػ بفیثضج ّ ثَ مبى تجلْؿ عْامت ّ ً يیا بفیّـّؿت ّ ً کی

كبٍلَ ُوـاٍ ثب  زبػیّ ثب ا کیتب هبػؿ ثبىٌؼ ثب ؿاثطَ پبؿاػکل موجْل. ّ ثَ چبلو هؼؿى ّ مبفًؼٍ تي ػٌُؼ ویفثبى عْ

ؿا  گـیکؼیثٌگـًؼ، ثضـاى ّ ًظـات  ویعْ یكکـ تیّ ثَ ؿه و،یعْ یفثبً تی، ثَ ُْ«فثبى» ػين ّ ػالهَ، ثَ اثژٍ 

 بثٌؼیّ ػؿ ُوبى صبل ػؿ بثٌؼیهغتلق گؾاؿ اف ثضـاى ػمت  یثل ّ چبلو هتوبثل ثَ ؿاُِبهتوب یًوؼ کٌٌؼ ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿ

هبثل  يَیُو یثيـ کیرِبى موجْل ـایف. هوکي امت گـیػ یؿاٍ ّ ًگبُ يَیّ ُو نتیً ییًگبٍ ًِب چکؼامیکَ ًگبٍ ُ

.لٌگؼ یه يبىیرب کی يَیًبتوبم امت ّ ثَ اٍطالس ُو یثبلـبًَ ثيـ یِبیتضْل امت چـا کَ ُوَ تئْؿ  

 

ثَ  تْاى یامت کَ ُن ه یخیّ تخل کیموجْل ییتْاًب يیا يتـیثب ؿىؼ ُـ چَ ث ،یًگبٍ ّ ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ ػلو يیؿىؼ ا ثب

ػمت « کخـت ػؿ ّصؼت هؼؿى» بیّ « ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» کیهيتـک ثَ  نکْؿكیػ يیگًْبگْى ا یمبى اػْب

ّ  «کیفثبى موجْل» يیا زبػیثب ا. بكتیػمت  یالت هيتـک ّ روؼؿكت ُن ثَ تضْ ویعْ یّ ُن ثَ ؿاٍ كـػ بكتی

کـػ ّ ُن هبػؿ ثَ  زبػیا یؿا ثَ ُنت ویعْ یّ روؼ یُن ًگبٍ كـػ تْاى یامت کَ ه یـاًیا «کیّ رنن موجْل تیُْ»

 هتلبّت ّ عالم تیّ هبػؿ ثَ علن هؼؿً ویّ ثبف عْ کیًْ ػؿ ًظن ّ رِبى موجْل یًْ، فثبًِب یكـٌُگِب ـهیپؾ
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ًبتوبم، ثَ  يَیًْ ّ ُو یُب ثَ تضْالت گلتوبى ّ چبلو هتغََبى ّ ًنل بلْگ،یػ نیهـتت اف ٓـ تْاىتب ث. ثْػ ویعْ

.بكتیػمت  یّ روؼ یكـػ ٌَیًْ ػؿ فه یثلْؿ  

 

ّصؼت ػؿ  کیثَ ػـٍَ صْْؿ  گـ،یکؼی یًل یتاله ثـا یثَ رب یثضج هِو يیامت کَ چٌ یؿىؼ يیثنتـ چٌ ثـ

 یصبل هبالهبل اف ؿّاػاؿ يیچبلو فًؼٍ ّ پـىْؿ اهب ػؿ ػ کیّ ثَ ػـٍَ صْْؿ  یاًؼاف کخـت هؼؿى ّ چٌؼچين

ثْػ، ثلکَ  نیفثبى عْاُ يیّ اىکبل ا اًْاعّ  یـاًیهؼؿى ا یآًگبٍ هب ًَ تٌِب ىبُؼ ؿىؼ ؿثبى كبؿم. بثؼی یه ینیػگـػ

 ،یّ كـٌُگ ؿّاًيٌبم «یٌُگ ػلْم اًنبًكـ» بیّ  یـاًیا یالوؼبؿكِب ػائـٍ زبػیا یثـا یروؼ مـاًزبم ىبُؼ کبؿ ػمتَ

كـٌُگ  کی زبػیامتبػاى هب، اهـّفٍ ا کیکبیفصوبت پـثبؿ  یثب توبه ـایف. ثْػ نیعْاُ ـٍیكلنلَ ّ ؿ ،یىٌبم ربهؼَ

هغتلق ّ  یُب ّاژٍ یكـاّاى کبؿ یّ هؼبً بفُبیثَ ً تْاًؼ یامت ّ ًو یػلو ـیهؼؿى ّ ؿ ـیؿ یکبؿ یـػك یػلو

ثؼّى کبؿ هيتـک ًبىـاى ّ ػّلت ّ ثؼّى  یتضْل هِن ّ کبؿ ػمتَ روؼ يیُوبًطْؿ کَ ا. ظ ػُؼهغتلق پبم یُب ؿىتَ

.هبثل تضون امت ـیؿ یّ ػلو یپيتْاًَ هبل  

 

ؿاٍ ػجْؿ .  ـػیگ یهب ّ فثبى ّ كـٌُگ هب ؿا ػؿ ثـ ه کیکبیکَ  یثضـاً. نیمٌت ُنت/تیػؿ صبل گؾاؿ اف ثضـاى هؼؿً هب

گؾاؿ ّ  يیا یّ كـٌُگ ْینکْؿمیى هؼؿى امت، ػؿک مـًْىت هيتـک، ػؿک ّـّؿت ػثضـاى، هجْل ثضـا يیهب اف ا

هّْْع . گؾاؿ ّ تضْل امت یُب ؿاٍ يیثَ ثِتـ یبثی ػمت ـهتوبثل ثَ عبٓ یثـ ثنتـ ؿّاػاؿ یـاًیرؼل عـػهٌؼاى ىبػ ا

 تیُْ کی زبػیّ ا ٌَیػؿ ُـ فه «ـیؿ»ثَ  ویعْ« ثبفکـػى»هّْْع . امت «ـیؿ»ّ ثَ  یگـیثَ ػ ویعْ بفیهجْل ً

هؼؿى ّ  یُب تیّ عاله نیهلبُ زبػیهبػؿ ثَ ا ک،یًْ ّ موجْل یرِبً زبػیامت کَ هـتت هبػؿ ثَ ا یویّ فثبى ًْ ّ تلل

 یّ ثَ ثبف« ثبف تیُْ»ثَ  ن؛یػاؿ« فثبى ثبف» يیثَ ا بفیهب ً کیکبیکَ  ٌزبمتیا. ّ هتلبّت امت یـاًیا یپنبهؼؿً

 يیهّْْع ا. نیػاؿ بفیًْ ً یثَ ثلْؽ ّ ىکُْ یبثی ػمت یثـا یـاًیػهٌؼاى ىبػ اػبىوبى ّ عـ يیعٌؼاى ّ پـىْؿ ا

.امت  

 

 

:بتیاػث  

 

1- Zizek: Liebe dein Symptom wie dich selbst. S. 81 

كْکْ ثَ  یػؿ هؼٌب نکْؿكیػ. ـػیگ یآى هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ه ییكْکْ یًْىتَ ػؿ هؼٌب يیگلتوبى ػؿ ا بی نکْؿكیػ/ 2

ػلن ّ  وت،یصو ت،یکَ هب ثَ ػٌْاى ّاهؼ ىًْؼ یمبعتَ ه ییقُبیُوَ آى چ ـیهن يیامت کَ ػؿ ا یّ ؿّى ٍْیػٌْاى ى

هب ّ  وتیّ صو تیّاهؼ ؼیهؼؿتوٌؼ تْل ٍْیمبعتبؿ ّ ى نکْؿكیػ. نیثَ آًِب ثبّؿ ػاؿ بیّ  نییف یّ ػؿ آى ه نیپٌؼاؿ یه ـٍیؿ

ؿًّؼ  کیػاؿًؼ ّ ػؿ ّاهغ ثَ  گـیکؼیتٌگبتٌگ ثب  ًْؼیت پفثبى، هؼؿ نکْؿك،یکلوبت ػ. هبمت کیکبی تیكـػ تیػؿ ًِب

.کٌٌؼ یهيبثَ اىبؿٍ ه  

فثبى  کی ییّ آّا یػمتْؿ نتنیفثبى ػجبؿت م. امت« فثبى اىبؿت»ّ « فثبى ػجبؿت»ػّ صبلت  یػاؿا یُـ فثبً/ 3 

هخل صبلت ػبؿكبًَ ّ  .هْم امت کیفثبى ّ  کی یػؿًّ تیّ ُْ یتوٌبهٌؼ بًگـیامت ّ فثبى اىبؿت ث یهخل فثبى كبؿم

یفثبى كبؿم یعـاثبت . 

4/ http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/ 

 

5- Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst. S. 83 

6- Zizek: Körperlose Organe. S.123 

 يیا ـایف. ػُؼ یه لیتيک« ًبم پؼؿ» بیكبلْك ّ  نکْؿكیؿا ػ یّ فثبى ثيـ یؿّاى ثيـ ػؿ ًگبٍ لکبى امبك/7/8

 ،«کیموجْل تیّاهؼ»ثَ صبلت  َیاّل یؼیّ رنن اف صبلت ثَ اٍطالس ٓج تیکَ اٍْال ّاهؼ ىْػ یثبػج ه نکْؿكیػ

كبلْك ّ  نکْؿكیػ. جبىؼًگبٍ ً کیؽات ّ  کی ـیمىًْؼ ّ اًنبى ا لیهبثل تضْل تجؼ تیؿّا کیّ ثَ  «کیرنن موجْل»

 بىیپب چگبٍیًْىتي ّ علن کـػى ُ ؿّ يیاف. ُنتٌؼ یّ هبثل تضْل هؼاّم ثيـ يیًوبػ بی کیرِبى موجْل گؾاؿَ یًبم پؼؿ پب بی

 ُِب ؼٍیّ پؼ بءیاى ییًِب یّ هؼٌب ییثَ ؽات ًِب چگبٍیًْ هوکي امت ّ هب ُ یاًؼاف ًْ ّ چين یـیتلن يَیُو ـایف. بثؼی یًو

.نیثـ یًو یپ  

9- Zziek: Körperlose Organe. S.124-125 

10/ http://sateer.de/1980/06/blog-post.html 

 

80/81.ً. لکبى/ؼیكـّ یکبّ ؿّاى یهجبً: یػکتـ هْلل /11  

12- Derrida: Rundgänge der Philosophie.S.43 

 ک،یموجْل»مَ ثغو  یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیُـ پؼ: ّاهغ بیؿئبل / یبلیع/کیموجْل یًمَ مبصت ؿّا/ 13 

 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 آى مَ ثغو امت ّ يیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً

http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/
http://sateer.de/1980/06/blog-post.html
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ّ 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 ؼٍیلول ُـ پؼ 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 يَیؼّ تب اً یثبف يناف ثْمَ تب ػ. 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  یجیـکىو ىکل ت ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیًْ تب ثضـاى ّ ً ییّ توٌب تیعاله

ؼیؿكتبؿ آكـ ًگبٍ ّ  

/1514/- Zizek: Liebe dein symptom wie Dich selbst. S.32- 28+ 

ُن ثَ رِبًو ّ ثَ  یؼٌی. ـػیگ یاؿتجبٓ ه ـیّ ؿ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیػؿ ؿاثطَ موجْل/ 16

اّ . امت ویػ اف آًِب ّ اف عّْ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوب ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یعْامتو، ثَ ؿه

 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 یًبم پؼؿ ٍْؿت ه نکْؿكیثـ ثنتـ هبًْى ّ ػ يَیاّ ّ هؼيْم ُو

ّ  یّ ؿاُ یـیّ ُـ مغي اّ تلن ثـػ یًو یپ یگـیّ ؿاثطَ ّ ػ ویعْ ییثَ ؽات ًِب گبٍچیُنت ّ 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  یگبًُ/ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبٍ کی ینتیؿاثطَ ًبؿم. ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ 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 یؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن ه 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  

امت ّ ُن  «یگـیػ»اف هلِْم  تـ غیّم بؿیثن «ـیؿ»هلِْم . امت ـیؿ یلکبى توٌب یؿّاًکبّ یاًنبى ػؿ هؼٌب/ 17

کَ اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب  ـػیگ یؿا ػؿ ثـ ه ـٍیّ ؿ یػؿًّ ،یقاؿاًت یگـیهيغٌ هخل هؼيْم ّ ُن ػ یگـیػ

.ویعْ یّ عْاة ّ توٌب تیاف عؼا تب ؿه. اّمت  

18/ http://sateer.de/books/bakhshe%20avale%20ketabe%20az%20bohran%202.pdf 
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ًمذ سّاًکاّاًَ ّ تلفیمی هثاحث ٌُشی: تخؼ پٌح  

 

 گْؿُبی ٌُـی چْى، كییک ػـٍَ هِن ػیگـ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ؿّاًيٌبعتی ػـٍَ ًوؼ ٌُـی ّ ًوؼ هجبصج ٌُـی

ی ًْیي ًوؼ اػثی ؿّاًکبّاًَ ّ ًْع ًوؼ افیٌـّ ػؿ ایي ثغو عْاًٌؼٍ ثب ؿاُِب. کبفاًْا ّ یب ًوؼ كیلن ّ هتْى اػثی امت

اگـ ًوؼ اػثی ّ  ٌُـی ؿّاًکبّی كـّیؼ یب ؿّاًکبّی کالمیک تْرَ اه ؿا  .عبً ًگبؿًؼٍ ػؿ ایي ػـٍَ آىٌب هی ىْػ

هتوـکق هی کـػ، اکٌْى ؿّاًکبّی لکبى ّ « هتي_ٌُـهٌؼ»ّ ثـ ؿاثطَ «  گـٍ اػیپ ٌُـهٌؼ ػؿ آحبؿه»ثـ ؿّی ثبفتبة 

« ًظن موجْلیکی»ّ ثـ ؿّی « توبىبچی_ هتي» َ اػثی ّ ٌُـی هؼبٍـ تْرَ اه ؿا ثیيتـ ثـ ؿاثطَ ًوؼ ؿّاًکبّاً

ػؿیچَ ای ثَ یک » فیـا ُـ هتي ٌُـی یب ُـ كیلن ُن یک . هتوـکق هی کٌؼ کَ ُـ هتي ٌُـی یب ُـ كیلوی ػؿ عْػ ػاؿػ

ػؿ ّاهغ ّاهؼیت ّ چين اًؼافی ًْ هی امت ّ « مبعتبؿ ّ ًظوی»امت ّ ُوقهبى ایي ػؿیچَ ػاؿای « رِبى ّ ػیگـی

فیـا . ثَ هْل ژیژک ایي عَلت ًْیي ٌُـی ؿا ثَ ّیژٍ ٌُـ میٌوب ثَ رؾاثتـیي ّ عطـًبکتـیي ىکل ػؿ ثـ ػاؿػ. آكـیٌؼ

چگًَْ ثَ رِبى، . «چگًَْ توٌب ّؿفین»ثلکَ ثَ هب هی گْیؼ کَ « توٌبیوبى چینت»میٌوب ًَ تٌِب ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ 

افیٌـّ ُـ احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ػؿ مبعتبؿ ّ ًظن عْیو ًويِبی عبٍی ثَ عْاًٌؼٍ . هؼؿت ّ ثَ فًؼگی ثٌگـین ثَ ػين ّ

. ّ یب ثَ ثیٌٌؼٍ هی ػُؼ  

 

. اف ًوؼ هؼبٍـ ّ لکبًی امتلبػٍ هی کٌٌؼ تب ثِتـ ثَ ًوؼ آحبؿ ثپـػافًؼ ُن اف ًوؼ کالمیک ّ ثیيتـًوؼُبی ؽیل ػؿ ّاهغ 

ُوقهبى ػؿ ایي  . ّ ًوؼ ثیٌبهتٌی ثـای ایزبػ ًگبُی چٌؼ چين اًؼافی گبٍ امتلبػٍ ىؼٍ امتُوقهبى اف هؼؿت ًوؼ ػلْف 

ثـعی  ّ آمیت ىٌبمی ثضـاى ّ ػلل ػؼم ؿىؼ هؼؿتِبی عالم ًْیي ػؿ ػـٍَ ٌُـی ّ ًیق ًوؼ ثغو عْاًٌؼٍ ثب ًوؼ

 تلبّت ًگبؿًؼٍ ثَ ایي هجبصجّ ثب ًگبٍ عبً ّ ه ؿّثـّ هی ىْػ هجبصج اػثی ّ ٌُـی ربهؼَ كـٌُگی ّ ٌُـی ایـاًی

رِبى ٌُـی هب ثبینتی اکٌْى ُـ چَ ثیيتـ ػـٍَ صْْؿ ُقاؿاى ُؼایت، ىبهلْ، كـّؽ هتلبّت ثبىؼ ّ  . آىٌب هی گـػػ

هب ىبُؼ صْْؿ هؼؿتِبی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق ٌُـی ُنتین، اهب ایي امتؼؼاػُب ػؿ ثنیبؿی اف هْاؿػ ػؿ ًیوَ 

ّ ًوی تْاًٌؼ ثَ هؼؿت ّ چين اًؼافی ػیگـ ّ  رؾاة، ثَ رِبًی ًْ ّ  هتلبّت ّ ٌُـی ًْ  ؿاٍ اف تضْل ثبف هی هبًٌؼ

ثغو .  ػلل ؿّاًی ایي ًبتْاًی ثغو ػیگـی اف هضتْای ایي ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ٌُـی ؿا تيکیل هی ػُؼ. ػگـػینی یبثٌؼ

ة ّ هوبالت ًْینٌؼٍ ػؿ ایي فهیٌَ هجال امت کَ کتب« ًوؼ كیلن»کًٌْی ػؿ ّاهغ ػـٍَ  ٌُـ هِن ػیگـی اف ًوؼ ؿّاًکبّی

.ایٌتـًتی هٌتيـ ىؼٍ ّ یب هی ىًْؼ ّ ثٌبثـایي ایٌزب اف آى ًوًَْ ای آّؿػٍ ًيؼٍ امتثَ ىیٍْ   
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خْاى پغاهذسًی ساص کاصاًّْا ّ دّى کاّیسّاً  
 

 

اگـ کبفاًّْا یک اؿْاگـ ثقؿگ . لکـ هؼؿى ُنتٌؼعْاى ػّ كیگْؿ هِن ػؿ اػثیبت ّ ٌُـ هؼؿى ّ ػؿ ت کبفاًّْا ّ ػّى

عْاى یک امطْؿٍ امت کَ تجؼیل ثَ  ، ػّى(1)ىْػ فًبى ّ یک اًنبى لیجـتیي ّاهؼی امت کَ تجؼیل ثَ یک امطْؿٍ هی

ُب   ُبی ػيوی ّ اؿّتیکی ّ یب ًظـیبت آى ُب، كتْصبت ّ هبرـارْیی ایي ػّ كیگْؿ ّ ػًیبی آى(. 2)ىْػ یک ّاهؼیت  هی

اًؼافُبی هغتلق کالمیک،هؼؿى ّ پنبهؼؿى ثَ ایي كیگْؿُبی هِن رِبى  مبف ثیو اف ػّ مؼٍ اػثیبت ّ ایزبػ چين ٌَفهی

. ىًْؼ هؼؿى هی  

 

ُب ّ ثـای رِبى هؼؿى یب پنبهؼؿى ػاؿای اُویت  ؿاف اؿْاگـی ّ رؾاثیت ایي ػّ كیگْؿ چینت کَ ایٌگًَْ ثـای اًنبى

کبّاًَ ثـای ایي مْاالت ثیبثؼ  عْاُؼ  پبمغی هغتَـ ّ ؿّاى ُنتٌؼ؟ ایي ًْىتَ هیىًْؼ ّ چـا ایي ػّ كیگْؿ ًبهیـا  هی

کبّی هؼؿى ػجْؿ کٌؼ ّ ّؼق ایي تلکـ ػؿ  ّ ًیق ًگبُی ًْ ثَ ایي پؼیؼٍ ؿا ًيبى ػُؼ ّ اف هـفُبی تلکـ هؼؿى ّ ؿّاى

اًی  ؿا ثب هلِْم رؼیؼ عْیو ثَ ًبم عْاُؼ عْاًٌؼٍ ایـ ؿا ًيبى ػُؼ ّ ػؿ اًتِب هی« عْاى پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّى»ػؿک 

ػؿ ایٌتـًت ثَ ثیبى « امـاؿ هگْ»ُبی هٌتيـ ىؼٍ کتبة  هلِْهی کَ اّلیي ثبؿ ػؿ ثغو. آىٌب مبفػ« کبفاًّْای عٌؼاى»

.ّ تيـیش آى پـػاعتن  

 

 

«تِؾت گوؾذٍ»یاتی تَ  هیل اغْاگشی ّ تصاحة صًاى ّ دعت پیًْذ هیاى  

 

ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ « مبػ»ُبیی چْى  مبػّهبفّعینت  هبًٌؼ ػیگـ  پؼیؼٍ» کبفاًّْا» کبّی کالمیک پؼیؼٍ ػؿ ًگبٍ ؿّاى

هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ یک صبلت اػیپبلی، گـكتبؿی ػؿ ػين ثَ هبػؿ اّلیَ ّ ػين ًبؿمینتی ّ  ًبتْاًی اف تي ػاػى ثَ 

کبّی  ؿّاى»ًوؼ هجلین ػؿ ثبة  ْٓؿ کَ ػؿ اهب ُوبى. ىؼ ػين ّ اؿّتینن ثبلـبًَ ّ ُوـاٍ ثب هنئْلیت كـػی ًگـینتَ هی

ُب ّ كیگْؿُبی ثيـی ؿا، اف کبفاًّْا تب مبػ، اف  ًيبى ػاػم، امبك ُوَ ایي پؼیؼٍ« (3)ؿاف پنبهؼؿًی مبػّهبفّعینن

کیيْت تب عـاثبتی ایـاًی، ػؿ ّاهغ تاله ثـای ایزبػ یک مٌبؿیْ ّ یب   هزٌْى ایـاًی، اف ػّى/کبؿهي اؿْاگـ تب لیلی

ّ لول رؼیؼ ثِيت « ثِيت گويؼٍ»یبثی ثَ ىکلی اف اىکبل  مٌبؿیْ ّ یب كبًتنوی کَ ُؼكو ػمت.ػُؼ  یكبًتنن تيکیل ه

.اف ػمت ؿكتَ هبػؿی امت  

 

ػُؼ ّ ػؿ ًْع ثبلـبًَ آى  کبّی لکبى امبك رنتزْ ّ رِبى ثيـی ؿا تيکیل هی رنتزْ ّ تالىی کَ ػؿ هؼٌبی ؿّاى 

بفی كبًی ػين ّ هؼؿت ّ اًؼیيَ ّ ثَ ُقاؿ ؿّایت اف اؿتجبٓ ثب ىْػ کَ هب هـتت ثَ ػؿربت ًْیٌی اف ث مجت هی

. ػؿ ّاهغ تجلْؿی اف هبػؿ گويؼٍ امت« ؿیـ»ایي . ، چَ ثب توٌبی عْیو ّ یب ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا، ػمت یبثین«ؿیـ»

ِبى موجْلیک ؿّ ًیق ر افیي. ًیبكتٌی ّ ػاؿای یک ؽات ّ ىکل ًِبیی ًینت ؿّ اّ ُن ػقیق امت ّ ُن ُویيَ ػمت افیي

ّ رِبى عالهیت ثيـی ّ رِبى ثبفی ػين، هؼؿت ّ اًؼیيَ ثيـی ؿا پبیبًی ًینت ّ ثَ هْل لکبى رِبى موجْلیک 

ػُؼ ّ هـتت اىکبلی ًْ اف ایي توٌبی ثيـی ّ اىکبلی ًْ اف ایي مٌبؿیْی لول ثِيت  ُیچگبٍ ثَ ًْىتَ ىؼى پبیبى ًوی

.آیؼ ػيوی، اؿّتیکی، ٌُـی، ىـلی ّ ؿیـٍ ثَ ّرْػ هی ُبی گويؼٍ ّ لول ػين ّ هؼؿت ؿا ػؿ ُوَ فهیٌَ  

 

توٌبی ثيـی، چَ توٌبی ػؿ پی ػين، اؿّتینن، ایوبى ّ یب ػؿ پی هؼؿت ّ صویوت، یک توٌبی ُویيَ ػؿ صبل تضْل  

، ثَ  ّـّؿت تللین هیل ربّػاًگی ّ «ؿیـ»فیـا ایي توٌب ػؿ عْیو ثَ هجْل كبًی ثْػى ّ ًیبفهٌؼ ثْػى ثَ . امت

ُـچَ ایي  گؾاؿ اف یگبًگی ػؿ ّاهغ ػؿّؿیي ّ ًبؿمینتی  اّلیَ ّ هجْل . ت كبًی ّ هیـا ثْػى،  ػمت یبكتَ امتّـّؿ

، ثِتـ ٍْؿت گیـػ، آًگبٍ رِبى كـػی ّ مویْلیک ّ عالم «پؼؿ ًبم»، هجْل هبًْى یب «ؿیـ»كبٍلَ ّ ًیبف عْیو ثَ 

یب هجْل  هضـّهیت اف ّصؼت هطلن ( ًبم پؼؿ)يـی ّ هبًْىفیـا توٌبی ث. کٌؼ ثيـی ّ توٌبی عالم ثيـی ثیيتـ ؿىؼ هی

ْٓؿ کَ ػين، اؿّتینن ّ هؼؿت  ُوبى.. ّ  اف ربّػاًگی ثب  هبػؿ الفم ّ هلقّم یکؼیگـ ّ ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼ

نبى ؿّ ًیق ثَ هْل امطْؿٍ آكـیٌو، اً افیي . ُنتٌؼثيـی ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب هجْل كبًی ثْػى ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی 

فهبى ثَ لول اؿتجبٓ ّ ػين ّ ػیبلْگ ّ ًیبف عْیو  ثب عْؿػى میت ػاًبیی ّ لول كبًی ثْػى ّ لغت ثْػى عْیو، ُن

یبثٌؼ ّثَ پبؿاػکل ػين ّ ىـم ّ صل  یبثٌؼ ّ آػم ّ صْا ثَ اّلیي رلت ػبىن ثيـی ػگـػینی هی هی ػمت « ؿیـ»ثَ 

.یبثٌؼ اؿّتیک ثَ ػیگـی ػمت هی  

 

ّ تللین صبالت ثبٍطالس هتْبػ ثيـی ، چْى هیل یگبًگی ثب هؼيْم ّ لول تلبّت ّ كبٍلَ هیبى  ُـ چَ ایي پبؿاػکل

تـ اف توٌبی ػيوی،  ّ چٌؼالیَ تـ گبٍ هب ثب ىکلی هْی تـ ثبىؼ، آى ،   ػؿ توٌبی ثيـی هْی«ؿیـ»عْیو ّ هؼيْم ّ یب 
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م امت ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ مٌبؿیُْب ّ ىکلی کَ ػؿ ًِبیت ُویيَ ًبتوب. اؿّتیکی، كکـی ّ ٌُـی ثيـی ؿّثـّیین

.ُبی رؼیؼی امت ثبفی  

 

یؼٌی اّ ػؿ ُوبى لضطَ کَ ثَ توٌبی عْیو ّ . فیـا ؿاثطَ كـػ توٌبکٌٌؼٍ ثب توٌبی عْیو ثَ ىیٍْ یک ؿاثطَ تخلیخی امت 

اًؼاف هبًْى  چينفهبى هبػؿ امت، هـتت اف ّلغ مْم، یؼٌی اف ّلغ ّ  ػُؼ، ُن لول هؼيْم ّ ػیبلْگ ثب هؼيْم تي هی

ًوبػ . تْاى ؿّایبتی ًْ یبكت ، ثَ ایي ؿاثطَ ثٌگـػ ّ لول کٌؼ کَ اّ ػؿ ًِبیت ؿّایتی ثیو ًینت ّ ُویيَ هی«ًبم پؼؿ»ّ 

تْاًؼ مـاپب تي ثَ ػين ّ  گبٍ ػبىن ّ عـػهٌؼ ىبػی امت کَ هی اّد لول ایي هؼؿت موجْلیک ّ تْاًبیی ثبلـبًَ آى

، «ؿیـ»فیـا . ُب ثبىؼ ُب ّ صوبین عْیو ثغٌؼػ ّ هبػؿ ثَ تضْل آى صتی ثَ ثِتـیي ػينفهبى  اًؼیيَ عْیو ػُؼ ّ ُن

تْاى صؼیت ػين ّ عـػ ّ ایوبى ثَ ُقاؿ  عْاٍ عْػ، هؼيْم، ّاهؼیت ّ یب صویوت، ػاؿای یک ؽات ّاصؼ ًینت ّ هی

.فثبى عْاًؼ ّ هـتت ثَ کوک ػیبلْگ ؿاثطَ عْیو ؿا هتضْل مبعت  

 

فیین ّ ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ صبلت ُوَ صبالت ّ  ؿیْ ّ صبلت ّ ؿّایت موجْلیک عْیو اف ّاهؼیت هیهب ُویيَ ػؿ یک مٌب

مبعتَ ىؼٍ « ؿیـ»ؿّاثٔ ػؿّى ایي مٌبؿیْ ثـ امبك یک ػینکْؿك فثبًی ّ ؿّاًی ّ ثـ امبك یک ًْع ؿاثطَ ثب 

ثطَ كـػ ثب عْػ ّ یب ثب هضیٔ آـاكو تْاًنت ثجیٌؼ کَ ؿا کبّی هؼؿى ػؿ ایي ثْػ کَ ًوی هيکل ًگبٍ هؼؿى ّ ؿّاى.  امت

ثلکَ ایي ؿاثطَ یک . اثژٍ ای ًینت/یک ؿاثطَ مْژٍ« اه اثژٍ ػيوی»ؿاثطَ كـػ ثب « ؿّاًيٌبمی هي»ّ یب ػؿ ًگبٍ 

تْاى ػؿربت هغتللی اف هؼؿت موجْلیک  ؿاثطَ ػیبلکتیکی هتوبثل ّ یک مٌبؿیْ امت ّ ثنتَ ثَ ًْع ّ صبلت مٌبؿیْ هی

. ؿگًَْ ؿا ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ كبًتنن ثبفیبكتّ یب صبالت ثیوب  

 

ُبیو ؿا ثـ اّ  آكـیٌؼ ّ عْامت ُبیو ّ توٌبُبیو ثبفهی فیـا تٌِب ایي ػبىن ّ یب اؿْاگـ ًینت کَ هؼيْهو ؿا ثب آؿهبى

ؿا « ؿیـ»فهبى عْیو ؿا ّ کل مٌبؿیْ ّ صبلت ّ ًْع اؿتجبٓ عْیو ثب  ػ ثلکَ ثب ایي كـااكکٌی ُن.کي كـااكکٌی هی

ػؿ . فیـا ُـ آگبُی ّ عْػآگبُی ػؿ ػیي صبل یک عالهیت ّ ثبفآكـیٌی ؿّایت عْیو ّ رِبى عْیو امت.آكـیٌؼ  بفهیث

ایي عالهیت تلبّت اًنبى مبلن ّ ثیوبؿ، ثـعالف ًگبٍ کالمیک ّ هؼؿى، اف هـف هیبى ّكبػاؿی ثَ یک ُونـ ّ یب یک 

ثلکَ تٌِب ًْع مٌبؿیْ ّ . گؾؿػ ُبی رٌنی ّ ػيوی ًوی ًتقیؿاثطَ ّ یب ػالهَ ثَ اىکبل ػوْهی ّ ثبٍطالس ًْؿهبل كب

تْاًؼ ثَ ىکل كـػی ًيبى ػُؼ کَ کزب هب ثیيتـ ثب صبالت مبلن ّ ثبلـبًَ کبفاًّْا ّ  امت کَ هی« ؿیـ»ًْع اؿتجبٓ ثب 

ىکبل عْاُی ّ یب مبػّهبفّعینن ؿّثـّیین ّ کزب ثب ا عْاُی، ُوزٌل عْاى، صبالت مبلن ّ ثبلـبًَ ػگـرٌل ػّى

گـ ایي ثبفی  تْاًؼ تْمٔ كـػ ّ ثبفی هـفی کَ مـاًزبم تٌِب  هی. فا ّ ثیوبؿگًَْ ایي ؿّاثٔ ّ مٌبؿیُْب ؿّثـّیین ثضـاى

هگـ آًکَ هّْْع رـم رٌنی ّ تزبّف ػؿ هیبى ثبىؼ ّ یب هّْْع . فیـا فًؼگی ّ رِبى ّ ؿاثطَ اّمت. کيیؼٍ ىْػ 

.ػؿ یک احـ ّ ٌُـ ثبىؼ« ؿیـ»ًوؼ اػثی ّ ٌُـی ّ یبكتي ًْع ًگبٍ ثَ   

 

عْاى تجلْؿ یک  ػؿ ایي هؼٌب ًیق هیل اؿْاگـی فًبى ّ لول توٌبی هبرـارْیی اؿّتیکی ّ ػبىوبًَ تْمٔ کبفاًّْا ّ ػّى

ُب ثَ لول ثِيت گويؼٍ ّ لول اّد ػين ّ  هیل ّ توٌبی موجْلیک ّ رقیی اف یک مٌبؿیْ امت کَ اف ٓـین آى  آى

عْاى ثب ایزبػ ایي مٌبؿیْ ّ ثبفی ػؿ ّاهغ ؿّایت ػوْهی ّ  کبفاًّْا ّ ػّى.یبثٌؼ هی هؼؿت ّ رِبى كـػی عْیو ػمت

ّ ثَ رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو ػمت « توٌبی گويؼٍ»ىکٌٌؼ ّ ثَ ؿّایت كـػی عْیو اف  اعالم ػوْهی ؿا هی

.یبثٌؼ هی   
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عْاى  ثـای لول ّ ایزبػ چٌیي رِبى موجْلیکی ّ ثـای ػجْؿ اف صبلت یگبًگی ًبؿمینتی اّلیَ  ثبینتی کبفاًّْا ّ ػّى  

ّ  ایزبػ كبٍلَ هیبى عْیو ّ ؿّایت ػوْهی اف ػين ّ اؿّتیک « ؿّایت ػوْهی ّ مٌت»هبػؿ ثَ ؿُبیی اف یگبًگی ثب 

چبؿ ثبینتی هبػؿ ثَ ًوؼ ّ فیـمْال ثـػى اعالم ػوْهی ىًْؼ، ثـ ػلیَ ایي اعالم ٓـیبى کٌٌؼ ّ ؿّایت ُب ثٌب آى. ثبىٌؼ

عْاى یک عالهیت موجْلیک ّ یک  ػؿ ایي هؼٌبمت کَ رِبى پـىْؿّ  فیجبی کبفاًّْا ّ ػّى. كـػی عْیو ؿا ثنبفًؼ

لول ثِيت گويؼٍ هبػؿی ػؿ آؿْه ُقاؿ ّ « ؿیـ»رِبى كـػی ّ یک ؿّایت ًْمت کَ هب ؿا ثَ لول ػؿرَ ًْیٌی اف

. پـمتبًَ ّ ػؿ ػیي صبل ًوبػاًَ ّ عـػهٌؼاًَ امت ؿمبًؼ ّ عبلن كلنلَ ّ  ًگبُی گنتبعبًَ، کبم فى ّ هبرـارْیی هی

فهبى كیلنْف ّ اًنبى لیجـتیي ُنتٌؼ ّ ػاؿای یک ؿّایت  عْاى ًیق هخل مبػ ػؿ ّاهغ ُن ػلیل ًینت کَ کبفاًّْا ّ ػّى ثی

. مبفًؼ اًؼافًْ  ثَ ُنتی ُنتٌؼ ّ یب اف هیلی کِي ػؿ اًنبى ؿّایتی ًْ ّ فهیٌی هی ّ چين  

 

گیـی ّ اؿتجبٓ  تخلیخی  موجْلیک ّ تْاًبیی عالهیت ؿاّیت رؼیؼی اف ثبفی هؼؿت ّ ػين ّ ىـاؿت  ایي تْاًبیی كبٍلَ

مبفػ ّ اف هْتقاؿت ّ  ل هیعْاى ؿا ثَ یک امطْؿٍ ّاهؼی تجؼی فهبى کبفاًّْا ّ ػّى عٌؼاى ثيـی امت کَ ُن

مبفػ ّ ٍؼُب ؿّایت هغتلق اف  ُب كیلن هؼؿى ّ پنبهؼؿى ؿا ثَ عْػ هيـْل هی گبؿػ تب کبهْ ّ هیالى کًْؼؿا ّ ػٍ کیـکَ

« ؿیـ»ُب ُن عْػ عبلن رِبى كـػی ّ موجْلیک عْیيٌؼ ّ ُن عْػ ثَ مبى  فیـا آى. مبفػ ایي پؼیؼٍ ؿا هوکي هی

پـمتی ّ  اًؼافُبی ًْ ثَ ایي رنتزْی ربّػاًی ثيـی ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ ّ کبم یت ًْ ّ چينمبف ایزبػ ٍؼُب ؿّا فهیٌَ

.گـػًؼ اؿْاگـی عٌؼاى هی  

 

. عْاى اهب تٌِب ًبىی اف ایي تْاًبیی ایزبػ رِبى موجْلیک ّ كـػی اف ثِيت گويؼٍ ّ كبًی ًینت هؼؿت کبفاًّْا ّ ػّى

موجْلیک، عیبلی یب ًبؿمینتی »ؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو عْاى هخل ُـ پؼی ثلکَ پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّى

اًؼ ّ مبعتبؿ ؿّاًی  ػؿُن تٌیؼٍ« ای مَ ػایـٍ ثـّهَ»ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل . امت« ّاؿ ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْك

ػؿ ُـ  ػول ّ صبلت اًنبًی تْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ  ُب ًوی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آى

هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبمی (. 4)ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ

ّ ثَ توٌبی عْیو، « ؿیـ»ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍ ثَ « ؿیـ»ؿاثطَ ثب 

ّاؿ هیل  هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْك/لتگبًَژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی  ىی

عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ تجؼیل 

ُنتٌؼ ّ ایي  ثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـی، ُوَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو اف ثْمَ تب ػين. مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ

آهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت  ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ  ػؿُن

.عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت  

 
 

 

ًبىی اف ثغو عیبلی ایي تَْؿ ّ اف هیل ًبؿمینتی « کبفاًّْا» ؿّ ثغيی ػیگـ اف هؼؿت اؿْاگـی ّ ربؽثَ پؼیؼٍ  افیي

ػؿ ایي هؼٌب کبفاًّْا ػؿ ػیي صبل تجلْؿ هیل . یکی ىؼى ثب هبػؿ عْیو ّ تَْیـ عْیو ّ یکی ىؼى ثب هؼيْم امت

تْاًبیی هـػاًَ » تی ّ هؼيْم یگبًَ هبػؿ عیبلی ىؼى ّ تجؼیل ىؼى ثَ یبثی کْػکبًَ ثَ ىکُْوٌؼی ًبؿمین ػمت

کٌؼ کَ هبػؿ اف  پٌؼاؿػ ّ یب ًبگِبى عیبل هی کْػک ػؿ صبلت ًبؿمینتی عْیو ؿا  ػين هطلن هبػؿ هی. امت« گًَْ هطلن

پی لول هؼاّم ایي  چٌیي كـػی ًیق ػؿ ثقؿگنبلی یب ػؿ ػين ّ اؿّتیک  ػؿ. ىْػ اّ هتٌلـ امت ّ ػچبؿ پبؿاًْییب هی

چيوبى هنضْؿ هبػؿ ػؿ ًگبٍ فًبى هغتلق ّ لول ىکُْوٌؼی ّ هؼؿتوٌؼ ثْػى عْیو  امت ّ یب ّهتی ثب ىکنت 

ىْػ، ػچبؿ عين  ًبپؾیـ ایي رِبى ًبؿمینتی ّ ىکنت تُْن  هـػاًگی ّ رؾاثیت  هطلن عْیو ؿّثـّ هی ارتٌبة

. گـػػ هی« ًبتْاًی رٌنی ّ ػيوی»صبلت ىْػ ّ یب ػچبؿ  ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییبی ًبؿمینتی هی  

 

یبثی ثَ فًبى ّ تَبصت توٌبی عْیو ّ لول  عْاى ثـای ػمت گبٍ کبفاًّْا ّ ػّى ّاؿ آى یب ػؿ صبلت ؿئبل ّ کبثْك

عْاى  ّ کبفاًّْا ػؿ ّاهغ ثَ ًلی  هؼؿت عْیو صبّـ ثَ تزبّف ّ ارجبؿ فًبى ًیق ُنتٌؼ ّ ایٌزبمت کَ صبلت ػّى

فیـا اکٌْى ایي کبفاًّْای رجبؿ ّ هتزبّف . اًزبهؼ عْاى ّ کبفاًّْا هی جْلیک ّ عالم ّ ىبػ ػّىكـػیت ّ رِبى مو

ػؿًّی ػؿ پی اؿّبی عْامت اّ « پؼؿ رجبؿ»امیـ یک ًگبٍ ّ  عیبل ػؿًّی امت ّ اّ ثَ مبى اثژٍ ّ اثقاؿ ػمت ایي 

ىْػ ّ اّ  هال تجؼیل ثَ یک اثژٍ هیاکٌْى فى ثـای اّ کب. هـف امت ثؼًجبل لؾت ّ مکل هضِ ّ هؼؿت هضِ ّ ثی



147 

 

 

ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب هؼيْم  ّ ًبتْاى اف ایزبػ كبٍلَ ًوبػاًَ ّ تخلیخی امت ّ امیـ یک  ؿاًو ّ عْىی ثیوبؿگًَْ امت 

.ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت  

 

ین ُبی هؼؿت ّ صوب ػؿ صبلت ثلْؽ موجْلیک ثيـی ّ ٌُـی ایي ػّ ثغو ًبؿمینتی ّ ؿئبل هـتت، چْى مـچيوَ

ّاؿ هـتت ثَ  گـػًؼ ّ ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ّ کبثْك مبف ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ صوبین كبًی ًْ هی ثيـی، فهیٌَ

ىْػ ّ ؿّایتی ًْ،  یبثؼ ّ رِبى موجْلیک ثيـی اف ًْ آكـیؼٍ هی توٌبُبی ًْ ّ كبًی ّ هؼؿتی ًْ ّ موجْلیک تضْل هی

ىْػ ّ  ٌب ّ ػیبلْگ ثيـی، اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی فاییؼٍ هیاًؼافی موجْلیک ّ مٌبؿیْیی ًْ اف ثبفی تو چين

یبثی ثَ اّد ثبفی اؿّتینن،  ىکلی رؼیؼ اف اؿْاگـی ّ ىـاؿت ّ هیل ػمت.گـػًؼ عْاًی ًْ هتْلؼ هی کبفاًّْا ّ ػّى

ک ؽات هيغٌ ّ ُـ پؼیؼٍ ػاؿای ی« ؿیـ»فیـا . ىًْؼ اًؼافُبیی ًْ آكـیؼٍ هی پـمتی ّ كلنلَ ّ چين هبرـارْیی ّ کبم

.ًینت  

 

عْاى ػاؿای یک ػٌَـ رِبؿهی ًیق ُنت کَ ایي ػٌَـ ػؿ ّاهغ ػلت ًِبیی ًبهیـایی ایي پؼیؼٍ ّ  پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّى

« ثیوبؿی ؿّاًی»لکبى ػؿ ًگبٍ ًِبیی عْیو ثَ . ُـ پؼیؼٍ ّ ٌُـ ػیگـ ثيـی ّ ػلت ًِبیی عالهیت ربّػاى ثيـی امت

ؿئبل ّ . ُبی ًبؿمینتی اّ، ایي مَ ػّایـ ّ ثغو« ثیؼاؿی كیٌگبى»یوق رْیل ّ کتبة ّ ثَ ّیژٍ ػؿ صیي ًوؼ عالهیت ر

ای کَ اکٌْى  ػؿ هـکق ایي مَ ػایـٍ هـاؿ  ػایـٍ. کٌؼ موجْلیک  عْیو ؿا ثَ کوک یک ػایـٍ چِبؿهی تکویل هی

هبًؼ ّ ایي  بى ًبىٌبعتَ ثبهی هیُویيَ ثـ اًن« ؿیـ»ایي ػایـٍ موجل ایي امت کَ ػؿ ّاهغ ثغيی اف ُـ پؼیؼٍ  ّ . گیـػ هی

یبثی ثَ ُقاؿ صبلت ّ ُقاؿ  ثغو ًبىٌبعتَ کَ ػؿ ّاهغ ؿیـهبثل تلنیـ امت، ًوبػ آفاػی ثيـی ّ ًوبػ تْاًبیی اّ ثَ ػمت

ایي ػایـٍ هـکقی ًوبػ هؼوبی ًِبیی . ، اف عْػ ّ اف عؼا، اف ػين ّ اف عـػ ّ ایوبى  ّ  ّاهؼیت امت«ؿیـ»ؿّایت اف 

هبًؼ ّ ایي ًبهوکٌی تلنیـ ًِبیی   فیـا ثغيی اف فًؼگی ّ اًنبى ُویيَ ؿیـهبثل تلنیـ ثبهی هی. ـ امتفًؼگی ّ ٌُ

تضْلی کَ ُویيَ . مبف آفاػی ثيـی ثـای ایزبػ ؿّایبت ًْ اف عْیو ّ فًؼگی ّ تضْل هؼّام ُنتی ثيـی امت فهیٌَ

.ًبتوبم ّ ًبکبهل امت  

 

ُبی هب،  گًَْ ًیق ُویيَ ثغيی اف ثیوبؿی رْیل ؿیـهبثل تلنیـ امت، ُوبىریوق « ثیؼاؿی كیٌگبى»ْٓؿ کَ کتبة  ُوبى 

ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ یب یب ثیوبؿی ػؿ ّاهغ هؼؿتی موجْلیک اف هب . هبًؼ رِبى هب ّ ُـ پؼیؼٍ ػًیبی هب ؿیـهبثل تلنیـ ثبهی هی

بػ ّ ؿیـٍ ثَ توٌبُب ّ صوبین ثبلـبًَ تْاًین ثب ىٌبعت ّ ػگـػینی ایي ثیوبؿی ّ ثضـاى  اكنـػگی، اػتی ًِلتَ امت کَ هب هی

کیيْت ّ ؿیـٍ ػؿ عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی عْیو اف آًِب، ثَ  عْیو، یب ثب پؾیـه كیگْؿُبیی  چْى کبفاًّْا، ػى

اهب ُویيَ ثغيی اف هب ّ . ُبیی ًْ اف عْیو ّ ػؿرَ رؼیؼی اف لول توٌبی گويؼٍ ّ ػين ّ  هؼؿت ػمت یبثین هؼؿت

ثبینتی ایي ثغو ( ات ؿا چْى عْػت ػّمت ثؼاؿ ػبؿَّ) هبًؼ کَ ثَ هْل ژیژک ػؿ کتبة  نیـ هیفًؼگی ؿیـهبثل تل

عْیو، ایي ثغو اف ثیوبؿی عْیو ؿا چْى عْیو ػّمت ػاىت ّ گبٍ ثَ گبٍ ثَ اّ  ّ ایي ًوبػ آفاػی ًِبیی عْیو تي 

. ػاػ  

 

ایي ثغو . هبًؼ اًّْا ّ ػّى عْاى ثـ هب پْىیؼٍ هیگًَْ ًیق ثغيی اف هلِْم ّ ػلت ؿّاًی اُویت ّ ربؽثَ پؼیؼٍ کبف ُویي

ؿیـهبثل تلنیـ عبلن یک عْىی ّ ژّئینبًل پٌِبى ّ هؼاّم امت ّ هؼام هب ؿا ثَ لول اؿْاگـی ًْ، هبرـارْیی ًْ ّ 

پـمتی ًْ  ّ ایزبػ ىکل ّ ؿّایتی رؼیؼ اف ایي ثبفی کِي ّ ایزبػ كیگْؿی رؼیؼ اف ایي ًوبػُبی ىْؿ ّ هؼؿت ّ  کبم

عْاًی ًْ ّ ؿّایتی ًْ اف ثبفی  کٌؼ ّ ػیگـ ثبؿ کبفاًّْا ّ ػّى ػّمتبًَ ثيـی ػػْت هی پـمتی عْیيتي بؿت  ّ کبمرن

.ىْػ ػين ّ هؼؿت ثيـی آكـیؼٍ هی  

 

 

«.دُذ ًْد دسصذ ؽْق ؽکاس صًاى سا حظ ّ هیل کٌدکاّی تؾکیل هی »:کاصاًّْا  

 

عْاى ػؿ ػؿرَ اّل  ن کَ ػؿ ّاهغ هّْْع کبفاًّْا ّ ػّىثـی عْاى پی هی ثبؿی ثب ػؿک مٌبؿیْی کبفاًّْا ّ ػّى

ثَ هْل میتبػ ثبال اف کبفاًّْا ػؿ ّاهغ ثغو ػوؼٍ ایي تاله ؿا یک صل کٌزکبّی . كتْصبت رٌنی یب اؿّتیکی ًینت

ػاػى اّ ثَ  ثبفی ّ تي تْاى اّ ؿا ثؼمت آّؿػ ّ ىیٍْ ػين صل ایٌکَ هؼيْم چگًَْ امت، چگًَْ هی. ػُؼ  تيکیل هی

ایي کٌزکبّی ػؿ پی آى امت . ػين ّ اؿّتیک چگًَْ امت ّ اصنبك عْیو ػؿ ایي ثبفی ّ ػؿ صیي ایي ثبفی چینت

کَ ثجیٌؼ کَ توٌبی ػيوی ّ رٌنی ّ ثبفی ػيوی ّ هؼؿت ػؿ ایي ؿاثطَ اؿّتیکی ّ رٌنی یب ػيوی چگًَْ ٍْؿت 

عْاُؼ  ثب ػجْؿ اف هـفُبی هوٌْع ثَ ؿاف  هی ای ًِلتَ امت کَ ػؿ پيت ایي کٌزکبّی  ُن کٌزکبّی کْػکبًَ. گیـػ هی

عْاُؼ ثَ رِبى كـػی ّ مٌبؿیْی موجْلیک  فًؼگی ّ آبم هوٌْػَ پی ثجـػ ّ ُن هیل هـػ یب فًی ًِلتَ امت کَ هی

ایي کٌزکبّی کْػکبًَ ّ عـػهٌؼاًَ ّ ثبفیگْىبًَ ػؿ پی لول ثِيت گويؼٍ ّ توٌبی . عْیو اف ػين ّ ُنتی ػمت یبثؼ

.امتػيوی عْیو   
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کٌؼ ّ هبؿ ػؿ ّاهغ موجل ایي اؿْاگـی ّ  ایي ُوبى کٌزکبّی امت کَ صْا ؿا ثَ عْؿػى میت ػاًبیی ّمْمَ هی 

ؿّ هبؿ ػؿ  افیي. کٌؼ کٌزکبّی رٌنی ّ ػيوی ّ هیل لول رِبى كـػی ّ توٌبی گويؼٍ امت کَ صْا ؿا ّمْمَ هی

فهبى پیًْؼ ػين، توٌبی رٌنی ّ  یي امطْؿٍ ًیق ُنػؿ ا. میوب ّ اؿْاگـ امت امطْؿٍ آكـیٌو ػؿ ّاهغ رْاًی عْه

توٌبی رٌنی، . تْاًٌؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىٌؼ ُب ثؼّى یکؼیگـ ًوی عـػ ػؿ امطْؿٍ هبؿ ّ میت ػاًبیی هيغٌ امت ّ ایي

فیـا ثؼّى كبًی ىؼى ّ هضـّهیت اف ثِيت اّلیَ اهکبى  لول . ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ

.ی ّ ػيوی ّ ثبفی هؼؿت اًنبًی هوکي ًینتتوٌبی رٌن  

 

عْاى  رقّی اف یک مٌبؿیْ امت ّ ایي مٌبؿیْ ػؿ ّاهغ تالىی  ؿّ ًیق ثبفی رٌنی ّ اؿّتیکی ّ اؿْاگـی ػّى افیي

ثَ . یبثی ثَ  ىکلی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ّ ىکلی ػیگـ اف لول ثِيت گويؼٍ ّ كبًی ثيـی امت ثـای ػمت

ُبی ػيوی ّ رٌنی  فیـا کبفاًّْا ػؿ توبهی هبرـارْیی. «رٌنی ػؿ ّاهغ یک ػول رٌنییتی امتػول »هْل لکبى 

تْاى كِویؼ کَ چـا  رب ًیق هی ُویي. امت« یبثی ثَ كبلْك ػمت»ػؿ پی . یبثی ثَ توٌبی عْیو امت عْیو ػؿ پی ػمت

. ىؼى ثَ امطْؿٍ ّ كیگْؿ ٌُـی ًجْػًؼگبٍ كیگْؿُبیی هبًٌؼ یک کبفاًّْای فًبًَ ػؿ رِبى هؼؿى هبػؿ ثَ تجؼیل  ُیچ  

 

اهب هّْْع ػهیوب ایي امت کَ ثبفی رٌنی یک ثبفی رٌنیتی . تْاًٌؼ ثَ ُقاؿ هؼيْم هـػ ػمت یبثٌؼ ٓجیؼتب فًبى ًیق هی

ُبیی ّرْػ ػاؿػ   امت ّ ػؿ ایي ثبفی رٌنیتی، ثٌب ثَ تضْالت ػوین ؿّاًی، هیبى فًبى ّ هـػاى ػؿ ػیي ثـاثـی تلبّت

عْاُبًَ یب  ُبی رٌنیتی  ایزبػگـ ثبفی ػين ّ هؼؿت فًبًَ ّ هـػاًَ ، چَ ػؿ ؿاثطَ ػگـرٌل تلبّتّ ایي 

.عْاُبًَ، ثب ػؿربت هغتلق امت ُوزٌل  

 

ّ یب ػؿ هطبلت كـاّاى ػیگـ تّْیش ػاػم، ػجْؿ ػعتـ ّ پنـ اف «  هجبصج رٌنیجتی ّ كویٌینن»ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ 

ْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ ّ ّؿّػ ثَ رِبى موجْلیک عْیو، ثَ ىیٍْ ػگـػینی رٌنییتی پنـ ثَ یگبًگی اّلیَ ثب هبػؿ ّ هج

یؼٌی ثَ فثبى مبػٍ اکٌْى پنـ ّ مپل هـػ ُویيَ ػؿ . ػُؼ ؿط هی« كبلْك ثْػى»ّ ػگـػینی ػعتـ ثَ « كبلْك ػاىتي»

عْاُؼ ثَ توٌبی گويؼٍ ّ  م عْیو هییبثی ثَ هلت ّ تي هؼيْ یبثی ثَ توٌب ّ ًیبف عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ثب ػمت پی ػمت

« توٌب، كبلْك ّ ؿاف ّ ًیبف»ػعتـ ػؿ ایي تضْل رٌنییتی  تجؼیل ثَ . كبلْك ّ هؼؿت گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ ػمت یبثؼ

ػُؼ ،آًگبٍ  امبك صبلت فًبًَ ؿا هیل ػين ّ ؿاف ّ  اگـ امبك هـػ ؿا هیل هؼؿت ّ تَبصت توٌب تيکیل هی. ىْػ هی

آیٌؼ فیـا كبلْك ّ توٌبی ثيـی كبًی ُنتٌؼ ّ  گبٍ کبهل ثؼمت ًوی ػين ّ هؼؿتی کَ ُیچ. ػُؼ ل هیًیبف ػبىوبًَ تيکی

ؿّ موجل ایي كبلْك ّ ػين ثيـی امت کَ ػؿ  فى افیي. ُب ؿا ُویيَ ػاىت تْاى آى ػاؿای یک ؽات ّاصؼ ًینتٌؼ ّ ًوی

بًَ ّ صبالت ػـكبًی ًیق پیًْؼی ّرْػ ػاؿػ ّ ػلیل ًینت کَ هیبى ػين فً ثی. ػیي صبل ُویيَ ؿافی ثبهی عْاُؼ هبًؼ

.یبثی ثَ صبلتی ًْ اف ایي توٌب ّ كبلْك امت هـػ ػؿ رنتزْی ػائوی ػمت  

 

تْاًٌؼ ثـ پبیَ ایي صبلت  ؿّ هـػاى هی ٓجیؼی امت کَ ػؿ ػؿّى ُـ هـػی ًیق فًی ّرْػ ػاؿػ ّ ثبلؼکل ّ اف ایي 

ػين ّ ؿاف »بف هـػاًَ عْیو ػمت یبثٌؼ ّ فًبى ثـ پبیَ صبلت ثَ صبلت ؿاف ّ ًی« كبلْك ّ هؼؿت ػاىتي»ثٌیبػیي 

ثَ صبالت هؼؿت ّ هیل تَبصت هـػاًَ عْیو ػمت یبثٌؼ ّ هـتت اىکبل رؼیؼ ّ صبالت رؼیؼی اف ایي تللین ّ « فًبًَ

فیـا . ؼثیبكـیٌٌ« فًبًگی ّ هـػاًگی»ثبفی  ّ ؿّایت رؼیؼی اف ایي ثبفی ػيوی ّ رٌنیتی ّ ؿّایبتی ًْ ّ تللیوی اف 

ّ « ؿیـ»هجْل ُْیت رٌنییتی هـػاًَ ّ یب فًبًَ ػؿ ػیي صبل ثَ هؼٌبی هجْل هبًْى ّ هجْل كبٍلَ ػائوی هیبى عْیو ّ 

. ّـّؿت ایزبػ ؿّایبت كـػی اف ُوَ چیق ّ اف رولَ اف هلبُین فًبًگی ّ هـػاًگی امت  

 

ؿاف فًبًَ »ي ثبفی ػين ّ هؼؿت  رٌنییتی ّ هِن  ػؿک ایي هطلت امت کَ ثؼّى ایي ثبفی رٌنی ّ اؿّتیکی، ثؼّى ای 

گیـػ، عْاٍ  ّ ؿّایبت هغتلق ایي توٌبُب ّ صبالت،  ػؿ ّاهغ اٍْال توٌبی اؿّتیکی ّ رٌنی ىکل ًوی« ّ هؼؿت هـػاًَ

ىجَ ّ یب ػين ُقاؿىجَ ثبىؼ، عْاٍ ػؿ ؿاثطَ ثب یک هؼيْم ّ یب ُقاؿ هؼيْم، صتی  ایي ػول رٌنی ػؿ یک ؿاثطَ یک

ػؿ ُوَ ایي صبالت ػؿ ّاهغ هیل ّ توٌبی رٌنی ثيؼت تضت تبحیـ ایي ثبفی ّ . كـّه ثبىؼ اثطَ ثب یک تيعْاٍ ػؿ ؿ

تْاى ؿّایبتی ًْ اف ایي ثبفی ػؿ  توٌبی رٌنیتی ّ ایي ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ ػؿ صبلت موجْلیک ّ ثبلـبًَ هـتجب هی

کویک /ایی کَ ػؿ ّاهغ یک ثبفی تـاژیک ثبفی. ـػُبی هغتلق ػين، اؿّتینن ّ ثبفی هؼؿت ّ اًؼیيَ ایزبػ ک ػـٍَ

.امت ُبی  رٌنییتی ثيـی ّ هبالهبل  اف  مْءتلبُن  

 

اهب ّهتی ػؿ هـػ یب فى  ایي تْاًبیی  كبٍلَ گیـی  اف عْیو ّ هجْل هبًْى ّ هضـّهیت اف ثِيت ًبؿمینتی ؿىؼ کبكی 

ی ػچبؿ ػّ ًْع كبًتنن ّ مٌبؿیْی ًبثبلـبًَ ًبؿمینتی  تْاًٌؼ ػؿ ثبفی رٌنی ّ ػيو گبٍ هـػ ّ یب فى هی ًکـػٍ ثبىؼ، آى

، عْاٍ عؼا، عْػ یب «ؿیـ»ّ ثَ ّصؼت هطلن ثب « ؿیـ»امبك ثلْؽ اًنبى پؾیـه ایي امت کَ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات .  ىًْؼ

رِبى « ُیچی هـکقی»ثؼّؿ « ؿیـ»یبثؼ، ثلکَ هـتت ؿّایبت موجلیک ًْیی اف ایي  ثـػ ّ ػمت ًوی هؼيْم، پی ًوی

ّ  ػؿ صبلتی کَ ایي تضْل كبًی . فیؼ اّ ُویيَ ػؿ تلنیـ كبًی عْیو اف عؼا ّ ػين ّ اف عْػ هی. وجلیکو هی آكـیٌؼم

. ىْػ ّرْػ هطلن هی ثوْل لکبى اًنبى گـكتبؿ ػّ ًْع توتغ ًبؿمینتی ػؿ پی ّصؼت گبٍ آى کبهل ٍْؿت ًگیـػ،رٌنییتی 

ثبىؼ کَ ػؿ آى هؼيْم ثَ ػٌْاى یک پبؿٍ ّ رقّ « توتغ ؿیـ»ىکل  تْاًؼ ثَ ًبؿمینتی هی یب عْىی  اف یکنْ ایي توتغ
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ـػاى ثَ ایي توتغ ػچبؿ ّیژٍ هَ ث. ىْػ رٌنی امت ّ کبهل ػؿ ًظـ گـكتَ ًوی ّیژٍ ثَ مبى یک اثژٍَ ّ ث« ؿیـ»اف 

ػؿ ایي صبلت ٍْؿت هی گیـػ کَ « توتغ ػیگـی »یب ایي توتغ ػؿ پی یگبًگی ًبؿمینتی ثب هبػؿ یب عؼا، ثيکل . ىًْؼ هی

لکبى هیبى ایي توتغ ثطْؿ ػوؼٍ فًبًَ ّ ػـكبى پیًْؼ . ىْػ   هؼيْم ّ ػیگـی ثَ تجلْؿ یک ػين امـاؿآهیق تجؼیل هی

(.5)تٌگی هی ثیٌؼتٌگب  

                                                                                                                                                

 

ىْػ ّ آى هيکل ایي امت کَ ػؿ صبلت ًبثبلـبًَ اّ امیـ   ُویٌزب ًیق هيکل هـػاى ّ ثغيی اف هيکل کبفاًّْا آؿبف هی

عْاُؼ ثب  گـػػ کَ هی ّ اثژٍ ای هی« ػیگـی»امت ّ فى ثـای اّ تجؼیل ثَ یک « توتغ ّ عْىی ًبؿمینتی ؿیـ»

غ ثَ لول هؼؿت ّ تْاًبیی ّ توٌبی عْیو ػمت یبثؼ ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب هؼيْم ّ تَبصت رنن ّ یب هلجو ػؿ ّاه

اف ٓـف ػیگـ اف  آًزب کَ ایي توٌبی تنغیـ ّ تَبصت هؼيْم ّ .  لول اّ ثَ مبى یک هْرْػ هتلبّت ّ  ثـاثـ امت

ایٌزبمت کَ . اؿتجبٓ ػوین امتهؼت ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ  ىْػ، پل هضکْم ثَ ؿّاثٔ کْتبٍ توٌب ُیچگبٍ کبهل میـ ًوی

ىْػ ّ فى  گًَْ ّ ػعتـثبفی مٌتی ایـاًی ّ یب صبالت اهـّفی ّ مطضی کبفاًّْا ػؿ ؿـة فاییؼٍ هی« هبچْ»صبلت 

.گـػػ تجؼیل ثَ یک اثژٍ ای ثـای لول هـػاًگی ّ  تبییؼ هؼؿت هـػاًَ هی  

 

ى ثَ ربی ایٌکَ ثتْاًٌؼ تي ثَ ػيويبى ثَ یک هـػ ، آًگبٍ فًب« توتغ ػیگـی»ػؿصبلت كبًتنن فًبًَ ّ امبؿت فًبى ػؿ 

ػٌُؼ، هـتت ػؿ ّاهغ ًگبُيبى امیـ ًگبٍ یک هؼيْم ّ ػين ػبؿكبًَ عیبلی امت ّ یب ػؿ ّاهغ هـتت پؼؿ ؿا ػؿ هـػ 

. رْیٌؼ هی  

 

ی اف ػين ّ ثبفی هـتت  ثَ مٌبؿیْی ًْیٌ تْاًٌؼ ُب هی ػؿ صبلت ثبلـبًَ ّ ثب هجْل هبًْى ّ توٌبی كبًی عْیو، ایي كبًتنن

ػين ّهؼؿت ثيـی تجؼیل ىًْؼ کَ ػؿ آى فى ّ هـػ، ػؿ ػیبلْگ ثب یکؼیگـّ  ػؿ ثبفی اؿْاگـاًَ ػين ّ هؼؿت ثب 

ُـ کؼام . یکؼیگـ، هبػؿ ثَ لول ػؿربت ّ صبالت هغتللی اف ایي ثِيت گويؼٍ ػؿ ؿاثطَ ػيوی ّ اؿّتیکی عْیو ُنتٌؼ

کویک ػين ّ اؿّتینن ثيـی ُنتٌؼ ّ /ؿ ایي ثبفی فیجب ّ تـاژیکُبی عبً عْیو ػ ُب ّ تْاًبیی ػاؿای هؼؿت

فیـا رِبى موجْلیک ػين ّ اؿّتینن ثيـی ؿا پبیبًی ًینت ّ هـتت اف . ُبی هغتلق ثیبكـیٌٌؼ تْاًٌؼ ؿّایبت ّ تللین هی

.ىْػ ًْ ًْىتَ ّ علن هی  

 

 

 هفِْم کاصاًْا دس فشٌُگ ایشاًی

 

ت رٌنییتی هؼؿى هـػاًَ ّ فًبًَ ؿىؼ کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ّیژٍ صبالت ػؿ كـٌُگ ایـاًی اف آًـّ کَ ایي تلبّ

ًبؿمینتی رنتزْی ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم ّ ًلی كـػیت عْیو ّ ػیگـی ػؿ ایي كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی هؼؿت كـاّاى 

بًگی، ؿّایبت  ّ ؿّایبت هغتلق ایي هـػاًگی ّ فً« هـػاًگی ّ فًبًگی»ؿّ ًیق هلبُین هؼؿى ّ تللیوی  ػاؿًؼ، اف آى

هغتلق ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی ّ كیگْؿُبیی چْى کبفاًّْا، ػى عّْاى ّ یب کبؿهي اؿْاگـ ػؿ كـٌُگ هب ؿىؼ 

مْ ُـاك اعالهی ّ ػبؿكبًَ اف رنن ّ ىْؿ ػين ّ  كـهبمت ػؿ ّاهغ اف یک آًچَ صکن. اًؼ اًؼ ّ ثَ ّرْػ ًیبهؼٍ ًکـػٍ

اینت کَ اکٌْى اف ّصؼت ّرْػ ًباهیؼ ىؼٍ امت ّ ثَ ىکل  گنیغتَ بماؿّتیک ّ اف مْی ػیگـ صبلت ػبؿف ّ کبُي لز

ػؿ صبل ؿكغ تيٌگی عْیو ّ اػاهَ عين کِي ثَ اؿّتیک ّ فًؼگی ّ ًبتْاى اف ایزبػ ػیبلْگ ّ « ػعتـثبف مٌتی»یک 

هـف ّ  اکٌْى ػبؿف اعالهی ّ فًزیـفى کِي ثَ ػعتـثبف ّ پنـثبف ثی. ؿّایت هؼؿى اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگینت

. ىْػ یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ مٌت تکـاؿ هی گـای ًْ ػگـػینی هی پْچ  

 

یبثی ثَ ًگبٍ هؼؿى ّ ایـاًی عْیو اف هلبُین ػين، هؼؿت ّ  ػؿ ایي هؼٌبمت کَ ثَ ثبّؿ هي رِبى ایـاًی هب ثـای ػمت 

ک صبلت ًبؿمینتی ّ رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو ثبینتی توبهی ایي هلبُین ّ الْاس کِي ؿا کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػچبؿ ی

تْاًٌؼ ُن ثـای رِبى عْیو ّ ُن ثـای رِبى  هلبُیوی کَ هی. ًبثبلـبًَ ُنتٌؼ ثيکٌؼ ّ هلبُیوی ًْ ّ تللیوی ایزبػ کٌؼ

ُبیی ًْ  تْاًٌؼ ؿاٍ ىًْؼ ّ هی ُبی ُـ ػّ كـٌُگ ؿ ا ػؿ عْیو پؾیـا هی هؼؿى فیجب ّ اؿْاگـ ّ چٌؼالیَ ثبىٌؼ ّ هؼؿت

عْىجغتبًَ اکٌْى ُـ چَ ثیيتـ .  پـمتی ّ یب عالهیت ٌُـی ّ لول عـػ ىبػاى ثیبكـیٌؼ ّ کبم ثـای لول ػين ّ اؿّتیک

ىبُؼ ثیبى ّ ؿىؼ ایي ًگبٍ هؼؿى ّ تللیوی ثَ ایي هّْْػبت ّ ىبُؼ ؿىؼ ؿّایبت هؼؿى ّ ًْ ػؿ ػـٍَ اؿّتینن ّ ٌُـ 

.ّ ػين ّ هؼؿت ُنتین ّ ایي ؿًّؼ ّ پـّمَ ؿا ثبینتی هنتضکن ّ گنتـه ػاػ  

 

صبل ثَ هْل هیالى کًْؼؿا ػؿ کتبة  یبثؼ، ثب ایي هی  فیـا اگـ کبفاًْاّای هؼؿى ػؿ ّاهغ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ػمت

کٌؼ ّ عْاُبى لول  ػّى عْاى یک هِـهبى تـاژیک امت کَ ثـ ػلیَ اعالم کِي ّ هنیضی ٓـیبى هی« یک ىْعی»

اًنبى هْرْػی كبًی امت ّ صتی اؿْاگـتـیي  ّ فیـا . عْؿػ لؾت ّ ىْؿ فًؼگی امت اهب ػؿ ًِبیت ىکنت هی

ىْػ ّ هضکْم ثَ هـگ ّ هضکْم ثَ هجْل  ُب ًیق ؿّفی ثبینتی هجْل کٌؼ کَ ًبتْاى ّ فىت  یب پیـ هی هؼؿتوٌؼتـیي اًنبى
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عْاى ػؿ ثـاثـ پْچی ّ ُیچی فًؼگی ّ پليتی ًِبیی فًؼگی ػؿ  کبفاًْا ّ ػّى. هـگ ؿّایبت ّ كتْصبت عْیو امت

.ىًْؼ چبؿ اكنـػگی یک هِـهبى تـاژیک هیًِبیت ػ  

 

عْاًی ّرْػ ًؼاؿػ فیـا هـفی ثـای ىکنتي ّ چیقی ثـای اؿْاکـػى ّرْػ  ثَ هْل هیالى کًْؼؿا اهـّفٍ ػیگـ ػى 

ىْػ ّ ػیگـ اعالهی ّ ؿّایتی ػوْهی ثـای ىکنتي ّرْػ ًؼاؿػ، آًگبٍ  ػؿ رِبًی کَ كـػیت تجؼیل ثَ مٌت هی. ًؼاؿػ

اهـّف تجؼیل « کٌٌؼٍ فًبى ّ اؿّتیک یک روغ» ّرْػ ًؼاؿػ ّ کبفاًّْا ّ هِـهبى تـاژیک ػیـّف ثَ اهکبى اؿْاگـی 

کي، هخل یک تبثلْػاؿ، اّ ًیق ػاؿای آلجْم كتْصبت ػوْهی ّ هؼوْلی عْیو اف فًبى یب  اکٌْى هخل یک توجـروغ.ىْػ هی

ّ صبالت اصنبمی ّ عـػی ػوین اًنبًی چْى کویک /اهب ًبتْاى اف ػؿک رِبى موجْلیک ّ صبلت تـاژیک. هـػاى امت

. ایي اًنبى هؼؿى ػچبؿ یک اًقال فّػؿك امت« اؿْاگـی»یب ثَ هْل ژاى ثْػؿیبػؿ ػؿ کتبة . کبفاًّْا ّ مبػ امت

ّ تجؼیل ثَ یک ػؿعت پالمتیکی ّ « صبػّاهؼیت»فیـا اؿْاگـی ػؿ صبل اف ثیي ؿكتي امت ّ ّاهؼیت تجؼیل ثَ یک 

.امتاؿّتیک هٌَْػی ىؼٍ   

 

 

پـمتی، ػعتـثبفی یب پنـثبفی ّ ؿیـٍ ؿّثـّ ُنتین کَ ثیو اف ُـچیق  اف ٓـف ػیگـ هب ثب تؼجیـ مٌتی ایـاًی اف کبم

تٌِب ایٌزب آى کبُي اعالهی ّ ػبؿف کِي ثَ یک کبُي ّ ػبؿف . هبالهبل اف ًگبُی هتٌبهِ ّ اعالهی ثَ ایي هجبصج امت

ُبی عْاُـ، ُونـ ّ یب  فهبى ػؿ ثـاثـ عْامت ػُؼ اهب ُن بفٍ ُـ کبؿی ؿا هیىْػ کَ ثَ عْیو ار گنیغتَ تجؼیل هی لزبم

. ىْػ کيؼ ّ ًبگِبى ٓـكؼاؿ مٌت هی کٌؼ ّ ربًوبف آة هی هـػ عْیو ثيؼت مٌتی ػول هی  

 

 عخي ًِایی

 

ثَ  یبثی ُـچَ ثیيتـ ثب ػیؼى ایي ػّ عطبی مٌتی ّ هؼؿى ّ لول ایي عطبُب ػؿ عْیو ّ ػؿ ػیگـی ّ اف ٓـین ػمت

پـمتی ّ عـػ ّ ػين ىبػ ّ  تْاى هلبُین ًْ ّ ؿّایبت ًْ اف کبم رِبى موجْلیک ّ تللیوی كـػی عْیو امت کَ اکٌْى هی

ىْػ کَ  عٌؼاًی تجؼیل هی« کبفاًّْای»ایٌزبمت کَ ػعتـثبف مٌتی ّ کبفاًّْای تـاژیک هؼؿى ثَ . عٌؼاى ایـاًی آكـیؼ

گبٍ اف فًؼگی، اف ػين ّ هؼؿت ثَ اًؼافٍ کبكی  لیَ اًنبى ایي ثْػٍ امت کَ ُیچػاًؼ کَ گٌبٍ اّ مْ ثَ هْل ًیچَ هی  اف یک

ػاًؼ کَ اّ ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو اف ػين، اف  اّ اف ٓـف ػیگـ هی. لؾت ًجـػٍ امت ّ ُویيَ ىـهٌؼٍ ثْػٍ امت

مت ّ اف اكنـػگی فینتَ ا« ُیچی»فیـا اّ ثـعالف کبفاًْای هؼؿى ػؿ . فیؼ پـمتی هی هؼؿت، اف کبفاًّْا ّ کبم

اّ اف ّؼیق ثْػى ّ ًبتْاى ثْػى عْیو ُـاك . یبثؼ ػمت هی« هؼؿت ُیچی ّ پْچی»گؾؿػ ّ ثَ  کبفاًّْای هؼؿى هی

ّ ثَ ػیبلْگ امت ّ ثـ « ؿیـ»فیـا ایي ًبکبهل ثْػى فهیٌَ مبف توٌب ّ ًیبف اّ ثَ ػين، ػّمتی، ثَ ثبفی ّ ثَ . ًؼاؿػ

پـمتی ّ ًیبف عْیو تي ػُؼ ّ ثبفی  تْاًؼ ثَ فًؼگی ، ثَ هؼيْم عْیو ّ ثَ کبم ُن هیثنتـ ایي ًیبف ّ ػیبلْگ اکٌْى اّ 

تْاًؼ هـتت ثَ ثقؿگتـیي كتْصبت ّ توٌبُب ّ  ػين ّ هؼؿت ّ توٌبی گويؼٍ ؿا ػؿ ُقاؿ صبلت لول کٌؼ ّ ُن هی

.عٌؼیؼى ؿا ثیبهْفػ  ُبی عْیو ًیق ثغٌؼػ ّ ثَ عْیو ػين  

 

ام، کبفاًْایی  ػؿ کتبة امـاؿ هگْ  ثیبى کـػٍ« (6)ػؿ متبیو کبفاًْا ّ ػّى عْاى» ینن ْٓؿ کَ ػؿ آكْؿ اکٌْى ُوبى 

پـمتی ّ ؿًؼی ایـاًی ثب کبفاًّْای هؼؿى ّ كـٌُگ  ىْػ کَ ػاؿای هِـٍ هبؿ امت ّ  ثَ تللین ىبػی ّ کبم فاییؼٍ هی

. یبثؼ ػیت فًبًَ ّ هـػاًَ عْیو ػمت هیػیًْیقّمی ًیچَ ّ ایزبػ ؿّایبت هغتلق ّ چٌؼالیَ اف ایي صبالت  ثـ ثنتـ كـ

یبثی ثَ اّد ػين ّ هؼؿت ّ لول  ىًْؼ کَ عْاُبى ػمت صبل فى ّ هـػ اؿْاگـ ّ عٌؼاى ّ ىـّؿ ایـاًی هتْلؼ هی

. پـمتی ُنتٌؼ مؼبػت فًؼگی ُنتٌؼ ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب یکؼیگـ ّ عبلن ؿّایبت كبًی عْیو اف ػين ّ فًؼگی ّ کبم

هؼؿت پـ ؿاف ّ ًیبف، ػبىوبًَ ّ اؿْاگـاًَ هـػ »ّ « ػبىوبًَ، هؼؿتوٌؼاًَ ّ اؿْاگـاًَ فًبًَ ایـاًی ؿاف ّ ًیبف»اکٌْى 

تـ كـػیت رٌنیتی ّ  ىًْؼ ّ هب ىبُؼ ؿىؼ هْی ّ ؿّایبت هغتلق ایي صبالت كبًی ّ ُویيَ ًبکبهل آكـییؼٍ هی« ایـاًی

 ٌُـ هؼؿى ایـاًی ُنتین

 

گبٍ کَ ثَ یک هؼيْم ّ  یبثؼ ّ چَ آى گبٍ کَ ثَ ُقاؿ هؼيْم ػمت هی ْػ کَ چَ آىى اکٌْى  کبفاًْایی عٌؼاى فاییؼٍ هی

گبٍ کَ ثَ ػٌْاى فًی هؼؿى ّ ػبىن هبػؿ ثَ اؿْاگـی ُقاؿ  گْیؼ، چَ آى ُونـ ّكبػاؿ امت ّ ثَ ُقاؿ هؼيْم ًَ هی

تْاًؼ مـاپب فهیي ّ فًؼگی  هـػ امت ّ یب هبػؿ ثَ لول ّ ثیبى ایي اؿْاگـی ػؿ یک ػين ّ ثب یک هـػ امت، اکٌْى هی

امطْؿٍ ؿا ػؿ تبؿیظ صل کٌؼ ّ ُن عْیو ّ ُن رِبًو ّ یب . فهبى اثؼیت ؿا ػؿ لضظَ لول کٌؼ ّ لضظَ ىْػ ّ ُن

ىْػ کَ ثَ ربی اؿْاگـی هؼيْم ّ ػػْت اّ  اکٌْى اّ کبفاًْایی هی. پـمتی ّ عـػ ىبػه چٌؼالیَ ىًْؼ اه ّ کبم ػين

آكـیٌؼ ّ تي ثَ مٌبؿیْ ّ صبلت  ِبى، ػؿ ّاهغ صبلت ّ مٌبؿیْیی ػبىوبًَ ّ اؿْاگـاًَ هیثَ ىـاؿت ّ لؾتی هوٌْػَ ّ پٌ

آكـیٌؼ ّ هجل اف ىـّع ثبفی ػؿ ّاهغ ثبفی ؿا ثـػٍ امت ّ  هی فهبى عْیو ّ هؼيْم ؿا ثبف ػُؼ ّ ػؿ ّاهغ ُن عْیو هی

فیـا تٌِب کنی ثقؿگتـیي . ؿػ کَ اؿْا ىْػگؾا ػُؼ ّ هی ػاًؼ کَ چَ عْاُؼ ىؼ، پل تي ثَ لضظَ ّ ثبفی هی فهبى ًوی ُن

.ػول ىْػ اؿاػٍ ّ ثی اؿْاگـ امت کَ هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ اؿْا ثبىؼ، ثی  
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اکٌْى اّ چْى کبفاًْای هؼؿى ًَ تٌِب هبػؿ امت کَ ثَ هؼيْم عْیو ایي اهکبى ؿا ػُؼ کَ ػؿ چيوبى اّ فیجبیی 

یی ایي لضظَ ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ىـّؿاًَ ىْػ، ثلکَ ایي هنضْؿکٌٌؼٍ عْیو ّ ایي لضظَ ؿا لول کٌؼ ّ امیـ فیجب

کبفاًّْای عٌؼاى هبػؿ امت کَ کل صبلت ّ مٌبؿیْ ؿا تـییـ ػُؼ ّ هـتت، ثب تـییـ عْیو ّ  تـییـ هؼيْم ّ یب مٌبؿیْ، 

یْی پـمتی ثیبكـیٌؼ ّ تي ثَ هؼؿت ّ اؿْاگـی هؼيْم ّ مٌبؿ اىکبلی ًْ ّ پبؿاػّکل اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ کبم

پـمتی  اکٌْى ػیبلْگ ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ کبم. عْیو ػُؼ ّ هـتت عْػ ثَ هؼيْم ّ توٌب ّ صبلتی ًْ ػگـػینی یبثؼ

ػاؿای یک ؽات هيغٌ ًینت ّ ایي ثبفی ػبىوبًَ ّ « ؿیـ»فیـا . ىْػ فًؼگی ػؿ ُقاؿ صبلت ّ ىکل آؿبف هی

ىْػ  ک ػين ّ هؼؿت ّ عـػ ثيـی هـتت اف ًْ ًْىتَ هیفیـا رِبى موجْلی. هؼؿتوٌؼاًَ ثيـی ؿا آؿبف ّ پبیبًی ًینت

کٌؼ، ػؿ ثبفی ّ چـعو ثؼّى  هـتت تلبّت ّ تلبّٓی ًْ  ّ ؿّایتی ًْ ایزبػ هی« ػیلـاًل»ّ ثَ هْل ػؿیؼا ایي ثبفی 

.پـمتی پيـی تکـاؿ ّ ربّػاًَ ػیلـاًل ػين ّ هؼؿت ّ کبم  
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«دى کیؾْت»ّ « خشاتاتیػاسف »کاّی پغاهذسًی ساص سّاً   
 

ُب  ثب هجبصج ّ تلکـ  گـایبًَ ّ یب هجبصج رؼیؼ تئْؿی مینتن تلبّت هِن ّ امبمی ُوَ هجبصج ًْی پنبهؼؿًی، رنن

ف ًگبٍ کالمیک هؼؿى ُوَ چیق ػؿ یک مینتن، ػؿ یک ای هؼؿى ػؿ ایي امت کَ ػؿ ایي ًگبٍ رؼیؼ ثـ عال اثژٍ/مْژٍ

صبلت ّ مٌبؿیْ ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼ امت ّ اًنبى ػؿ ثنتـ یک ػینکْؿك، یک مینتن، یک مٌبؿیْی ثبف ّ هبثل تضْل 

 ُبی هِن ًیق ّرْػ ػاؿًؼ، ُب تلبّت گـایبًَ ّ تئْؿی مینتن ُبی هغتلق پنبهؼؿًی، رنن ٓجیؼتب هیبى ایي تئْؿی. فیؼ هی

کٌٌؼ کَ  ُبی هغتلق ػلْم ارتوبػی ّ ٓجیؼی اف ایي عطبی هؼؿى ػجْؿ هی ُب ثَ ىیٍْ عْیو ّ ػؿ ػـٍَ اهب ُوَ آى

تْاًؼ ثب ًیـّی عـػه ثـ رِبى  اینت ّ گْیی ثيـ هی اثژٍ/گْیی ؿاثطَ هیبى اًنبى ّ هضیٔ آـاكو یک ؿاثطَ مْژٍ

. كـهبیی کٌؼ ّ ُنتی ؿا ثَ کٌتـل عْیو ػؿآّؿػ صکن  

 

طَ اًنبى ثب ػیگـی، ثب هضیٔ آـاكو یک ؿاثطَ هتوبثل ّ  یب ػیبلکتیکی امت کَ ػؿ ایي ؿاثطَ اًنبى ًَ تٌِب ثب ًْع ؿاث

کٌؼ ثلکَ اف ٓـف ػیگـ ثب ایي مٌبؿیْ  ، ػؿ ّاهغ هؼيْم، عؼا ّ رِبى عْیو ؿا هی آكـیٌؼ ّ علن هی«ؿیـ»ًگبُو ثَ 

.کٌؼ آكـیٌؼ ّ ثبفتْلیؼ هی هی ًیق ثبفّ ًْع ًگبٍ ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ ػیبلکتیکی عْیو ؿا   

 

ًگـػ، پل ثب ایزبػ  اُـیوي هی/ثـای هخبل ّهتی اًنبى ایـاًی ثَ رِبى ثَ ػٌْاى ػـٍَ یک رٌگ عیـّ ىـ ّ اُْؿا 

هبًؼ کَ یب ثَ مـثبف ربى  ػُؼ ّ ؿاُی ثـای اّ ًوی ایي مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ عْػثغْػ ثَ عْیو ًیق ًويی ػؿ ایي ثبفی هی

ُبی  ّ  اُْؿایی ػؿ رٌگ ثـ ػلیَ اُـیوي تجؼیل ىْػ ّ یب امیـ اُـیوي ّ ّمْمَ« اًنبى هْهي ّ ًیک»ثـکق ّ ثَ  

کٌؼ ّ هخل اًنبى  فهبى عْیو ؿا ثَ مبى كـػ ثبفتْلیؼ هی گًَْ اّ ثب ایزبػ ػینکْؿك عیـّىـی، ُن ایي. عْیو گـػػ

. ّ اُـیوٌی عْیو ػؿ ػؿّى ّ ثـّى عْیو امتایـاًی هضکْم ثَ رؼلی ُقاؿمبلَ ّ كـمبیيی هیبى ًیـُّبی اُْؿایی 

گبٍ کَ ًنلی ًْ آیؼ ّ ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیْ ّ عطبی ایي ًگبٍ کِي هبػؿ ثَ ػجْؿ اف ایي ػینکْؿك ّ ایزبػ ًگبُی ًْ  تب آى

 ّ تللیوی ثبىؼ ّ ثب پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ تللیوی ًْ ثَ ؿّایبت ّ ػینکْؿمی ًْ ّ مٌبؿیْیی ًْ

.ػُؼ ؿا هی« ؿیـ»ػمت یبثؼ کَ ثَ اّ اهکبى عالهیت ّ مؼبػتی ًْ ّ اؿتجبٓی ًْ ثب   

 

ػینکْؿك هؼؿى ًیق یک مٌبؿیْ امت ّ اًنبى . ُویي هّْْع ػؿ ثبة ًگبٍ هؼؿى ّ ػینکْؿك هؼؿى ٍبػم امت

َ ایي ؿاثطَ ثَ اّ اهکبى کٌؼ ک ؿا ایزبػ هی« ؿیـ»ای ًْ ّ عالم ثب  کٌؼ ّ ؿاثطَ هؼؿى ثب آًکَ اف اًنبى مٌتی ػجْؿ هی

اف فًؼگی ّ اف ثضـاى ّ هؼؿت « ّصيت ػکبؿتی»ػُؼ، اهب ػؿ مٌبؿیْی اّ ًْػی  پیيـكت ّ تْلیؼ ّ مؼبػتی ًْ ؿا هی

عْاُؼ صبکن ثـ توٌب ّ رِبى عْیو ثبىؼ، ثَ ربی آًکَ ثَ هٌطن ّ هؼؿت موجْلیک  اّ هی. توٌبُبی ثيـی ًِلتَ امت

ػگـػینی . «رنوی ُقاؿگنتـٍ»ّ یب « رنوی عٌؼاى»، ثَ «اًنبى توٌبکٌٌؼٍ»ػ ّ ثَ توٌبُب ّ اصنبمبت عْیو پی ثجـ

ُبی ػين ّ  صبٍل چٌیي ّصيت ّ ُـامی اف هؼؿت فًؼگی ػؿ ّاهغ ًْػی ثیوبؿمبعتي ّ کْچک مبعتي هؼؿت. یبثؼ

ْژٍ عـػهٌؼ ّ اًنبى هؼؿى ثب تجؼیل مبعتي عْیو ثَ م. ُبی ًْ امت هؼؿت ّ عـػ عْیو ّ گـكتبؿی هؼاّم ثَ ثضـاى

فهبى عْیو ؿا  ػؿ ّاهغ ُن« ًبآگبُی عطـًبک ّ ؿیـارتوبػی»عـػ ّ یب ثَ یک  تجؼیل ُنتی ثَ یک اثژٍ ثی

کٌؼ ثب تي ػاػى ثَ هبًْى ّ ػیبلْگ ّ ثب کوک ًیـّی عـػ  مْ اًنبًی امت کَ مؼی هی اکٌْى اّ اف یک. آكـیٌؼ ثبفهی

یگـ هـتت ػؿ عْیو ّ ػؿ ًبآگبُی عْیو، كیگْؿُبی عطـًبکی یبثؼ ّ اف ٓـف ػ  عْیو ثَ مؼبػت كـػی عْیو ػمت

کٌؼ کَ عْاُبى ػجْؿ اف ُـ هبًًْی ّ هـفی ّ عْاُبى  گـا ؿا صل هی پـمتی هطلن چْى ُبًیجبل کبًیجبل ّ یب لؾت

ى ؿّ رِب افیي. کٌؼ كـهبیی هی هـف امت کَ ثَ تٌِبیی ثـ رِبًو صکن یبثی ثَ عْىی ّ ژّئینبًل یک عْػعْاٍ ثی ػمت

.هؼؿى ّ ٌُـ هؼؿى ٍضٌَ رؼل هیبى ایي ػّ ًیـّ امت  

 

مبفػ ّ  ُب ػؿ ایي امت کَ هب ؿا ثب ایي مینتن ّ مٌبؿیْ ّ ثبفی هتوبثل آىٌب هی هؼؿت تلکـ پنبهؼؿًی ّ ًیق تئْؿی مینتن

ؼٍ ػؿ مینتن ػُؼ کَ چگًَْ ایي مٌبؿیْ ّ مینتن ػؿ یک ثبفی هتوبثل ثَ ایزبػ تلبّت ّ تلبّٓ ّ تضْل عْػمبفً ًيبى هی

ُبی ػیگـ ًیق  یبثؼ ّ چگًَْ ثب ُـ تضْلی ػؿ یک ثغو اف مینتن ّ مٌبؿیْ، ثغو ّ ػینکْؿك ّ ػؿ مٌبؿیْ ػمت هی

ًگبٍ پنبمبعتبؿگـایبًَ اف هجیل  . هضکْم ثَ تضْل ّ ایزبػ ًوو ّ ػؿرَ رؼیؼی اف اؿتجبٓ ّ پیًْؼ ّ ثبفی هتوبثل ُنتٌؼ

، ػؿ ّاهغ ثـ ثنتـ یک «ؿیـ»ّ « پؼیؼٍ»ُؼ کَ چگًَْ هب ػؿ صیي ًگبٍ ثَ یک ػ ًگبٍ ػؿیؼا ّ ػیگـاى ثَ هب ًيبى هی

تبحیـ  ؿّ ًگبٍ ّ ثـػاىت هب تضت ًگـین ّ افیي هی« ؿیـ»مٌبؿیْ ّ چِبؿچْة یب ػینکْؿك ثَ ایي پؼیؼٍ ّ یب ثَ 

(1.)اًؼاف هبمت چين  

 

ػُؼ کَ ػؿ ُوبى لضظَ کَ هب ثَ  ژک ًيبى هیثـػ ّ ثَ هْل ژی لکبى ػؿ ّاهغ ایي ًگبٍ پنبهؼؿًی ؿا یک گبم رلْتـ هی 

ًگـین، ػؿ ُوبى لضظَ ًیق اف ػؿّى ایي تَْیـ ّ ًوبىی  یک ًوبىی، ثَ یک هؼيْم ّ یب ثَ یک تَْیـ ػؿًّی هی

ًگـین، ًگـینتَ  فهبى کَ هی ُوبى» ثَ هْل لکبى . آكـیٌؼ ًگـػ ّ ایي ًگبٍ ىغَیت ّ ؿكتبؿ هب ؿا هی ًگبُی ثَ هب هی

ثیٌؼ، ػؿ ُوبى لضظَ ایي  گـ عطـًبک هی ثـای هخبل ّهتی هـػ مٌتی ػؿ فى  یک كـىتَ ّ یب یک كتٌَ. «(2)ىْین هی
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کٌؼ ّ اّ تجؼیل ثَ یک هـػ صبكع ًبهْك ّ ثَ ػبىن تـاژیک ایي فى  تَْیـ اف فى اّ ؿا ثَ مبى هـػ ثبفمبفی هی

هبًٌؼ، تب آًقهبى کَ ًنلی ًْ آیؼ ّ  هتوبثل ثبهی هی ای امیـ ایي مٌبؿیْ ّ ًگبٍ فى ّ هـػ چٌیي ربهؼَ. ىْػ احیـی تجؼیل هی

فًبًگی ّ »ثـًّی پبیبى ػُؼ ّ مٌبؿیْ ّ هؼبًی ًْ اف /ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك ثَ ایي كـٌُگ اًؼؿًّی

ثیبكـیٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ ایي مبعتبؿ ّ مٌبؿیْ ؿّاًی رؼیؼ ثَ ایزبػ مبعتبؿ صوْهی ّ كـٌُگی هتٌبمت ثب ایي « هـػاًگی

.بؿیْی رؼیؼ ػمت فًؼمٌ  

 

. ، چَ ثب عْػ، چَ ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا ّ ثب ُنتی امت«ؿیـ»ثبؿی ػؿ ُوَ صبالت هّْْع ػؿک ًْع اؿتجبٓ هب ثب 

« ؿیـ»کٌین ّ ًبچبؿ ثَ ایزبػ یک اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب  ّ یب ثب عْػ فًؼگی هی« ؿیـ»فیـا هب ُویيَ ػؿ یک كبٍلَ ثب 

آكـیٌؼ  هبى ّ مٌبؿیْی كـػی ّ روؼی هب ؿا ثبفهی ّ ػیگـی اف ٓـف ػیگـ هب ّ رِبى« ؿیـ»ُنتین ّ ًْع ایي اؿتجبٓ ثب 

. آكـیٌین فهبى عْیو ؿا هی ّ ایٌگًَْ ثب ًگبٍ ثَ ػیگـی ُن  

 

ؿّ ًیق تٌِب ؿاٍ تضْل، ػؿک ّ ىٌبعت مٌبؿیُْبی عْیو ّ ایزبػ تضْل ػؿ مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك كـػی ّ روؼی ّ  افیي

ؿّایبتی ًْ ّ هتلبّت کَ ٓجیؼتب ثبینتی ثـ ثنتـ فثبى . بؿیُْبی ًْ ّ عالم ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ امتتاله ثـای ایزبػ مٌ

ؿّ ثبینتی ثب صلع ػٌبٍـ مبلن كـٌُگ عْیو ّ پؾیـه  ّ ػینکْؿك هيغٌ  ُـ كـٌُگ ّ ربهؼَ ایزبػ گـػًؼ ّ افیي

فیـا ُـ تضْل ّ تـییـی ػؿ . ػمت یبثٌؼكـٌُگ هؼؿى ػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْیو ثَ تللین ًْ ّ هؼؿى ّ چٌؼالیَ عْیو 

تْاى اف ُـ فثبى ّ كـٌُگی تلبمیـ  مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی ّ فثبًی عْیو هوکي امت ّ ًوی

ثـای هخبل فثبى كبؿمی یک فثبى ىبػـاًَ ّ . امت« هضؼّػیت تلنیـی»ُـ هتٌی ّ كـٌُگی ػاؿای یک . ًبهضؼّػ کـػ

تٌِب  ثب هجْل ایي ًْع ؿاثطَ « فهبى ّ هکبى هؼؿى» ، اف «فًبًگی ّ هـػاًگی»ُین ًْ اف ػبؿكبًَ امت ّ ایزبػ هلب

ایٌزبمت کَ . تْاًؼ ٍْؿت گیـػ ػؿ فثبى ّ كـٌُگ كبؿمی ّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ آى هی« ؿیـ»ىبػـاًَ ّ ػبؿكبًَ ثب 

ّ ؿّایبت هغتلق ّ هتلبّت اف ثبفی « عـػ ىبػ ایـاًی، ػين ّ ػـكبى فهیٌی ایـاًی»تْاى ثَ هلبُیوی ًْ هبًٌؼ  هی

ػين ّ هؼؿت ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى عٌؼاى ّ فهیٌی ایـاًی ػمت یبكت ّ ثَ ُقاؿٍ ًْی ایـاى ّ كـٌُگ ایـاًی ّ ثَ 

.ؿًنبًل ػين ّ عـػ عٌؼاى ایـاًی ػمت یبكت  

 

ّ « عـاثبتی ایـاًی»لت ّ ثَ مٌبؿیْی ًِلتَ ػؿ صب« ؿیـ»ػؿ ثضج ًِبیی ایي هوبلَ مَ ثغيی اکٌْى ثَ ًْع ؿاثطَ ثب 

ىْػ ّ ثب ػؿک مٌبؿیْ ّ ثبفی ًِلتَ ػؿ ایي ػّ كیگْؿ ایـاًی ّ هؼؿى ّ تاله ثـای  هؼؿى ًگـینتَ هی« ػى کیيْت»

.ؿمٌؼ تيـیش عطْٓ ػوْهی مٌبؿیْیی ًْ اف ایي كیگْؿُبی کِي، ایي مَ هوبلَ ًْ ثَ پبیبى هی  
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ایشاًی« خشاتاتی»  

 

ػؿ ایـاى ػاؿای هؼبًی هغتلق ػبؿكبًَ ّ ػبهیبًَ امت ّ ثنتَ ثَ ًْع ًگبٍ ًْینٌؼٍ ثَ ػـكبى، صتی « عـاثبتی»هلِْم 

ایـاًی، ایي هلِْم ًیق ػچبؿ  ثَ ّیژٍ اهـّفٍ، ثب ایزبػ تلبمیـ ًْ ّ هؼؿى اف ػـكبى. هؼٌبی ػـكبًی آى ًیق هتلبّت امت

آًچَ هْؿػ ًظـ ثضج هبمت، هلِْم . یک تضْل ػؿًّی ّ هؼٌبیی ىؼٍ  امت ّ ػؿ ّاهغ ػاؿای هؼبًی هغتلق امت

یبثی ثَ ػين فهیٌی ّ یب الِی ّ ػـكبًی عْیو، ػؿ ّاهغ  ػؿ هؼٌبی ػبم آى ثَ مبى كـػی امت کَ ثـای ػمت« عـاثبًی»

ىْػ ّ ػؿ ًِبیت اهب ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف  فًؼگیو كؼای ایي عْامت ّ ًگبٍ هی فًؼ ّ عْیو ؿا ثَ آة ّ آتو هی

توبهی فًؼگی اًنبى عـاثبتی صْل هضْؿ ایي ٍّبل ثب هؼيْم ّ عْامت . گـػػ یبثی ثَ ٍّبل عْیو ثب هؼيْم هی ػمت

بل ًبهوکي ّ تـاژیک ثَ ثیٌؼ ّ مـاًزبم ػؿ آتو ایي ٍّ عْاُؼ ّ ًوی گـػػ ّ رق آى چیقی ًوی فهیٌی ّ یب الِی هی

.ىْػ ْٓؿ ػوؼٍ پـیيبى ّ ػاؿبى هی  

 

ْٓؿ کَ ػؿ ػّ ثضج هجلی  ُوبى.  ّ ثب یک مٌبؿیْ ؿّثـّ ُنتین« ؿیـ»ػؿ صبلت عـاثبتی  ًیق هب ثب ًْػی اف ؿاثطَ ثب 

. امت« هطلْة گويؼٍ»ُویيَ ػؿ پی یک « هْرْػ توٌبکٌٌؼٍ»کبّی لکبى اًنبى ثَ مبى یک  هطـس کـػم، ثَ ثبّؿ ؿّاى

ثب آًکَ . رْیؼ ایي هطلْة ّ توٌبی گويؼٍ ػؿ ّاهغ ُوبى ثِيت یگبًَ اّلیَ ثب هبػؿ امت کَ کْػک ّ اًنبى ثؼًجبل آى هی

ثب . ًلـتی امت/كـفًؼی ًیق یک ؿاثطَ هِـاکیي یب ػين/فیـا ؿاثطَ هبػؿ. گبٍ کبهل ّرْػ ًؼاىتَ امت ایي ثِيت ُیچ

مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ . یبكتي امت یبد ػاؿػ کَ ایي یگبًگی ّ ثِيت هبثل ػمتایي صبل اًنبى ثَ ایي ػؿّؽ ّ ثبّؿ اصت

« هطلْة گويؼٍ »گـ مَ ًْع ؿاثطَ ثب ایي  ؿئبل امت  کَ ػؿ ّاهغ ًوبیبى/ًبؿمینتی/ُـ پؼیؼٍ ػاؿای مَ ثغو موجْلیک

.امت  

 

ؿئبل ثَ مبى مَ /عیبلی/وجْلیکاف كـّیؼ اکٌْى ایي مَ مبصت م« هي، كـاهي، آى»ػؿ هکتت لکبى ثَ ربی تْپْلْژی  

ىًْؼ ّ ُـ اًنبًی ّ ُـ پؼیؼٍ ای ػاؿای ایي مَ ثغو  ػؿ ًظـ گـكتَ هی« ؿیـ»ثغو هِن ّ  مَ ًْع ؿاثطَ اًنبى ثب 

اهب هّْْع . اًؼ ّ ثؼّى ُن ّرْػ ًؼاؿًؼ ای ػؿ یکؼیگـ آهیغتَ امت ّ ایي مَ ثغو هخل تَْیـ فیـ چْى ػّایـ ثـّهَ

ّ ثب هطلْة گويؼٍ ّ ایزبػ رِبى موجْلیک عْیو ػؿ « ؿیـ»یيتـ ثَ ؿاثطَ موجْلیک ثب یبثی ُـ چَ ث ثلْؽ ػمت

ىْػ کَ هب ثتْاًین هـتت ثب اىکبل رؼیؼی اف توٌبی گويؼٍ ّ  ایي ؿاثطَ موجْلیک ثبػج هی. ػـٍَ فثبى ّ كـٌُگ امت

ػؿ . هبى ؿا تضْل ثغيین ِبىثب ػؿربت رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ؿّثـّ ىْین ّ ثتْاًین هـتت فًؼگی ّ ر

ًبم »ػؿػآّؿ هیل یگبًگی ثب هبػؿ ّ امیـ هیل ًلی هبًْى یب  صبلت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ایي اؿتجبٓ، اًنبى امیـ توتغ ّ عْىی

ثیٌیؼ ثَ هتي هوبلَ ػؿ  اگـ تَْیـ ؽیل ؿا ًوی.)گـػػ ُبی ؿّاًی ّ یب امکیقّكـًی هی هبًؼ ّ ػچبؿ ثیوبؿی ثبهی هی« پؼؿ

(لیٌک مبیت ػؿ پبییي هوبلَ هـاؿ ػاؿػ. هـارؼَ کٌیؼ مبیت عْػم    

   

 

 

عْاى تّْیش ػاػم، ثؼؼُب لکبى ّ ثَ ّیژٍ ػؿ  کبّی کبفاًّْا ّ ػّى ْٓؿ کَ ػؿ ثغو ػّم هوبلَ ّ ػؿ هجضج ًوؼ ؿّاى ُوبى

عْیو ثَ ایي مَ ثغو ّ ػایـٍ یک ػایـٍ « میوپتْم»رْیل ّ ػؿ مویٌبؿ هـثْٓ ثَ « ثیؼاؿی كیٌگبى»صیي ًوؼ کتبة 

کٌؼ کَ رؼا اف آًکَ ُـ  ایي ػایـٍ چِبؿم صکبیت اف آى هی. گیـًؼ کٌؼ کَ ػؿ هـکق ایي ػّایـ هـاؿ هی بكَ هیچِبؿم اّ

موجْلیک ّ یب ثَ هْل ژیژک ػاؿای صبالت / ؿئبل/ پؼیؼٍ ّ صبلت یب ؿاثطَ اًنبى ػاؿای مَ صبلت ّ مَ ثغو ًبؿمینتی

ٌـ یب ثیوبؿی ػاؿای یک ػٌَـ چِبؿم امت کَ ایي ػٌَـ موجْلیک ّ ؿیـٍ امت، اهب ُـ پؼیؼٍ، ُ/ تللیوی هخل ؿئبل

ایي ثغو ًوبػ آفاػی ّ . گؾاؿػ تلنیـ ّ تجییي ىْػ چِبؿم ػؿثـگیـًؼٍ یک عْىی ّ ژّئینبًل ػوین ثيـی  امت ّ  ًوی

یبثؼ ّ  گبٍ پبیبى ًوی کـػى ُیچ ؿّ ًیق ًْىتي ّ علن کـػى ّ تلنیـ افیي. هؼوبی ًِبیی فًؼگی امت ّ ؿیـهبثل تلنیـ امت

صبل ُویيَ ثغيی اف ُـ ٌُـ ّ پؼیؼٍ ّ یب ثیوبؿی ؿیـهبثل تلنیـ ّ ػالد امت کَ ثبینتی ایي ثغو ؿا ًیق هخل ًوبػ  ثب ایي

.اًنبى ػّمت ػاىت« عـاثبتی»آفاػی ثيـی ّ هؼوبی ًِبیی فًؼگی پؾیـكت ّ اّ ؿا ثَ مبى ًوبػی اف ؽات   
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ػُؼ کَ اًنبى  ّمیلَ ػؿ ّاهغ ًيبى هی کٌؼ ّ ثؼیي ثغو ػیگـ ّاؿػ هی لکبى ایي ثغو چِبؿم ؿا ثَ ىکل ؽیل ػؿ هـکق مَ 

تْاًؼ هـتت ثَ اىکبل ثبلـبًَ ّ موجْلیکی اف توٌبی گويؼٍ ػمت یبثؼ  هْرْػی توٌبکٌٌؼٍ، ثـفعی ّ عـاثبتی امت کَ  هی

ّ « هطلْة هطلن»ّ  اهب ثب ایي صبل ثغيی اف ایي عْامت عـاثبتی ّ هیل یکی ىؼى ثب هؼيْم هطلن. ّ ٌُـ ثیبكـیٌؼ

گؾاؿػ  اف  گؾاؿػ تلنیـىْػ ّ ًوی هبًؼ ّ ًوی عؼاىؼى ػؿ اّ چْى هضْؿ صـکت ّ توٌبکـػى ػؿ ُنتی ّ رِبى اّ ثبهی هی

گًَْ ُنتی ّ اًنبى چْى ىْؿی  ثؼیي.  تضْل یبثؼ« هطلْة گويؼٍ ّ توٌبی موجْلیک ّ هبثل تضْل»ثَ « هطلْة هطلن»

هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ اىکبل ًْ ّ موجْلیک اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ امت ّ اف ػؿ پی ایي توٌبی گويؼٍ اف یکنْ 

ٓـف ػیگـ ُویيَ ثغو اٍلی اّ هؼوبّاؿ، ؿیـهبثل تلنیـ ّ ثَ مبى ًوبػی اف ایي عْىی ّ توتغ پـىْؿ ّ عـاثبتی ػؿ 

ّ ًوبػ ؽات ثـفعی ّ  ایي ثغو ًوبػ آفاػی ًِبیی ثيـی. هبًؼ ثبهی هی« هطلْة هطلن ّ هبػؿ هطلن»پی یگبًگی ثب 

ّ ثغو ( آؿ)، ؿئبل(آی)،عیبلی(اك)تـمین ّ ٓـس ًوبىی ىؼٍ تْمٔ لکبى اف مَ ػایـٍ موجْلیک.) عـاثبتی اًنبى امت

اگـ ػؿ هتي هٌتيـ ىؼٍ ػؿ مبیت ایـاى گلْثبل ایي تَبّیـ ؿا (. ایی)چِبؿم ّ ًوبػ ؽات عـاثبتی ّ ؿیـهبثل تلنیـ ثيـی

(لیٌک مبیت ػؿ اًتِبی هطلت هْرْػ امت. هٌتيـىؼٍ ػؿ مبیت عْػم هـارؼَ کٌیؼًؼاؿیؼ ثَ مبیت عْػم ّ هتي   

 

 

 
 

یبثی ثَ اّد ػين ّ هؼؿت هـتت صبّـ ثَ  یبثی ثَ ایي هیل یگبًگی ّ ػمت اًنبى هْرْػی عـاثبتی امت کَ ػؿ پی ػمت

نتي ػًیب ّ ؿّاثٔ کِي عْیو ّ رِبى موجْلیک کِي عْیو امت ّ هـتت ػؿربت ًْیٌی اف اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب ىک

فهبى ثغيی اف ػلت صـکت ّ ػول اّ ُویيَ ؿیـهبثل تلنیـ  آكـیٌؼ ّ ُن ، یؼٌی ثب عْػ، ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا هی«ؿیـ»

فیـا اّ ػاؿای یک ؽات ّ یک ًبم . ؿیـهبثل ػؿک ّ ثیبى امت «ؿیـ»ْٓؿ کَ ًبم ًِبیی اّ  ّ  ُوبى. هبًؼ ّ هؼوب ثبهی هی

ؿّ  هّْْع هِن ػؿ ّاهغ ػؿ  افیي. هـتت ػؿ صبل تضْل امت« کخـت ػؿ ّصؼت»اه یک  ًینت ّ ػؿ ّاهغ اّ ّ ُنتی

ًيبى  ثْػى امت کَ ثَ هب صبلت ثبلـبًَ ثْػى ّ یب ًبثبلـبًَ ثْػى ایي ىْؿ عـاثبتی ؿا« عـاثبتی»ایٌزب ًیق ًْع صبلت 

. ػُؼ هی  

 

یک ىوبی ؽیل ؿا ػؿ مویٌبؿی اف « ؿیـ»عیبلی یب ًبؿمینتی ثب /ؿئبل/لکبى ثـای ػؿک ایي مَ ًْع اؿتجبٓ موجْلیک

ات ؿا چْى عْػت ػّمت  ػبؿَّ» ُبی ُبلیّْػی ػؿ کتبة  ُبیی اف كیلن کٌؼ ّ ژیژک ثب کوک هخبل عْیو پیيٌِبػ هی

ػؿ ٍْؿت ًؼیؼى ٓـس ثَ مبیت عْػم (.) 3)کٌؼ وبی ؽیل اف لکبى هیتـ ایي ٓـس ّ ى مؼی ػؿ تيـیش ػوین« ثؼاؿ

(هـارؼَ کٌیؼ  

 

 

 

 

 
 

 

 

ثیٌن، مَ ثغو  موجْلیک، ؿئبل ّ عیبلی ؿّاى ّ رِبى ثيـی چْى مَ ّلغ هخلج ثَ  ُوبًطْؿ کَ ػؿ ٓـس ثبال هی

تْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ، ّ ػؿ هـکق ایي هخلج ػؿ ّاهغ ُوبى ػایـٍ چِبؿم ّ  ؼیگـ ػؿ پیًْؼًؼ ّ یکی ثؼّى ػیگـی ًوییک

 یب صبلت عـاثبتی ّ عْىی عـاثبتی ػؿ پی ّصؼت ّرْػ ّ یگبًَ ىؼى ثب هبػؿ ّ فًؼگی ثيـی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ 
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اؿتجبٓ ثب صبلت ّ ػؿ ّاهغ مَ ًْع  . ػی ثيـی امتـکت ّ آفاهضْؿ صایي عْىی یب ژّئینبًل یگبًگی ثب ثِيت گويؼٍ 

، عْاٍ ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا ّ ُنتی، عْاٍ مَ ىکل اف ثْمیؼى ّ یب مَ ىکل اف ثـعْؿػ ّ اؿتجبٓ ثب صبالت «ؿیـ»

ی مَ ا اکٌْى ػؿ ّاهغ اف ُـ پؼیؼٍ. عْیو اف صبلت عـاثبتی ثْػى ّ ثیوبؿی عْیو تب ػين ّ هؼؿت ّ عـػ ّرْػ ػاؿػ

تْاًٌؼ تللیوی ًیق ثبىٌؼ کَ ژیژک ثَ ٓـس ىو صبلت آى  الجتَ ایي اىکبل ّ صبالت هی) .تْاًؼ ثَ ّرْػ آیؼ هی« اثژٍ»ًْع 

(پـػافػ ؿئبل ّ ؿیـٍ هی/موجْلیک، موجْلیک/اف هجیل ؿئبل  

 

 

ػی توٌبکٌٌؼٍ ػؿ اًنبى ثَ مبى هْرْ ، ػؿ صبلت اّل کَ ّلغ پبییي ّ اف موت موجْلیک ثَ مْی مبصت ؿئبل امت/ 1

عْیو امت ّ هبػؿ امت ثب ایزبػ یک ؿاثطَ « (آ کْچک) هطلْة گويؼٍ  ّ توٌبی گويؼٍ»یبثی ّ یب لول  پی ػمت

موجْلیک ّ تخلیخی ثب ایي هیل عْیو، هـتت ثَ ایزبػ رِبًی موجْلیک ّ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ ّاهؼیت ّ هؼؿت ثؼّؿ 

ایٌزبمت کَ . َ ایزبػ ؿّایتی ًْ اف صبلت عـاثبتی ثْػى عْیو امتفًؼگی ػمت یبثؼ ّ هـتت هبػؿ ث« ُیچی هضْؿی»

تْاًین ؿّایبتی ًْ ّ كبًی اف  ىْػ ّ یب هب هی ثـای هخبل صبلت چٌؼًضْی ّ چٌؼهؼٌبیی اىؼبؿی چْى اىؼبؿ صبكع فاییؼٍ هی

ػبؿف فهیٌی ّ »م ػؿ ایي هؼٌبمت کَ هلِْ. یبثی ثَ ػين ّ هؼؿت ًْ ػمت یبثین ایي صبلت عـاثبتی ثْػى ّ هیل ػمت

هي ًیق عْاُبى ایزبػ ىکلی موجْلیک ّ هبثل تضْل اف ایي صبلت پـىْؿ ّ عـاثبتی ایـاًی ّ ثيـی « ػبىن فهیٌی

فیـا ثَ هْل ژیژک . یب ُوَ هلبُین هؼؿى ّ پنبهؼؿى ػؿ عْیو ػاؿای ثغيی هْی اف ایي ػٌَـ موجْلیک ُنتٌؼ. امت

ؿاف »َ ػّؿ ، ث«ُیچی ّ هؼوبی هضْؿی فًؼگی»تْاًؼ ثؼّؿ یک  اکٌْى ُـ ثبفی ػين ّ هؼؿت موجْلیک هؼؿى هی

ًوًَْ . ایزبػ ىْػ ، ٌُـ هؼؿى یب  پنبهؼؿىایزبػ ىْػ  ّ ثبفی هؼؿى یب پنبهؼؿى« ضْؿیّ ایي عْىی عـاثبتی هفًؼگی 

. ْػى ُیچکبک امت کَ ُوَ كیلن ّ رِبى موجْلیک ثبفیگـاى ثؼّؿ یک ؿاف ّ تَبػف ایزبػ هی« هک گبكیي»آى كیلن 

ػُؼ ّ ّاهؼیت هـثْٓ ثَ ایي ػـٍَ موجْلیک  ُیچگبٍ ثَ ًْىتَ ىؼى پبیبى ًوی« رِبى موجْلیک»افیي ؿّ ثَ هْل لکبى 

.فیـا ّاهؼیت ػؿ ّاهغ یک ّاهؼیت ّیـتْئل ّ موجْلیک ّ یک ؿّایت امت. امت  

 

 

ت کَ ُیچگبٍ کبهل كِویؼٍ هـف ایي رِبى موجْلیک ػؿ ّاهغ رِبى ؿئبل امت کَ ًوبػ ایي ُیچی ّ ؿاف هضْؿی ام/ 2

ىْػ ّ هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ  ىْػ ّ ثَ هْل لکبى ایي رِبى ؿئبل ّ ُیچی هضْؿی ُیچگبٍ ًْىتَ ًوی ًوی

ّ عيًْت  ّاؿ بثل كِن کبثْكًوبػ صْْؿ ایي رِبى ؿئبل ؿیـهیک . کٌین ُـاك ؿیـهبثل تّْیش ّ تلنیـ لول هی

ىًْؼ ّ رق تکـاؿ  آىبم هجؼل هی ُیچکبک ثَ هبتالًی عْى« پـًؼگبى»ػؿ كیلن آفاؿی امت کَ ًبگِبى  پـًؼگبًی ثیهضِ 

هبتالى مـیبلی ّ یب هتزبّفگـاى ػؿ ّاهغ امیـ ایي عْىی ؿاًيی ؿئبل ّ عيًْت . کٌٌؼ هؼاّم ؿاًو ّ عيًْت کبؿی ًوی

تجؼیل ىؼٍ امت  ّ  «هطلْة هطلن»ّ هبػؿ ثَ تضْل ثَ یک « هطلْة گويؼٍ»ُب ػؿ ّاهغ  فیـا ثـای آى. هضِ ُنتٌؼ

ُیچکبک کَ امیـ ًگبٍ ّ كـهبى « پنیکْی»هخل ًْؿهبى ػؿ كیلن . ُب امیـ ًگبٍ ّ كـهبى ایي هطلْة ّ تَْیـ ُنتٌؼ آى

ثَ « اًضـاف رٌنی ثیوبؿگًَْ ّ یب رـم رٌنی»ػؿ صبلت . ّاؿ ّ ثؼّى ؿّس امت ؿّ صـکبتو ؿّثْت هبػؿ امت ّ افیي

کٌؼ ّ ػمت ثَ ُـ  ػؿًّی امت ّ ثـای ایزبػ عْامت اّ ُـ کبؿی هی« پؼؿ رجبؿ»ک هْل لکبى كـػ ػؿّ اهغ امیـ ًگبٍ ی

. ػُؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت فًؼ ّ كـػیتو ؿا اف ػمت هی عيًْتی هی  

 

عْیو ػؿ ّاهغ آى ػبؿف ّ ػبىوی امت کَ چٌبى امیـ ًگبٍ هؼيْم « عـاثبتی»صبلت ؿئبل ؿاثطَ ثب  ىْؿ  ًوبػ

ػؿ  ىْػ ّ اّ  هی» ػين هطلن ّ هطلْة هطلن»ایي هؼيْم ثـای اّ تجؼیل ثَ  امت کَ امـاؿاهیق ّ ىکُْوٌؼ عْیو

ُب ّ ًگبٍ هؼيْم ُیچ چیق ػیگـ  فًؼ ّ رق ایي چين یبثی ثَ عْىی یگبًگی ثب اّ، عْیو ؿا ثَ آة ّ آتو هی پی ػمت

تَْیـ  کَ ػؿ  _ؿا  صبلت عـاثبتیًوًَْ ػیگـ ایي . ىْػ هیـػ ّ یب ػاؿبى هی ثیٌؼ ّ ػؿ آتو ایي ٍّبل ّ اىتیبم هی ًوی

ّ  ىؼٍ امیـ عْىی عـاثبتی ّ هؼيْم ثقؿگ ثبال  ّلغ هیبى صبلت ؿئبل ّ عیبلی یب ًبؿمینتی  امت ّ كـػ عـاثبتی 

ػؿ صبلت اػتیبػ كـػ چٌبى  (4).ثیٌین هی« اػتیبػ»هب ثَ هْل ػکتـ هْللی ػؿ صبلت  ، -ىؼٍ  ًبؿمینتی عْیو امت  هطلن 

ٓلجؼ ّ ػؿ آتو یک  ثیٌؼ ّ یب ًوی هبػٍ هغؼؿ ّ عْىی تغؼیـی آى امت کَ رق آى چیقی ًوی «نهطلْة هطل» امیـ

.ىْػ مْفػ ّ ػاؿبى هی ٍّبل ًبهوکي هی  

 

کٌؼ، آًگبٍ هب ىبُؼ  ػؿ صبلت اؿتجبٓ ًبؿمینتی کَ ػؿ ىکل ثبال اف ّلغ عیبلی ثَ مْی ّلغ موجْلیک صـکت هی/  3

ىؼٍ امت ّ اّ رِبى  ّ عیبلی  ثـای اّ تجؼیل ثَ یک هؼيْم امـاؿآهیقیک عـاثبتی ُنتین کَ توٌب ّ هؼيْهو 

یبثی ثَ اّمت ّ ًَ  ایي هؼيْم امـاؿآهیق مبعتَ امت اهب ًَ هبػؿ ثَ ػمت ٍّبل ّ ػؿک  موجْلیک ّ ػًیبیو ؿا ثؼّؿ

لکبى ایي توتغ ّ .  یبثی ثَ اىکبل ػیگـ اف ایي توٌبی گويؼٍ ّ ثَ هؼيْهبى ػیگـ هبػؿ ثَ تضْل ػؿ توٌبی عْیو  ّ ػمت

یب ػؿ (. 5).ىًْؼ ًبهؼ ّ ثَ هْل اّ فًبى ثَ ّیژٍ ػچبؿ ایي صبلت ًبؿمینتی هی هی« توتغ ػیگـ»عْىی ًبؿمینتی ؿا 

فیـا (.  6.)ػیؼ ثَ ایي ػلیل ًیق ىبیؼ لکبى هیبى ػـكبى ّ فى هـاثتی هی. ىْػ ایي توتغ هیػـكبًی كـػ ػچبؿ  ثـعی صبالت

عْاُؼ ثَ ایي هؼٌب ّ ؿاف ایي  ثـای اّ امبك ّ هضْؿ توٌب ّ ػين امت ّ اّ هی ،م یب عؼا، چَ هؼيْ«ػیگـی»اکٌْى 

.ّ  ػؿ ّاهغ ثؼیي ّمیلَ ثب اّ یکی ىْػ ػمت یبثؼ امـاؿآهیق هؼيْم  

 



157 

 

 

ّ  ػؿ كـٌُگ ػـكبًی ایـاًی تْاى هتٌلـاًَ ػّمْیَ ًبؿمینتی ؿاهی/ّ اؿتجبٓ ىیلتگبًَ  ّ توتغ ًبؿمینتی  ًوبػ ایي صبلت 

ّ  ػبؿی کـػى  عْاُؼ ثب  ػؿک ّ لول هؼٌب ّ ػين هؼيْم هی ثـای گبٍ کَ ػبؿف  ػیؼ، آى ػؿ تاله ػبؿف ایـاًی 

هؼيْم، ثَ تجلْؿ هؼٌب ّ ػين الِی یب هؼيْم تجؼیل  تجؼیل کـػى عْیو ثَ آییٌَ ثب عْیو اف ُـ كـػیت ّعبلی کـػى 

ٌ ًینت ّ اّ ػؿ ّاهغ ثب تَْیـی اف عؼا ّ هؼيْم یکی گبٍ ػاؿای یک ؽات هيغ ُیچ« ؿیـ»ثـػ کَ  ىْػ ّ اف یبػ هی

. ّ اف ػين ّ هؼؿت هوکي امت« ؿیـ»تَْیـ ّ ؿّایتی  کَ عْػ مبعتَ امت ّ ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ اف . ىؼٍ امت

اف ٓـین ( اك ثقؿگ)عْاُؼ ثَ ثقؿگی ّ یگبًگی ػؿّؿیي  ًوًَْ ایـاًی ایي ؿاثطَ ًبؿمینتی ؿا کَ ػؿ آى كـػ هی

تْاى ػؿ ؿّایبت  ػمت یبثؼ، هی( آ ثقؿگ ػؿ ٓـس)یکی ىؼى ثب تَْیـ ػؿّؿیي ّ ثقؿگ ىؼٍ توٌبی عْیو کيق ّ یب 

ّهتی اثتؼا  گْیؼ  امت کَ هی ثبیقیؼ یک ًوًَْ آى ؿّایتی هؼـّف اف . ػـكبًی ثَ ّّْس ّ ثَ هیقاى كـاّاى ثبف یبكت

گيبیؼ ّ  هؼيْم ػؿ ؿا ثـ اّ هی گلت، آًزب« تْ»ػمت کيیؼ ّ ػؿ ٌُگبم ػؿ فػى ثَ عبًَ هؼيْم « هي گلتي»اف  ػبىن 

، یب ثَ ؿّایت هْالًب ػؿ هنبثوَ ًوبىی هیبى چیٌیبى ّ ؿّهیبى .م ّ  هؼٌبی هؼيْم تجؼیل ىؼٍ امتاّ ثَ تجلْؿ هؼيْ 

.ػىْ یو ثَ تجلْؿ ؽات عؾا تجؼیل هیهخل ؿّهیبى ثب ٍیول ػاػى عْ ػبؿف   

 

ػُؼ کَ  ػؿ ایي امت کَ ثَ هؼيْم ّ ؿیـ یک ؽات ّ هؼٌبی هيغٌ هیهيکل ّ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ایي صبلت عـاثبتی  

ّ هؼيْم ػاؿای یک ؽات هيغٌ ًینت ّ هب ُویيَ ثب ؿّایبت كبًی ّ « ػیـ»ػؿ صبلیکَ . یبثی ّ کيق امت هبثل ػمت

یبثی  تگبٍ عـاثبتی امیـ ایي ػين امـاؿآهیق ّ ػم ػؿ صبلت ًبؿمینتی آى. موجْلیک عْیو اف هؼيْم ّ عؼا ؿّثـّثین

هبًؼ ّ ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایت كـػی ّ موجْلیک عْیو امت ّ  هبًؼ ّ امیـ یک ًگبٍ ّ هؼٌب هی ثبهی هی« ؿیـ»ثَ هؼٌبی 

ایٌزبمت کَ مکْى ُقاؿ مبلَ ػـكبى ایـاًی ّ امبؿت . ًبتْاى اف تضْل هؼاّم ؿّایت عْیو اف ػين ّ یب ػـكبى امت

هیبى » کٌؼ ّ صتی صبكع تُْن ّاؿ ثبّؿ ػاؿػ کَ  تجؼیل ىؼى ثَ اّ ؿىؼ هی ػؿ ًگبٍ ایي هؼيْم امـاؿاهیق ّ تاله ثـای

ثَ ربی آًکَ اًنبى عـاثبتی ّ ؿًؼ هلٌؼؿ  . «ػبىن ّ هؼيْم ُیچ صبیل ًینت، تْ عْػ صزبة عْػی، اف هیبى ثـعیق

م ّ عؼا ػمت یبثؼ ّ ّ اف ػیبلْگ ثب ؿیـ ّ ثب هؼيْ« ؿیـ»ایـاًی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ؿّایبت كبًی ّ فهیٌی ّ هغتلق اف 

.عبلن ُقاؿاى ؿّایت ًْ ّ موجْلیک اف ػين ّ ػـكبى ّ عـػ ىبػ ایـاًی ثبىؼ  

 

ای امت ّ اّ هضکْم امت ثب صؼك ّ  ، هیبى اًنبى ّ هؼيْم یب عؼا ّ یب ثب عْػ كبٍلَ«ؿیـ»فیـا ُویيَ هیبى اًنبى ّ  

ایٌگًَْ اًنبى . يیٌؼ ّ ؿّایتو ؿا هـتت تضْل ثغيؼگوبى ؿّایتی اف ایي ػين ّ ؿاثطَ ثنبفػ ّ ثب ػیگـی ثَ ػیبلْگ ثٌ

ّ ُویيَ ػؿ صبل تضْل، «كبػل هٌونن»ثَ ربی تَْیـ تُْن ّاؿ ّ ػؿّؿیي ًبؿمینتی اف عْیو ّ اف هؼيْم  ثَ یک 

« هطلْة گويؼٍ، توٌبی گويؼٍ»گـػػ ّ ثَ  یبثؼ ّ هؼيْم ًیق كبًی هی تضْل هی« رنن عٌؼاى ّ ُقاؿگنتـٍ»ثَ یک 

تْاى ثَ ؿّایبتی ًْ اف ایوبى، عؼا، ػين ّ ثبفی ػين  ّ هؼؿت ثيـی ػمت یبكت ّ  ثبثؼ ّ هـتت هی ػگـػینی هی

.ؿّایبتی ًْ ّ فهیٌی ّ هبثل تضْل اف ػـكبى ّ ػين ّ عـػ ثيـی آكـیؼ  

 

 

هّْْع ایزبػ اىکبل موجْلیک ّ كبًی اف . ُیچ صبلت ثيـی هٌلی ًینت. ثبؿی هّْْع ًلی عـاثبتی ثْػى ثيـی ًینت

فًؼگی ّ ایزبػ ُقاؿ ىکل ّ ؿّایت « ُیچی هضْؿی»ـ صبلت ثيـی، اف عين تب ػين ّ عـاثبتی ثْػى ثيـی ثؼّؿ ُ

هّْْع ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ كبًی اف . ، چَ اؿتجبٓ ثب هؼيْم، ثب عؼا ّ یب ثب ُنتی ّ یب ثب عْػ امت«ؿیـ»اف اؿتجبٓ ثب 

تللیوی اف ؿًؼ ّ هلٌؼؿ ایـاًی ّ كـٌُگ ػیًْیقّمی ًیچَ هّْْع ایزبػ ؿّایبت . ػبؿكبى عٌؼاى ّ ؿهَبى فهیٌی امت

هّْْع ایزبػ ؿّایبت ًْ، هؼؿى ّ . ثـ ثنتـ كـػیت عْیو ّایزبػ رِبى موجْلیک عْیو اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت

هّْْع ایزبػ ُقاؿ صبلت ّ ىکل ّ ؿهٌ ّ ٌُـ . فهیٌی اف ػين ّ ػـكبى ّ ؿًؼ ّ هلٌؼؿی ّ اف عـػ ىبػ ایـاًی امت

کویک ػين ّ هؼؿت ّ عـػ /ؽاتی ثيـی امت ّ ایزبػ ُقاؿ ىکل ّ صبلت اف ثبفی تـاژیک« عـاثبتی»لت اف صب

.ثيـی  
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 دى کیؾْت

 

کیيْت ؿا ثَ ػٌْاى یک  مـّاًتل ػى. ْؿُبی رِبى هؼؿى ّ اػثیبت رِبى امتتـیي كیگ کیيْت ػؿ ّاهغ یکی اف هِن ػى

ُب  ُبی ىْالیَ هـثْٓ ثَ  ػّؿاى گؾىتَ ّ ػؿ ثبة ٌٓق ًنجت ثَ ػالهَ ثَ ایي ػامتبى گْیی ّ ٌٓق ػؿ ثبة ػامتبى ًویَْ

ثَ ؿّیبیی ػلجنتَ امت کَ امت، ػؿ ّاهغ ًوبػ اًنبًی امت کَ « ىْالیَ ثب ظبُـی ؿوگیي»کیيْت کَ یک  ػى. ًْینؼ هی

مبلِبمت هـػٍ امت ّ ػّؿاًو گؾىتَ امت ّ ثب ایي صبل اّ ًبتْاى اف هجْل ّاهؼیت رؼیؼ ّ  امیـ ایي ؿّیبی عْیو 

. امت  

 

کویک ّ ُوـاُو ّ /ىْػ، ثب ایزبػ یک كیگْؿ تـاژیک کیيْت کَ اف رِبتی اّلیي ؿهبى هؼؿى هضنْة هی اهب ؿهبى ػى

اًؼافُبی  ىْػ کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل ّ یبكتي صبالت ّ چين عبلن رِبًی ًْ  ّ كیگْؿی ًْ هی ُب ػؿ ّاهغ هبرـاُبی آى

مبف اًْاع ّ اىکبل تلبمیـ هؼؿى ّ یب پنبهؼؿى اف عْیو  فهیٌَ« هتي ثبف»کیيْت چْى یک  ًْ امت ّ ػؿ ّاهغ ػى

ىْػ ّ ثَ ػؿگیـی هیبى  ک اّ هجؼل هیکوی/کیيْت ػؿ ّاهغ ثَ موجل ّ ًوبػ اًنبى ّ رِبى تـافیک ایٌگًَْ ػى. ىْػ هی

.پـػافػ كـػ ّ تلنیـ هتلبّت اّ اف ُنتی ثب ؿّایت ػوْهی هی  

 

 

کیيْت ثـای ٌُـهٌؼاى ّ عْاًٌؼگبى یب ؿّىٌلکـاى هؼؿى ثَ هخبثَ ًوبػ  ؿّ ػؿ ّاهغ اف هـى ُیزؼُن ّ ًْفػُن ػى افیي 

بى كـػی ّ هتلبّت عْیو ثَ رؼال ثب ؿّایت ػوْهی یبثی ثَ رِ اًنبًی کَ ػؿ پی ػمت. ىْػ هضنْة هی« اًنبى هؼؿى»

.گؾاؿػ یبثی ثَ عالهیت ّ مؼبػت كـػی ؿا ثَ ًوبیو هی ؿّػ ّ ػؿگیـی ربّػاًَ هیبى كـػ ّ روغ  ّ تاله ثـای ػمت هی  

کٌؼ کَ ؿهبى  ثب ػهتی ربلت ثَ ایي هّْْع اىبؿٍ هی« ػى کیيْت»ًبثبکْف ًْینٌؼٍ پنبهؼؿى ػؿ هجبصخی ػؿ ثبة 

کیيْت تْمٔ ػیگـاى امت ّ ػؿ ایي ىکٌزَ ػؿ  ػى« ػعوَ ىکٌزَ ّ آفاؿ هؼاّم» ْت اف رِتی ػؿ ّاهغ یک کیي ػى

کیيْت ثـ ایي تاله ثـای کْثیؼى كـػیت ّ  اهب ؿهبى ػى. ىْػ ّاهغ تاله ثـای ًلی كـػیت ّ ًلی ػٌَـ هتلبّت ػیؼٍ هی

ُب  مبف ایزبػ ًگبٍ کٌؼ ّ فهیٌَ ًو عْیو ؿا ؿُب هیکیيْت اف چِبؿچْة ؿهب ىْػ ّ ثَ هْل ًبثبکْف ػى تلبّت چیـٍ هی

کیيْت  ّ ثـای اّ ػى« ػاًؼ کیيْت ؿا فیجبیی هی هيغََ ػى»ؿّ ًبثبکْف  افیي.گـػػ اًؼافُبی  ًْ ّ هتلبّت هی ّ چين

(.7. )امت« ّاؿ ّ پبک ُـ چیق مبػٍ، ًزیت، ًبتْاى، ىْالیَ» موجل  

 

ىؼٍ امت، ػؿ ّاهغ « مٌت ػوْهی»ػیت هؼؿى عْػ تجؼیل ثَ یک  اهـّفٍ ػؿ رِبى پنبهؼؿى ّ ػؿ ىـایطی کَ كـ

ؿّایتی هؼؿى اف ُنتی ّ ًوبػ موجل اًنبًی امت کَ هبػؿ امت هتلبّٓ  کیيْت موجل ػجْؿ اف ایي كـػیت ّ اف تک ػى

ٍّبیبی »ثَ هْل هیالى کًْؼؿا ػؿ کتبة . ثجیٌؼ ّ رِبى ثـایو ثَ یک رِبى چٌؼٍؼایی ّ چٌؼًگبُی تجؼیل ىْػ

ّفیؼى ثَ  ُبی ًْ ّ اٍیل ّ ثـای ایزبػ تْاًبیی ًْ ثَ ػیؼى ّ ػين اهـّفٍ هب ُـچَ ثیيتـ ثـای ایزبػ ًگبٍ« ىؼٍ ـیقتض
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ثبػی ؿا ثَ  کویکی امت کَ هبػؿ امت ُن آمیبة/کیيْت پنبهؼؿى ػؿ ّاهغ اًنبى تـاژیک ػى. اصتیبد ػاؿین« کیيْت ػى»

اًؼاف عْیو ثَ ؿّایت ػوْهی اف  ػ ّ ُن هبػؿ امت ثب تـییـ چيناه ثَ رٌگ اّ ؿّ مبى ربػّگـی ثجیٌؼ ّ ثـای ػين

اّ هبػؿ ثَ ایزبػ ّاهؼیت موجْلیک ّ ؿّایت هتلبّت ّ عٌؼاى عْیو اف ػين ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت . ثبػی تي ػُؼ آمیبة

ى ُب ثِتـیي ًْینٌؼگب ثَ ّیژٍ هِبرـاى ػّهلیتی کَ اف ػؿّى آى. کویک ثيـی امت/موجْلیک ّ ُویيَ تـاژیک

کیيْت ّ رِبى هتلبّت ّ چٌؼالیَ اّ، ػؿ ّاهغ  اًؼ، ثبینتی ػؿ ػى پنبهؼؿى چْى ًبثبکْف ّ ریوق رْیل ثَ ّرْػ آهؼٍ

. عْیو ّ رِبى چٌؼالیَ ّ هتلبّت عْیو ؿا ثجیٌٌؼ ّ ثَ مبى اّ ثَ ایزبػ رِبى هتلبّت ّ هتلبّٓ كـػی عْیو ػمت یبثٌؼ

مت ّ ػؿ ػیي صبل ُن ثـای رِبى هؼؿى ّ ُن رِبى مٌتی عْیو ًْ ّ رِبًی کَ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ هؼؿت ّ فًؼگی ا

.کٌؼ کویک اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی اؿْا هی/رؾاة امت ّ آًِب ؿا ثَ ؿّایتی ًْ ّ تـاژیک  

 

ّ ػين گويؼٍ « توٌبی گويؼٍ»ثْػى ثيـی ّ رنتزْی ػائوی ثيـی ػؿ پی « عـاثبتی»کیيْت موجلی اف  ػؿ ًِبیت ػى

عْیو، هـتت « هطلْة گويؼٍ»یبثی ثَ  کویک امت کَ ػؿ پی ػمت/کیيْت تـاژیک ػؿ ّاهغ یک ػى ُـ اًنبًی. امت

کٌؼ ّ ؿًذ تٌِبیی ّ هتلبّت ثْػى ؿا ثَ  ػُؼ، اف ؿّایت ػوْهی گؾؿ هی تي ثَ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ هؼؿت عْیو هی

ثٌبثـایي هبرـاُبی .  ای ّرْػ ػاؿػ لَػاًؼ کَ ُیچ ؿّایتی ؿّایت ًِبیی ًینت ّ ُویيَ كبٍ فهبى هی عـػ ّ ُن ربى هی

گـا ّ  کیيْت پنبهؼؿى، رنن ػؿ ًْع ثبلـبًَ ایي صبلت عـاثبتی آًگبٍ ػى. ّاؿ اّ ّ فًؼگی ؿا پبیبًی ًینت کیيْت ػى

ّ ثب عْیو مغي گْیؼ ّ ثَ ُقاؿ  ؿّایت ّ ّاهؼیت « ؿیـ»ىْػ کَ هبػؿ امت ثَ ُقاؿ فثبى ثب  عٌؼاًی علن هی

ػبىوبى ّ « ثبفی ػؿ ثبفی ػين ّ هؼؿت»، ثَ یک «ؿّایت ػؿ ؿّایت»ّ ُنتی ثـایو ثَ یک موجْلیک ػمت یبثؼ 

کخـت ػؿ »یبثی ثَ  کیيْت ًْ هّْْع هِن  ػمت ثـای ایي ػى. ىْػ ُبی عٌؼاى تجؼیل هی کیيْت ػبؿكبى فهیٌی ّ ػى

َ رِبًيبى ّ ػيويبى ُویيَ ُبی ػبىن ّ هؼؿتوٌؼ ّ ثبلؾ امت ک ایي ؿّایبت عٌؼاى ّ ایي عـاثبتی« ّصؼت چٌؼٍؼایی

عْیو  ّاؿ کیيْت ًبکبهل امت ّ ثٌبثـایي هـتت هبػؿ ثَ تضْل عْیو ّ رِبى عْیو ّ علن یک هبرـارْیی تبفٍ ػى

.ُنتٌؼ  

 

اًؼافُبی ًْ اف اّ ّ ربّػاًگی کنبًی چْى  کیيْت ّ علن چين اًؼافی هؼاّم ػى تْاى تضْل ّ پْمت اف ٓـف ػیگـ هی

.اًْا ّ ؿیـٍ ؿا ثَ مبى عطبیی ػؿ ًگبٍ لکبى ّ تبییؼی ثـ اًتوبػ ػلْف اف لکبى ًگـینتکیيْت، صبكع یب کبف ػى  

 

ْٓؿ کَ ػؿ ایي هتي تّْیش ػاػم، ثـای لکبى رِبى ؿئبل ػؿ ّاهغ هـف رِبى موجْلیک ّ ّاهؼیت هبمت ّ هب  ُویي 

هب ایي رِبى ؿئبل ػؿ ػیي صبل ا. کٌین صْْؿ رِبى ؿئبل ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ یب  عيًْت هضِ ّ ؿیـهبثل كِن صل هی

ػاؿای یک صبلت ؿیـهبثل تلنیـ امت کَ ًوبػ آفاػی ثيـی امت ّ  اًنبى ُویيَ ثغو هضْؿی ّرْػه ػؿ پی عْىی 

.یبثی ثَ یگبًگی ثب هطلْة هطلن ّ یب گويؼٍ امت ؿیـهبثل تلنیـ ایي صبلت عـاثبتی ّ ػؿ پی هیل ػمت  

 

ثیٌؼ ّ عْػ ؿا  یـ هبػٍ هغؼؿ امت کَ رق ایي هطلْة هطلن ُیچ چیق ًوییک هخبل ایي صبلت هؼتبػی امت کَ چٌبى ام

ثـػ ّ  کبّی ثَ صویوت ػؿًّی ػؿ اػتیبػ عْیو پی هی صبل چٌیي هؼتبػی ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ ثَ کوک ؿّاى. کٌؼ ػاؿبى هی

بؿگًَْ ثبفگيت ثَ تْاًؼ اف هیل ّ عْىی ثیو ىْػ ّ هی هبػؿ ثَ ایزبػ یک رِبى ًْ ّ موجْلیک  ػين ّ هؼؿت عْیو هی

ُب ًبگِبى ػّثبؿٍ ثَ ػام  اگـ ایي كـػ مبلن ىؼٍ پل اف مبل. ثِيت هبػؿی ثگؾؿػ ّ تي ثَ رِبى ّ ػين كبًی ثيـی ػُؼ

اػتیبػ اكتؼ ّ فًؼگیو ؿا ثَ ثبػ ػُؼ، ػؿ ّاهغ گْیی اّ ػیگـ ثبؿ امیـ صبلت عـاثبتی ؽاتی عْیو ىؼٍ امت ّ ػیگـثبؿ 

اهب آیب ایي هیل ػّثبؿٍ ثبفگيتَ ػؿ . گيتَ امت« هطلْة هطلن»عْیو ػؿ پی یگبًگی ثب  ّاؿ امیـ توتغ ؿئبل ّ کبثْك

ٓلجؼ ّ ثب ایزبػ اػتیبػ ػیگـ  ای ًْ ًینت کَ اکٌْى صن عْیو ؿا هی ّاهغ ًوبػی اف ؿّایتی ًْ ّ هؼؿت ّ صویوت ّ ثبفی

. ػين ّ هؼؿت ػمت یبثؼ ٓلجؼ کَ ثب تضْل ربهؼَ ّ رِبى عْیو ثَ ػؿرَ ًْیٌی اف ثبفی ثبؿ اف كـػ هی  

 

ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ ًگبٍ ػلْف ثپـػافین کَ ثـای اّ رِبى ّ ُنتی یک هبىیي تْلیؼ هؼاّم آؿفّ امت ّ عَلت ثٌیبػیي 

ػؿ ًگبٍ ػلْف رِبى ؿئبل ّ ایي ثبفگيت هؼتبػ ثَ اػتیبػ ثَ . فًؼگی ّ اًنبى تْلیؼ هؼاّم اىتیبهبت ّ آؿفُّبی ًْ امت

صبلت عـاثبتی ثیوبؿگًَْ ًینت ثلکَ ُـ ػٌَـ ًْ ّ یک ّاهؼیت ّیـتْئل ًْ عْیو ؿا اثتؼا ثَ ىکل هؼٌبی ثبفگيت ثَ 

ّاؿ ػؿ ّاهغ یک ؿّایت ًْ  ّ ثـًبهَ ًْ، یک ثبفی ًْ  ػٌَـ ؿئبل ّ کبثْك. ػُؼ ّاؿ ًيبى هی یک صبلت ؿئبل ّ کبثْك

ثبفگيت »كـػ هؼتبػ ػؿ ّاهغ مـیغ ایي هيکل ایٌزبمت کَ . ٓلجؼ اف ػين ّ هؼؿت امت کَ اکٌْى صن عْیو ؿا هی

ثیٌؼ ّ ثٌب ثَ ؿّایت ػوْهی ّ ُـاك اف ثیوبؿی  ؿا ثَ هؼٌبی ثبفگيت ثَ اػتیبػ ّ ثیوبؿی هی« فػٍ ىؼٍ توٌبُبی پل

ىْػ، ثَ ربی ایٌکَ هٌطن ًِلتَ ػؿ ایي ثبفگيت ؿا ثجیٌؼ ّ لول کٌؼ کَ ُیچ  تـمؼ ّ یب امیـ اّ هی عْیو اف آى هی

تکبًی ًْ  امت ّ رنوو  ؿ ًینت ثلکَ ػؿ ّاهغ فهبى، فهبى ایزبػ یک ثبفی ّ ؿّایت ًْ ّ یک عبًَثبفگيتی ػؿ کب

.عْاُبى ایزبػ ؿّایتی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت  

 

لکبى . ثیٌؼ هی« ًلل اهبؿٍ»كـّیؼ ػؿ ًگبُو ثَ ًبآگبُی ٌُْف ػچبؿ یک ُـاك ّ تلکـ هؾُجی امت ّ ػؿ ًبآگبُی ًْػی 

ُبی موجْلیک هبمت ّ هب ثب لول صوبین ًِلتَ ػؿ  کٌؼ ّ ثـای اّ ًبآگبُی هب هضل هؼؿت ؼ ػجْؿ هیاف ایي عطبی كـّی

صبل ٌُْف ُن اّ ًیق  ثب ایي. ىْین هی تـ یبثین ّ ثبلؾ ُبی موجْلیک ػؿًّی عْیو ػمت هی ُبیوبى ػؿ ّاهغ ثَ هؼؿت ثیوبؿی
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ػلْف ّ . ثیٌؼ تیبهبت هؼاّم رنن ّ فًؼگی ؿا کبهل ًویػچبؿ ُـامی اف فًؼگی ّ اف رنن امت ّ هٌطن ًِلتَ ػؿ رنن ّ اى

تْاى اف رِبتی ػیگـ ػلْف ؿا ثَ  ثب اًکَ هی. ًیچَ هبػؿ ثَ لول ایي هٌطن ّ ػگـػینی ّـّؿی ّ هؼاّم اىتیبهبت ُنتٌؼ

.ػُن کوک ًگبٍ لکبى یب ژیژک ًوؼ کـػ ّ ًوبٓ ّؼلو ؿا ػیؼ کَ ایي کبؿ ؿا ػؿ هجبصخی ػیگـ اًزبم هی  

 

ي امت کَ ػؿ ّاهغ ُـ صبلت اًنبى ّ صتی ُـ کبثْك ثيـی ًوبػ ّـّؿت تضْلی ًْ امت ّ ػؿ عْیو ؿّایتی هِن ای

ایي مٌبؿیْ اثتؼا آػيتَ ثَ ؿّایت کِي ّ تـك کِي ًیق ُنت ّ گبم ثَ گبم ثبینتی ثب .  ًْ ّ مٌبؿیْیی ًْ ؿا پٌِبى ػاؿػ

. اًؼافی اف آى ػمت یبكت  ت ًْ ّ  ایزبػ صبلتی ّ  چينػؿک هٌطن اّ ّ عـػ ًِلتَ ػؿ اّ ثَ ػؿک ایي مٌبؿیْ ّ ؿّای  

 

ّ ایي « تْاًی ػؿیبثی هؼٌبی ًِبیی هـا ًوی» گْیؼ تْاى ایي ىْؿ عـاثبتی ؿا ػیؼ کَ هی ػؿ ُـ صبلت ثيـی ٓجیؼتب هی

ل هؼوب ًوبػ آفاػی ّ عالهیت ثيـی امت، اهب ُـ ػگـػینی ّ یب کبثْك ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی ّ یب ُـ صبلت ؿئب

. کٌؼ صکبیت اف اهکبى ثـًبهَ ّ ؿّایت رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی هی  

 

اًؼافُبی ًْ ّ هؼبًی ًْ ّ ًبهیـایی ایي  کیيْت، عـاثبتی ّ ُـ كیگْؿ ػیگـی ًیق ایي تْلیؼ هؼاّم چين هب ػؿ هخبل ػى

کٌٌؼ ّ هـتت تلبّتی ًْ  ی ًْیي تْلیؼ هیگًَْ ًیق رنن ّ اىتیبهبت هب هـتت اىتیبهبت ّ آؿفُّب ُویي. ثیٌین كیگْؿُب ؿا هی

هّْْع اػتوبػ ثَ فًؼگی ّ ثَ رنن عْیو ّ لول ایي تضْل هؼاّم امت ّ مپل ایزبػ ؿّایبت ًْ اف . آكـیٌٌؼ هی

.ّـّؿت رنن ّ ؿّاى عْیو ّ اف توٌبُبی عْیو ّ ایزبػ ثبفی ًْی اف صبالت عـاثبتی ّ ػين ّ فًؼگی عْیو  

 

« ػلی مٌتْؿی»ّاؿ ثـ ػّ كیلن ایـاًی  ع ؿا ثَ ثضج ثؼؼی عْیو کَ ػؿ ثبة ًوؼی هوبینَاػاهَ ثضج ػؿ ثبة ایي هّْْ

آًزب ثَ ثضج  ؿاثطَ ٌُـ ّ اػتیبػ ػؿ ایي ػّ كیلن ّ ًْع گؾاؿ . کٌن امت، هْکْل هی« ّاکیٌگ ػ الیي» ّ كیلن  آهـیکبیی

ایي هوبلَ ثَ فثبى آلوبًی  امت ّ  ثَ اصتوبل فیبػ  الجتَ. پـػافم اػیپبلی  ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ آهـیکبیی ػؿ ایي ػّ كیلن هی

.ىْػ ػؿ مبیت احـ ّ ػؿ مبیت عْػم  هٌتيـ هی  

 

 عخي ًِایی

  

ُب ّ صبالت  ثبؿی فًؼگی یک مٌبؿیْ ّ یک ؿّایت امت ّ ػؿ ُـ ؿّایت ّ ثبفی هب ّ ػؿ ُـ ًگبٍ هب ُوَ ثغو 

. اًؼافی ُنتٌؼ ُبی هب ػؿ ّاهغ چٌؼالیَ ّ چٌؼچين ثبفی ؿّ ُوَ صبالت ّ عیبلی ّ ؿئبل هب صْْؿ ػاؿًؼ ّ افیي/موجْلیک

ّ « ؿیـ»ّ ایزبػ ُقاؿ ػیبلْگ ّ ؿّایت اف « ؿیـ»چَ ثیيتـ ثَ تْاى ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب  یبثی ُـ هّْْع ثلْؽ ػمت

یبثی ػؿًّی ّ ثـًّی ثَ  هّْْع ثلْؽ ػمت. ُقاؿ ؿّایت هبثل تضْل اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ اف عالهیت ثيـی امت

.ّ ؿهبثت ؿّایبت هغتلق ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل امت« کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی»یي ا  

 

ُب ػؿ ّاهغ یک هؼؿت موجْلیک ّ یبّؿ  ُوَ توٌبُب ّ اصنبمبت هب ػاؿای هٌطن ّ اعالم عبً عْیيٌؼ ّ ُـ کؼام اف آى

ؿّتیکی، ػيوی، هؼؿتوٌؼ ّ یب اف اًؼافی ًْ اف توٌبُبی ا تْاى هـتت چين هب ػؿ ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ُنتٌؼ ّ هی

ػُین ّ ًبهی ًْ ّ  اًؼاف ّ ؿّایتی ًْ ػؿ ّاهغ هب  عْیو ؿا تـییـ هی ثب ایزبػ ُـ چين. عين ّ تـك عْیو ایزبػ کـػ

. ػُین، فیـا ثب تـییـ یک رقّ اف مٌبؿیْ آًگبٍ ُوَ مٌبؿیْ  ّ ثبفی هزجْؿ ثَ تضْل امت صبلتی ًْ ثَ عْیو هی

. ٓلجؼ فثبى هتلبّت ّ هتٌبمت عْیو ؿا هیُوبًطْؿ کَ ُـ هتٌی   

 

ُبی  ایٌگًَْ امت کَ ثبفی. فیـا ُوَ چیق ػؿ ؿّایبت هب اف ّاهؼیت، اف ػلن ّ افػين ّ هؼؿت ػؿ پیًْؼ ثب یکؼیگـًؼ

مـچيوَ عالهیت هؼاّم ثيـی ػؿ . ىًْؼ مٌتی ّ هؼؿى یب پنبهؼؿى اف ػين، هؼؿت، ػلن، اف آگبُی ّ ًبآگبُی آكـیؼٍ هی

فیین ّ ایي ؿّایت هبثل  فیـا هب ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو اف عْػ، اف هؼيْم، اف ّاهؼیت ّ اف عؼا هی. ًِلتَ امتایٌزب 

مبفػ کَ  یبثی ثَ توٌبی گويؼٍ ّ اىتیبهی ًْ امت ّ هب ؿا ّاػاؿ هی تضْل امت ّ هـتت رنن ّؿّاى هب  ػؿ پی ػمت

فًؼگی عْیو ثیبكـیٌین ّ ػیگـثبؿ ؿّایتی ًْ ّ صبلتی ًْ کویک ػين ّ /اًؼافی ًْ اف ثبفی تـافیک ؿّایتی ًْ  ّ چين

کیيْت، لیلی ّ هزٌْى، اف عـاثبتی ّ کبفاًْا ّ یب  اف مبػّهبفّعینت ػؿّى عْیو ثیبكـیٌین ّ ثَ ػـٍَ ّ  اف ػى

رِبًی ًْ کَ ُویيَ ًبکبهل امت ّ یک ثبفی ًْ کَ ُویيَ . رِبى رؼیؼی اف ثبفی اؿّتینن، ػين ّ هؼؿت ػمت یبثین

یبثؼ ّ ثَ  بتوبم امت ّ ایٌگًَْ ثبفی ربّػاًَ ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ثيـی ػؿ یک چـعو ثؼّى تکـاؿ هـتت اػاهَ هیً

هبًؼ، اف ًْ ًْىتَ ىْػ ّ تضْل  هْل لکبى رِبى موجْلیک هب ّ عالهیت كـػی، ٌُـی ّ ػلوی هب ُیچگبٍ اف آى ثبفًوی

.یبثؼ  

 

کبّی آىٌب مبعتَ ثبىؼ؛ ُن  ایـاًی ؿا ثب ؿّایبتی ًْ ّ  ًگبُی ًْ اف ؿّاى ْٓؿ کَ اهیؼّاؿم کَ ایي مَ هوبلَ عْاًٌؼٍ ُوبى  

ُبی  اًؼافُب ّ ًگبٍ تلبّت هـا ثب ػیگـ ُوکبؿاًن آىکبؿ مبعتَ ثبىؼ ّ ُن ثَ عْاًٌؼٍ ایـاًی اهکبى ػُؼ، ثب ػیؼى ایي چين

ُب ّ ثَ یک  ت چٌؼٍؼایی ایي پؼیؼٍهغتلق ؿّاًيٌبعتی ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هؼؿى ّ یب چٌؼٍؼایی پنبهؼؿى،  یَ ؿّای

.ػؿ ًگبٍ ثَ ُنتی ّ ثَ هّْْػبت ثبال ػمت یبثؼ« کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی»  
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ؿهبى تلبّت ایي ًگبٍ ًْ ّ هؼؿت آى ػؿ هوبینَ ثب کبؿُبی  ػیگـ ؿّاًيٌبمبى هؼؿى ایـاًی ثِتـ هيغٌ ىؼٍ  ثبىؼ کَ ُن 

ُبی  ُب ّ ؿّایبت ًْ ػؿ فهیٌَ ّ ثبىؼ کَ ایي ًْىتَ ثَ ؿىؼ ایي ًگبٍ ثبىؼ تب چبلو ّ ػیبلْگی ًْ ػؿایي فهیٌَ ایزبػ ىْػ

کخـت ػؿ ّصؼت »مٌبؿیْی هؼؿى ّ پنبهؼؿى ایـاًی ّ یب ػؿ صبلت ثِتـ ثَ « ّصؼت ػؿ کخـت»هغتلق ّ  ثَ علن ایي 

ؿیْ ّ فیـا عْامت ًِبیی ایي هوبالت ّ ًگبؿًؼٍ کوک ثَ ایزبػ ایي مٌب. ػؿ كـٌُگ هب کوک ؿمبًؼ« چٌؼٍؼایی

ػینکْؿك ًْ امت کَ ػؿ ثطي ربهؼَ ایـاى ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ًگبٍ ًگبؿًؼٍ ّ ُوَ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی ایـاًی ػؿ 

. ُبی هغتلق ٌُـ ّ اًؼیيَ ًوبػ ّ تجلْؿی اف آى ُنتٌؼ ػـٍَ  

 

ٌ ػبؿكبى ّ ؿمؼ ّ فهبى  ثبفی ّ ؿه ثبؿی اًؼک اًؼک روغ هنتبى ّ ؿًؼاى ّ اؿْاگـاى ىبػ ّ عٌؼاى ایـاًی كـا هی

هب ّ رِبى هب تجلْؿ ایي مٌبؿیْی ًْ ّ ؿّایبت هغتلق آى ّ هؼؿت ایي ًگبٍ . ؿمؼ ػبىوبى ّ صکوت ىبػاى ایـاًی كـاهی

یبثی ثَ رِبى عٌؼاى ّ ُویيَ ػؿ صبل  ثبؿی هّْْع ػمت. ًْ ػؿ ىکنتي عٌؼاى رِبى کِي ّ ایزبػ ؿًنبًل ایـاى امت

کیيْت ّ کبفاًْای عٌؼاى، اف ؿًؼ هلٌؼؿ عـاثبتی ّ ػبىن ّ  یبت ًْ اف ػىتضْل ثبفی ػين ّ هؼؿت عْیو ّ ایزبػ ؿّا

.عـػهٌؼ ىبػ عْیو ّ تضْل ػؿ کل ػینکْؿك ربهؼَ ّ ایزبػ رِبًی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ّ عٌؼاى امت  
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آصسم. م« ؽؼشػکظ»ًؾاط ّ  يیشیؽ« صًاى هللا» ،«یحداب اخثاس» فاًتغن هؾتشک    

 

 

ثَ  یػکل ٌُـ بیؿهبى  لن،یهخل ك «یٌُـ ؼٍیپؼ»امت کَ ثَ  يیػؿ ا قیهجل اف ُـچ يیؿّاًکبّاًَ ًْ یًوؼ ٌُـ هؼؿت

 پیصبلت گـٍ اػ بكتيیثَ ػًجبل  کیکالم یآًکَ هخل ؿّاًکبّ یثَ رب گـیػاف ٓـف . ًگـػ یه َیچٌؼال ؼٍیپؼ کیمبى 

 بكتيیثؼًجبل  ًگـػ، یه ـیُبهلت ىکنپ بیّ  یٌچیػاّ ،یْمکیامتبثَ ػ ؼیهخبل كـّ یٌُـهٌؼ ػؿ احـه ثبىؼ، آًطْؿ کَ ثـا

اف  «یا ٌَیآ»ػؿ ّاهغ  یًگبٍ ُـ هتي ٌُـ يیػؿ ا ـایف. امت «یتوبىبچ/هتي»ّ ؿاثطَ « هتي کیمبعتبؿ ّ ًظن موجْل»

ثَ  ػُؼ، یهاًؼاف ًظن  ّ چين چَیػؿ يیّ ُوقهبى ثَ ا ػُؼ یرِبى ؿا ثَ هب ًيبى ه يیاف ا یاًؼاف رِبى امت ّ چين

.ػُؼ یّ عْاًٌؼٍ ًظن ه یهب ثَ ػٌْاى توبىبچ یتوٌبُب  

 

» مَ صبلت  یػاؿا یاًنبً ػول بی ؼٍیُـ اًنبى ّ ُـ پؼ( 1)لکبى  یکبّ امت کَ ثٌب ثَ ؿّاى يیا گـیهِن ػ هّْْع

ثبىٌؼ،  تْاًٌؼ یًو گـیکؼیصْْؿ ػاؿًؼ ّ ثؼّى  ؼٍیمَ صبلت ػؿ ُـ پؼ يیامت ّ ا« ّاؿ کبثْك بیؿئبل  ،یبلیع ک،یموجْل

 یثـتـ ؼٍیػؿ ؿاثطَ ّ ػؿ پؼ گـیثـ ػّ ػٌَـ ػ «کیموجْل»امت کَ ػٌَـ  يیػؿ ا یثيـ تیّ عاله یاهب ثلْؽ ثيـ

.ػاىتَ ثبىؼ  

 

آًگبٍ ثغو  ن،یثکبؿ ثجـ یػکبم بی لنیهخل ك یاحـ ٌُـ کیمَ ثغو ؿا ػؿ هْؿػ  يیا نیمبػٍ ثغْاُثَ فثبى  اگـ

امت کَ  یػکبم تیؿّا بیّ  لنیصبلت ك ،«یهّْْع ػکبم بی لنیػامتبى ّ فثبى ك» ػؿ ّاهغ  یػکبم بی لنیك «کیموجْل»

 مبفػ یّ اّ ؿا ّاػاؿ ه کٌؼ یه ـیػؿگ یـیتَبّ ثب هجبصج ّ اؽُي اّ ؿ ىْػ، یه یًقػ توبىبچ« ّ ًوؼ ـیتلن» زبػیثبػج ا

ّ صبلت  ـیتَْ»ُوبى  لنیك «ینتیثغو ًبؿم» . ٌؼیبكـیاف هتي ّ احـ ؿا ث ویعْ تیّ ؿّا يؼیبًؼیػؿ آى ثبؿٍ ث

 لنیك ؿئبلصبلت . کٌؼ یه زبػیتٌلـ ا لیػؿ اّ ه بیّ  ـػیگ یؿا ه یتوبىبچ« هالة»  کیامت کَ چْى  «لنیك ىٌبمبًَ ییجبیف

 یػؿ پ ژٍیصبلت ؿئبل ثَ ّ ؿّ يیاف. «2. کٌؼ یكلذ ه» ؿا اف تـك یامت کَ توبىبچ لنیّاهغ صبلت ُْلٌبک ّ هزِْل ك ػؿ

هخل عٌؼٍ . کٌؼ یثـّف ه «ىؼى غکْةیه»  یثَ صبلت ًْػ یعيًْت هضِ ّ مکل هضِ امت ّ ػؿ توبىبچ زبػیا

، «ّاؿ کبثْك بیؿئبل  یکز ػُي»فثبى لکبى آى ؿا  ثَ تْاى یه َک یا ، عٌؼٍ«هي ثت» لنیّصيتٌبک ثـ لجبى رْکـ ػؿ ك

.ؼیًبه تیّاهؼ یکز ػُي  

 

 کیچْى  یکَ احـ ٌُـ ىْػ یثبػج ه کیػٌَـ موجْل یُـ مَ ػٌَـ صْْؿ ػاؿًؼ، اهب ثـتـ یهْ یاحـ ٌُـ کی ػؿ

اّ ّ  ـیّ تلن یچتوبىب تیعاله لن،یك تیًْ ثَ هّْْع ىْػ ّ عاله یاًؼافُب ًْ ّ چين یـُبیتلن زبػیثبػج ا« هتي ثبف»

ُوبًطْؿ . مبفػ یؿّثـّ ه تیًْ اف ّاهؼ یاًؼاف ّ چين تیاّ اّ ؿا ثب ؿّ قػیاًگ یاّ ؿا ثـه نیاصنبمبت هتلبّت ّ ػو

. ػُؼ یه قیؿئبل ً ىؼى غکْةیّ ه یّ لول ُْلٌبک ینتیًبؿم تیّ هنضْؿ تیاربفٍ هزؾّث ویعْ ٍْیکَ ثَ ى

 لنیك تیؿّا یاهب ّهت. ىْػ یه ؼٍیآكـ ـٍیّ ؿ ّاؿ یکوؼ بیژاًـ ّصيت  ،کیهغتلق چْى ژاًـ تـاژ یژاًـُب یُب ٌگًَْیا

 ـیام يیهطلن امت ّ ثٌبثـا تیّ هزؾّث یصبلت هنضْؿ کی زبػیا یػؿ پ لنیثبىؼ، آًگبٍ ك ینتیػوؼٍ ًبؿم ْٓؿثَ 

 زبػیا «یتاصنبمب» یّ توبىبچ کٌؼ یؿا رلت ه یکَ ثبٍطالس توبىبچ هبًؼ یه یػوْه یُْبیصبالت ّ مٌبؿ ـ،یتَبّ

ػؿ صبلت . کٌؼ یه لیّ ًبتْاى اف ًوؼ تجؼ ویعْ ینتیًبؿم «ؼیهـ»  کیؿا ثَ  یُوقهبى اّ توبىبچ ٌکبؿیثب ا. کٌؼ یه

 یؼیمل/بٍیّ م بًَیگـا ثَ ىؼت هطلن پـػافػ، یعيًْت هضِ ّ لؾت عيي هضِ ه بىیثَ ث لنیآًگبٍ ك لن،یك« ؿئبل»

ىکل ّ صبلت  قیً یتوبىبچ یثَ توٌب «یآؿهبً ،یّ اعاله یًبهْم» یاًـیػؿ صبلت ا بیُْلٌبک ّ  تیؿّا يیا. ىْػ یه

کَ کبهال ػؿ  کٌؼ یه لیتجؼ «یؿئبل یتوبىبچ»ّ اّ ؿا ثَ  ػُؼ یه ویعْ« ؿئبل ّ ُْلٌبک» یػؿ ثبف ییثَ اّ رب ّ ػُؼ یه

 کی ییاؿ ارـاّ اکٌْى ثَ اثق ػُؼ یؿا اف ػمت ه ویّ هؼؿت ًوؼ عْ تیّ كـػ ىْػ یعيًْت ّ لؾت هضِ هضْ ه يیا

.ىْػ یه لیتجؼ «قیآه عيًْت یپـّپبگبًؼا»  

 

ّ ؿئبل  ینتیکَ ػّ مبصت ًبؿم یمَ صبالت ثَ ػؿربت هغتلق ّرْػ ػاؿًؼ اهب كؤ ػؿ ٌُگبه يیُوَ ا یهْ یاحـ ٌُـ ػؿ

بًؼگبؿ ه ىْػ، یه َیّ چٌؼال یثبلـبًَ، هْ یاحـ ٌُـ کیهتي ّ احـ ثبىٌؼ، آًگبٍ  «کیمبصت موجْل»ػؿ عؼهت  تیػؿ ًِب

 بیّ  ینتیاحـ ًبؿم کَیػؿ صبل. ٌؼیبكـیث« هتي ثبف» کیثَ مبى  ویعًْْ اف  یـیّ تلبم بتیؿّا تْاًؼ یّ هـتت ه ىْػ یه

 بیّ  یًبهْم یثـ پـّپبگبًؼا بیّ  ینتیًبؿم ییثـ اصنبك گـا ـایؿئبل ػؿ ّاهغ ْٓل ػوـه کن امت ّ گؾؿا امت ف

.امتْاؿ امت یبمیم  

 

 مبفػ یه «ٌَیهـصلَ آ»کْػکبًَ اّ ّ  َیّاؿػ صبلت اّل یکَ اًنبى ؿا اف لضبظ ؿّاً نتیا «ٌَیآ»ثَ مبى  یاحـ ٌُـ اگـ

 نیًگـ یه یّ احـ ٌُـ لنیك کیثَ  یّ صبل هنضْؿاًَ ّ ثب کٌزکبّ نینتیًگـ یه ویکَ ػؿ آى هب هنضْؿاًَ ثَ هبػؿ عْ

 بیػامتبى  تیهزؾّة رؾاث ن،یىْ یه یاحـ ٌُـ کی هزؾّة ٌگًَْیاكتؼ ّ ا یه یچَ اتلبه« آبم هوٌْػَ»کَ ػؿ  نیٌیتب ثج

هب ؿا ثَ  یهنضْؿ يیّ اگـ ثب کوک ا کٌؼ یاکتلب ًو یهنضْؿ يیعْة تٌِب ثَ ا یاهب احـ ٌُـ ن،یىْ یه يَیػکل ّ ٌُـپ



163 

 

 

هتٌو  کیهؼؿت موجْل بّ ث تویصبل ثب ًْع ؿّا کٌؼ، یاحـ ّاػاؿ ه یتوبىب بیّ  ؼیّ ثَ عـ کٌؼ یهالة ه یمبى توبىبچ

 ویعْ یّ اًنبً نیثب هجبصج ػو ن،یاحـ ثبلؾ ّ ثبلـتـ ىْ بیّ  لنیك یتوبىب ـیهب ػؿ هن يتـیکَ ُـچَ ث يْػیثبػج ه

 یاهب احـ ٌُـ. نیّاؿػ چبلو ىْ گـاىیّ ثب هتي ّ ػ نیاف هتي ثپـػاف ویعْ تیًظـ ّ ؿّا بىیّ ػؿ اًتِب ثَ ث نیىْ ـیػؿگ

اف « ىکُْوٌؼ ـیتَْ بیّ  ییهطلن ّ ًِب ـیتَْ» کی عْاُؼ یّ هامت « كبًتنن» کی ـیمامت ػؿ ّاهغ ا قیکَ ّؼ

 ـیتَْ يیعْاٍ ا. ؿا كـاهْه کٌؼ ویّ ىْؿ صل ىْػ ّ عْ ـیتَْ يیػؿ ا یاؿائَ ػُؼ تب توبىبچ یگـیّ ػ یفًؼگ

گـػًو ؿا  یؿگِب ٌٌؼٍیکَ ػؿ ث یلویّ ؿئبل ك یصبلت ًبهْم بیثبىؼ ّ  جبیف يَیٌُـپ کیّ ىکُْوٌؼ  ینتیًبؿم

 کیموجْل« ًظن ّ مبعتبؿ» کی ٌٌؼٍیث یثَ توٌب یػؿ ُـ صبل احـ ٌُـ. صنبة ػىوي ؿا ثـمؼ عْاُؼ یّ ه اكـّفػ یثـه

.ػُؼ یّ ؿئبل ه ینتیًبؿم بی  

 

اف « 4.ًيبٓ يیـیى»اف  یّ مَ احـ ٌُـ« 3.یچبػؿ ّ صزبة ارجبؿ»  ؼٍیکْتبٍ ثَ ًوؼ پؼ عْاُن یه بؿُبیهؼ يیثب ا صبل

 یىؼـػکنِب ؿا ثـا يیاف هضوؼ آفؿم ثپـػافم کَ ا« 5.ىؼـػکل» اّ ّ مَ « بى هللافً» یٌُـ یهزوْػَ ػکنِب

مَ  يیهّْْع هيتـک ػؿ ُوَ ا. ٌنیهّْْع ثٌي يیًوؼ ا َّ ُوبى هـا ّاػاىت کَ کْتبٍ ث ؼمیثْک ػ لیثبؿ ػؿ ك يیاّل

 ؼٍیپؼ يیػؿ ا بیامت کَ آ يیّاًَ اهغتلق امت ّ مْال ؿّاًکب یاًؼافُب اف چين« رنن ّ چبػؿ»ػؿ ّاهغ ًْع ًگبٍ ثَ  ؼٍیپؼ

 بیآ ُنتٌؼ،ّ ؿئبل  ینتیكبًتنن ّ صبالت ًبؿم ـیُب ام ؼٍیپؼ يیا بیامت ّ  کیػٌَـ ثبلـبًَ ّ موجْل ،یُب ػٌَـ اٍل

آًکَ ًگبٍ آًِب ػچبؿ  بیّ  بثٌؼیچبػؿ ػمت  بیرنن ّ  ؼٍیاف پؼ کیموجْل تیؿّا يیثَ ا تْاًٌؼ یًيبٓ ّ آفؿم ه یآحبؿ ٌُـ

.ثَ آى ػچبؿ امت «یچبػؿ ارجبؿ» ؼٍیامت کَ پؼ یؿئبل بی ینتیًبؿم ؼایبًتنن ّ صبلت ىؼُوبى ك  

 

 

«یچادس اخثاس» ذٍیًِفتَ دس پذ فاًتغن  

 

صزبة » ؼٍیهطـس کـػم، پؼ یـاًیا «یهـف یؿاثطَ صزبة ثب ث» اف رولَ ػؿ هوبلَ  گـمیػ یکَ ػؿ ًوؼُب ُوبًطْؿ

فى ػؿ »ػؿ هوبلَ عْثو ثَ ًبم  قیً ژکیژ. امت ینتینن ّ تُْن ًبؿمكبًت کیاف  یّ چبػؿ ػؿ ّاهغ ًبى «یارجبؿ

 یا لَیثَ مبى ّم یاًنبى ثيؼت هؾُج یػؿ ّاهغ ثـا یرجبؿچبػؿ ا. کٌؼ یاىبؿٍ ه یثَ كبًتنن ًِلتَ ػؿ چبػؿ ارجبؿ« امالم

« ًغْؿػٍ ّ ػمتثکـ  قیچ کیّ  یگٌبُیث»پْىبًؼى ّ صلع کـػى  ی، ثـا«ّ عؼا وتیصو»پْىبًؼى ّ صلع کـػى  یثـا

 یگـیػ» کیثَ  عْاُؼ یه «ویكت»امت ّ هخل ُـ  «ویكت» کیّ چبػؿ ػؿ ّاهغ  «یصزبة ارجبؿ»هؼٌب  يیػؿ ا. امت

گويؼٍ ّرْػ ػاؿػ ّ هب اف آى  وتیثِيت گويؼٍ، صو يیکَ ا ؼیثِيت گويؼٍ اىبؿٍ کٌؼ ّ ثگْ کیثَ  ،«ىکُْوٌؼثقؿگ ّ 

کَ ػؿ آى چبػؿ ثَ  ؼیػ یثغْث قیً لیؽ َیػؿ ػّ ػکل اّل تْاى یؿا ه یرجبؿتُْن ًِلتَ ػؿ صزبة ا يیا. نیکٌ یهضبكظت ه

هطلن پيت  وتیهطلن، صو ؼٍیثِيت گويؼٍ ّ ا» کیّ صبكع  کٌؼ یػول ه یهؾُج ؼٍیا کیّ تجلْؿ  یصبلت آؿهبً کیمبى 

.امت« چبػؿ  

 

 

 

 يَیّرْػ ًؼاؿػ ّ ُو «ییثکبؿت ًِب» چیُ تیّ ػؿ ًِب ییًِب وتیصو چیآًکَ ُ ؼىیاف ػ یتُْن ّ ًبتْاً يیا صبٍل

ـػ ّ ربهؼَ مْ ك کیامت کَ اف  يیا بكت،یًْ  یلیّ تؼبؿ بتیاف عؼا تب اًنبى ّ فى ّ هـػ، ؿّا ق،یاف ُـ چ تْاىیه

هـتت  گـیاف ٓـف ػ. امت یارجبؿ/یصبالت ّمْام ؿثب تکـا بیّ  ینتیيیكت تْالیؿ یمـ کی ـیام یثيؼت هؾُج

پبک اف فى ّ  تیّ ؿّا «ویكت» يیصلع ا یرنن ّ اًنبى ؿا ػؿ پب گـیػ یتوٌبُب بیفًبًَ ّ  گـیصبالت ػ يْػ،یهزجْؿ ه

 بصبلت كـىتَ ّاؿ ّ پبک هؼؿتِ يیا یؿا ّاػاؿػ کَ ػؿ پب گـیػ کیوجْلّ م یّاهؼ یّ توٌبُب یكؼا کٌؼ، فًبى ّاهؼ یفًؼگ

 وتیصو ؼىیثـ چبػؿ ّ صزبة ّ ّمْمَ ػ یـگیثَ ًبچبؿ هـتت ّمْمَ چ گـیؿا كؼا کٌٌؼ ّ اف ٓـف ػ ویعْ یّ توٌبُب

 کٌؼیه زبػیمْمَ اّ/اعالم یؿا ثَ رٌگ ػائو ویعْ یربهؼَ ا يیآًگبٍ چٌ. کٌؼ یه زبػیّ ًِلتَ ػؿ پيت چبػؿ ؿا ا بىیػـ
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 يیا یامت ّ ُـ ػّ «يتيیچبػؿ ّ ثبفگيت ثَ عْ فگيتثب» یػؿ پ گـیّ ؿّف ػ کٌؼ یؿّف کيق صزبة ه کیّ 

 لیّ ه ویمْ ّ امبؿت ػؿ ًگبٍ ّمْمَ عْ کیاف  ییصبالت اعالم گـا ،یارجبؿ یهـف یّ ث یصبالت عزبلت اكـآ

 یمکَ ُنتٌؼ ُـ ػّ ػؿ پ کی یػّ ؿّ ـایف. کٌٌؼ یه ؼیؿا ثبفتْل گـیکؼیهـتت  گـیػ یىکبًؼى ُـ هبًْى اف مْ

.ّ آفاػ ُنتٌؼ یثِيت رنو بلیثَ ع یگـیّ ػ یثَ امن ثِيت ؿّص یکیّ پبک،  يیػؿّؿ ِيتث کیثبفگيت ثَ   

 

 ؼٍیامت کَ ُـ اًنبى ّ ُـ پؼ یّ كـٌُگ یثلْؽ كـػ يیثَ ا یبثی ػمت یّ روؼ یكبًتنن ّ ثضـاى كـػ يیػجْؿ اف ا ؿاٍ

 ؼٍیؿا ًؼ گـیکؼی «یلغت» ثبف ُن  نیٌیلغت ثج قیؿا ً گـیُوؼ یّهت یهب صت ٌـّیاف. امت «کیصزبة موجْل» کی یػاؿا

 قیً ٌـّیاف. ّرْػ ػاؿػ یصزبة ّ كبٍلَ ا يَیُو ـایف. نیا ؼٍیػؿا  یگـیّ ػ ویاف عْ یتٌِب صبلت ّ چين اًؼاف ن،یا

کَ  یربهؼَ ّ اًنبً. بكتیّ ػلن علن کـػ ّ هـتت تضْل  بؿیاف هؾُت ّ عؼا تب  ق،یًْ اف ُوَ چ یتیهـتت ؿّا تْاى یه

 یـفُبّ ه ویعْ یػؿًّ تیثَ هجْل هـف ّ كـػ بثؼ،یػمت ً یّ ػؿ چِبؿچْة هبًْى هؼً «کیصزبة موجْل» يیثَ ا

»  ـیام بیىْػ ّ « ؿئبل بی یصزبة کبثْك ّاؿ ّ ارجبؿ»آًگبٍ هضکْم امت کَ صبل ػچبؿ  بثؼ،یػمت ً یگـیػ

ثْرْػ آّؿػ کَ صبل  یهـتت ًنل گـیىْػ ّ اف ٓـف ػ ـٍیّ ؿ «ینتیبلیّؼ اهپـ ؼٍیپؼ کیػؿ ثَ مبى ػؿ چب تیهنضْؿ

ثَ ثِيت گويؼٍ  بثؼ،یػمت  «یلغت فًؼگ وتیّ صو ییؿُب»ثَ  تْاًؼ یصزبة ّ ًبهْك ّ چبػؿ ه ؼىیثب ػؿ کٌؼ یه بلیع

 ؼیمکَ ّ ُـ ػّ ثبفتْل کی یػّ ؿّ یّ اكـآ غتَیکبُي لزبم گن يیّ ا یکَ آى کبُي اعاله يْػیّ هتْرَ ًو بثؼیػمت 

 ـیام. كبًتنن هيبثَ ُنتٌؼ کی ـیثبّؿ ػاؿًؼ، ام يیثِيت هطلن ّ ػؿّؿ کیُـ ػّ ثَ  ـایکٌٌؼٍ مٌت ّ ثضـاى ُنتٌؼ ف

.ؿئبل ُنتٌؼ یّ توتغ ُب ینتیصبالت ًبؿم  

 

 

«ًؾاط يیشیؽ»ّ فاًتغن ًِفتَ دس دّ ػکظ  کیعوثْل لذست  

 

کَ چگًَْ  ػٌُؼ یًيبى ه یثَ عْث ل،یهخل مَ ػکل ؽ ،«یچبػؿ ّ صزبة ارجبؿ» ؼٍیيبٓ اف پؼً يیـیى یٌُـ یػکنِب

ػؿ  ٌگًَْیا. ثـػٍ امت یفى پ «یصزبة ارجبؿ» یًيبٓ ثَ تُْن ّ ػؿّؽ ًِلتَ، ثَ مـکْة ًِلتَ ػؿ تاله ثـا يیـیى

اّ ؿا هضؼّػ کٌؼ، ثپْىبًؼ ّ  عْاُؼ یهـاؿ ػاؿػ کَ ه یبُیمْ ػؿ هبلت چبػؿ م کیکَ چگًَْ فى اف  نیٌیث یاّ ه یػکبم

فى  لیتجؼ یثـا یربهؼَ هؾُج يیاف تاله ا گـیػ یفى ًوبػ یٍْؿت ّ ػمت ّ پب یثـ ؿّ یِبیعطبٓ گـیاف ٓـف ػ

 یتالى بی. اّ ُنتٌؼ یاًنبً بیفًبًَ ّ  گـیػ یّ صؾف کـػى ُوَ توٌبُب« ّ ؿّس پبک وتیّ تجلْؿ صو ویكت»  کیثَ 

.ة ىؼٍ تْمٔ صزبة ثَ کوک اىؼبؿ كـّؽ ُنتٌؼمـکْ یتوٌبُب بىیث یثـا  

 

 
 

 ییّ ػؿ هبلت ًويِب بٍیّ م یکـمت ّ صزبة تٌگ هؾُج يیػؿ ا یىؼى فًبًگ یػکنِب ُوقهبى صبلت هـثبً يیا ٌـّیاف

اثـاف  یؿا ثَ عْث«  یهؾُج ی ؼٍیا» کیّ هنظ فى فًؼٍ ثَ تجلْؿ  لیتجؼ یّ تاله ثـا« هبػؿ عْة ّ هِـثبى»چْى 

ه ّ تال ؼىیًيبٓ هبػؿ ثَ ػ يیـیکَ ى ؼُؼیًيبى ه یعْثثَ « فًبى هللا» کیموجْل تـیّ ت یهْ یٌُـ یػکنِب. کٌؼ یه

کَ  یمبعتبؿ. تُْن ثْػٍ امت يیثْػٍ ّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ ا یًِلتَ ػؿ صزبة ارجبؿ قیكبرؼَ آه بیؿئبل / ینتیكبًتنن ًبؿم

امت،  َّ فًبً یكـػ یعؼا ّ آهْفه اّ ّ مـکْة ُـ توٌب یعؼا، تزل وتیًوبػ هؼؿت عؼا ّ صو کیفى ثَ  لیتجؼ یػؿ پ

کَ تجلْؿ ًبم عؼا ّ هؼؿت اّمت ّ هخل ػکل ػّم  یيیكت. امت «ویكت» کی فى ثَ لیتجؼ یػؿ پ یؿّاًکبّ یػؿ هؼٌب بی

گـاًَ  چِـٍ ّ عيًْت ّ تاله مـکْة ىْػ یًيبٓ هبػؿ ه يیـیى. ٌؼیث یه «یؼیهـّاؿ»ػؿ ثبال صزبة ؿا ثَ هخبثَ صلع 

.ًيبى ػُؼ تُْن ؿا يیًِلتَ ػؿ پيت ا کیتـاژ تیّاهؼ. ػُؼ ىؿا ًيب «ؼیهـّاؿ» يیا قیكبرؼَ آه گـیػ یّ ؿّ  
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ًيبٓ  يیـیى یفى هـاؿ ػاؿػ، ثَ عْث یػّ پب بىیػؿ ه بیٍْؿت ّ  یػؿ رلْ یکَ لْلَ تلٌگ یٌییػؿ ػّ ػکل پب بی

 يیا یارـا یثـا یا لَیثَ ّم «یّ تُْن اعاله بیؿّ» يیًيبى ػُؼ کَ چگًَْ رنن فى ّ ّرْػ اّ ػؿ هبلت ا تْاًؼ یه

اف ٓـف . ىًْؼ یاّ مـکْة ه یفًبًَ ّ اًنبً یّ توٌبُب ْؿُبآى ُوَ ى یِبّ ثَ ث يْػیه لیتجؼ بًَیبػگـایثٌ بهبتیاىت

ّ هؼؿت  ییًِب وتیصو کٌؼ یه بلیامت کَ ع« هطلن ّ عيي وتیكبلْك عيي ّ صو»  کیلْلَ تلٌگ ػؿ ّاهغ ًوبػ  گـیػ

.کٌؼ کیُوَ ىل یؿا ثَ مْ وتیصو يیا تْاًؼ یػؿ ػمت اّمت ّ اّ ه ییًِب  

 

امت ّ « آى ـیًِلتَ ػؿ ف یّ پبک وتیچبػؿ ّ صلبظت اف صو» اف تُْن  یگـیػ یؿّ «یّ هْكبلْك هطلن » يیا تُْن

 يیًيبٓ ا یٌُـ یُنتٌؼ ّ ػؿ ػکنِب بًَیبػگـایّ ثٌ یّ ؿئبل ًبهْم ینتیًبؿم ْیمٌبؿ کی یُـ ػّ ػؿ ّاهغ ارقا

ّ اىبؿٍ ثَ  بىیػؿ صبل ث ویكتثَ ػٌْاى  یاگـ چبػؿارجبؿ. ىْػ یه ؼٍیکي ـیثَ تَْ یّ عطـًبک ثغْث یگلتوبً یًْؼیپ

هطلن،  وتیتُْن ّ صو يیاف ا یکبؿه ػكبع ًبهْم یهطلن پيت پـػٍ صزبة امت، آًگبٍ املضَ ًبهْم وتیتُْن ّ صو کی

 کیثَ  یبثی ػمت یآًِب تجلْؿ تاله ثـا یُـ ػّ. َیتُْن اّل يیهغبلق ا یّ تُْن امت ّ مـکْة ُـ ػٌَـ ّ توٌب ؼٍیا

آى ثٌبچبؿ كبرؼَ  بىیىکل ث يیػؿّؽ امت، ثٌبثـا کی یثِيت هطلن ّ كبلْك هْ يیْى اُنتٌؼ ّ چ« هطلن ثِيت»

.ّ عطـًبک عْاُؼ ثْػ کتبتْؿهٌيبًَیػ ق،یآه  

 

ّ  یگـ یهـثبً» يیا بٍیّ مـکْة گـ ّ م کیتـاژ یّ ُن كْب یگیچٌؼال يیا یثَ عْث تْاًؼ یًيبٓ ه يیـیى یکبؿُب

ؿا ًيبى ػُؼ کَ ػؿ ّاهغ  «یتْالیّ ؿ يییآ» يیًِلتَ ػؿ پيت ا کیتـاژ یْیبؿؿا ًيبى ػُؼ ّ مبعتبؿ ّ مٌ «یهؾُج ویكت

ثِيت گويؼٍ ّ  کیثَ  یبثیػمت  یّاؿ ثـا کبثْك/ کیتـاژ هتال یؿئبل، ثـ ؿّ/ینتیكبًتنن ّ تُْن ًبؿم کی یثـ ؿّ

 کیامت ّ ُن  «ینتیيیكت تْالیؿ» کیىؼٍ امت ّ ُن  یقیؿ َیمـکْة عيي ُـ ػٌَـ هتلبّت ّ هٌتوؼ امتْاؿ ّ پب

ثب  ٌگتٌگبت ًْؼیػ ؿ پ ؼیا یه َیاهْام اّل یهؾُج یُب يییکَ اف آ «ویكت» َیاّل یّ ربلت امت کَ هؼٌب یگـ یهـثبً يییآ

 يیّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ ا تیّاهؼ ػاؿػ، یًيبٓ هب ؿا ثَ كکـ ّاه يیـیٌُـ ى کیهؼؿت موجْل يیا. امت »یگـ یهـثبً يییآ»

.نیّ آى ؿا ًوؼ کٌ نیيیبًؼیػؿ آى ثبؿٍ ث کٌؼ یّ هب ؿا ّاػاؿ ه نیٌیا ثجؿ تْالیؿ بیتُْن ّ ؿكتبؿ   

 

 کیآًزب  ییکَ گْ نیتُْن ؿّثـّ ُنت يیثب ا تیػؿ ًِب قیامت کَ ػؿ ًگبٍ اّ ً يیًيبٓ اهب ا يیـیى یِبیػکبم هيکل

صزبة  یکَ ؿّف ٌؼک یآؿفّ ه قیاف ُـ چ ویػکنِب ث يیا ؼىیثب ػ ٌٌؼٍیػؿ صبل مـکْة ىؼى امت ّ ث« رنن ّ فى»

رنن ّ فى  يیآًگبٍ ا ییکَ گْ ؼیآ یثْرْػ ه قیي اصنبك ًیکبؿ امت اهب ُوقهبى ا یرٌجَ هْ يیؿّػ ّ ا يیاف ث یارجبؿ

ُوبًطْؿ کَ فى . کبهل ًبهوکي امت یآفاػ ـایف. ػؿّؽ ّ تُْن ًِلتَ ػؿ کبؿ امت يیکبهال آفاػ ّ ؿُب ثبىؼ ّ ا تْاًؼ یه

 ثَ ن،یيْیّاؿػ رِبى ؿُب اف صزبة ًو یثـػى صزبة ارجبؿ يیامت ّ هب ثب اف ث تیؿّا کیّ  نکْؿكیػ کیّ رنن 

.نیيْیه «کیصزبة موجْل»ثلکَ ّاؿػ ػـٍَ ثبلـبًَ  نیگـػیثـًو َیثِيت اّل  

 

ًيبٓ ثبػج ىؼٍ امت کَ اّ ًتْاًؼ صبل ثَ ػٌْاى فى ّ ٌُـهٌؼ اف  يیـیپٌِبى ػؿ کبؿ ى یعطب ّ ًبتْاً يیثبّؿ هي ا ثَ

 ؼٍیثَ پؼ یهخبل اف ًگبٍ فى ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ ػّكـٌُگ یػؿ رِبى هؼؿى ثپـػافػ ّ ثـا ؼٍیپؼ يیاًؼاف ثَ ُو چين يیا

 بتیکـمتِب ّ ؿّا ـیمْ ػؿ رِبى هؼؿى ػؿ ّاهغ ام کیاف  «رننفى ّ »ثٌگـػ ّ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ « فى هؼؿى»

 يَیامت ّ ُو« هّْْع ػؿ صزبة» کیّ  تیاؿّ کی یًيبى ػُؼ کَ اٍْال فى ّ فًؼگ گـیػ یامت ّ اف مْ یگـیػ

 یّ عْػهبى پ یگـیػ ییثَ ؿاف ًِب چگبٍیهب ُ يیّرْػ ػاؿػ ّ ثٌبثـا یگـیكـػ ّ ػ بىیه ،یاًنبى ّ فًؼگ بىیه یصزبث

.نیُنت بتیّ ؿّا نیصوب تیّ هضکْم ثَ صؼك فػى ّ عاله نیثـ یًو  

 

ًِلتَ ػؿ  بتیاهکبًبت ّ ّاهؼ ،«ییبػگـایچبػؿ ّ ثٌ بٍیّ مکبثْك ّاؿ  بیصبلت ؿئبل »ًيبى ػاػى  يیاّ ًتْاًؼ ػؿ ػ بی

عْامت ّ  کیًوبػ  تْاًؼیه قیامت ّگـًَ چبػؿ ً یهيکل صزبة ارجبؿ ـایف. ؿا ًيبى ػُؼ« ُـ صزبة بیچبػؿ ّ »

 یثبىؼ ثَ رب« هبثل تضْل تیؿّا» کی. هغتلق ثبىؼ التپْىو اًتغبة ىؼٍ ّ ثب ؿًگِب ّ صب کی ک،یاًتغبة موجْل

 یًْػ قیًيبٓ ً يیـیػؿ ًْع ًگبٍ ى ٌـّیاف. ثبىؼ قیآه كبرؼَ بی« ؿئبل/ینتیًبؿم»  بمیّ اىت ؼٍیپؼ کیهخل اهـّف آًکَ 

اف آى  ییبػگـایثٌ نتنیّ م یگؾاىتي كبرؼَ صزبة ارجبؿ ویثَ ًوب تیکَ آػم اثتؼا ثَ عبٓـ اُو فًؼ یهْد ه ییگـا هطلن

.ىْػ یػؿ ًْع ًگبٍ اّ ه «بًَیبػگـایصبلت ثٌ» کیهتْرَ  نیثـعْؿػ ػه کیّ اثتؼا ػؿ  کٌؼ یّ ثَ آى تْرَ ًو کٌؼیػجْؿ ه  

 

ثبػج ىؼٍ امت  «یاًؼاف ٌُـهٌؼ پنبهؼؿى چٌؼچين بی یٌُـهٌؼ هِبرـ ػّكـٌُگ»ثِتـ ثَ  ینیاف گؾاؿ ّ ػگـػ یًبتْاً يیا

هؼؿى ّ  کیکو/کیثَ صبلت تـاژ لیؽ یػکنِب يیا «کیتـاژ»اف صبلت  يتـیاّ ًتْاًؼ ُـ چَ ث یػکبم یکَ کبؿُب

ّ ُن اًنبى  یاًنبى ىـه یُن ثـا ویىْػ کَ کبؿُب لیتجؼ یا َیٌُـهٌؼ چٌؼال کیىْػ ّ اّ ػؿ ّاهغ ثَ  لیتجؼ َیچٌؼال

 تیّاهؼ زبػیّ هبػؿ ثَ ا ؼیف یثـ هـف كـٌُگِب ه ـایف. صبل هتلبّت امت يیامت، رؾاة ّ ػؿ ػ «آىٌب جَیؿـ» کیهؼؿى 

.ًْ امت یاًؼاف ّ چين  

 

 ییام ّ اگـ اّ کبؿُب ؼٍیًيبٓ ؿا ػ يیـیآحبؿ ى یهي كؤ ثـع ـایف نت،یًگـ بٓیثب اصت ینتیهـا ثب ییمغي ًِب يیا الجتَ

 لنیُوبًطْؿ کَ هب. ؿا ثلـمتٌؼ ٌکویهي ل یکَ ػّمتبى ثـا يْمیػؿ رِبى هؼؿى ػاىتَ امت، عْىضبل ه ٌَیفه يیػؿ ا
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ًْ ّ  یتیتْاًنتَ امت ؿّا بیتضْل هِن ىؼٍ امت ّ  يیهبػؿ ثَ ا لنیك ػـٍَ ػؿ بیکَ آ نیٌیًگبٍ کٌن تب ثج یاّ ؿا ثقّػ لنیك

. ثْػٍ امت ٌکبؿیآًکَ ًبتْاى اف ا بیػجْؿ کٌؼ ّ  نٌؼٍیًْ یاف عطبُب یّ صت ٌؼیبكـیپْؿ ث یىِـًْه پبؿم اف ػامتبى یهْ

 ٔیرٌجو مجق ّ ىـا ىْیهؼ یـّفیپ يیامت اهب ُوقهبى ا لنیك يیا« ًيبًَ عْة» کیهي  یػؿ کبى ثـا لوویك یـّفیپ

 يْػیهبػؿ ه یثَ عْث ییػؿ ثغيِب ویعْ «لیپـمپْل»ػؿ  یهخبل هـربى مبتـاپ یثـا  .ثبینتی ایي كیلن ؿا ثجیٌن .امت

 یـیًوًَْ عْة آى ػمتگ کیکٌؼ کَ  زبػیّ ُوقهبى ثَ ربهؼَ هؼؿى ؿا ا ـاىیػؿّى ا ٔیثَ ىـا کیکو/کیًگبٍ تـاژ يیا

.امت يیپبًک ػؿ ىِـ ّ ینکْیى ّ مپل مکبًل تزـثَ ػتِـا یبثبًِبیػؿ ع ًکػعتـک پب  

 

ىؼم ّ هتبملبًَ ثبینتی ثگْین کَ ایي  اف ىیـیي ًيبٓ« فًبى ثؼّى هـػاى» هؼتی ثؼؼ اف ایي ًوؼ هْكن ثَ توبىبی كیلن)  

اهغ یک پیـّفیو ػؿ ريٌْاؿٍ کبى ثیيتـ ًبىی اف ىـایٔ ایـاى ّ رٌجو مجق ّ ػؿ ّکبؿ اّ ثنیبؿ ًبهْكن ثْػٍ امت ّ 

ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی هي ثـ ایي . اهؼام میبمی ایي ريٌْاؿٍ ثـای ػكبع اف تضْالت ایـاى ثْػٍ امت

.(هـارؼَ کٌیؼ« فًبى ثؼّى هـػاى یب فًبى ثؼّى فًبى ّ كیلن کبؿت پنتبلی» كیلن ثَ ًبم   

اف ىیـیي ًيبٓ« فًبى ثؼّى هـػاى»لیٌک ًوؼ كیلن   
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هحوذ آصسم یًِفتَ دس ؽؼشػکغِا فاًتغن  

 

:امت لیػؿ چٌؼ هّْْع ؽ ل،یًوًَْ ؽ آفؿم، هخل . م یػوؼٍ ىؼـػکنِب هيکالت  

 

 
 

 کی زبػیهبػؿ ثَ ا بیّ  بثؼی یػمت ًو ػ«یرؼ تیىؼـ»  کیامت کَ اّ ثَ  يیآفؿم اثتؼا ا. م یهيکل ىؼـػکنِب/ 1 

فًبى ّ  یجبیرنن ف بىیه ـایف. ىْػ یًو ییّ ػّ ٍؼا یویاحـ احـ تلل کیهْؿػ  يیّ ػؿ ا «نیّ تلل ؼیرؼ یاحـ ٌُـ»

چْى  گـیػ یىؼـ ػکنِب ثَ هْل ػّمت يیا. امت یْػاًؼک ّ هٌَ ًْؼیتي آًِب پ یعطْٓ ىؼـگًَْ چبپ ىؼٍ ثـ ؿّ

ثؼّى ّ  کیموجْل یهضتْا کیهيٌگ ُنتٌؼ اهب ثؼّى  یٌییکبؿ تق کیهخل . ثؼى ُنتٌؼ یثـ ؿّ یىؼـُب چْى تبتْ يیا

 کیهغتلق  یّ ثَ مبى ارقا کیاؿگبً ًْؼیفًبى ّ کلوبت پ یجبیرنن ف بىیه. ییّ ٌُـ چٌؼٍؼا تیّاهؼ کی زبػیا

ىؼٍ اًؼ، چبپ  ؼایپ یّ اصتوبال تَبػك ٌتـًتیا نیکَ اف ٓـ ییػکنِب یثلکَ چْى کلوبت ثـ ؿّ نتیً تیؼمبعتبؿ ّ ّاه

ثب  یّ تزـث یٌیکبؿ تقئ کی يتـیکٌؼ ثلکَ ث« ّ چين اًؼاف ًْ تیّاهؼ» کی زبػیا تْاًؼ یًو ٌٌؼٍیػؿ ث يیىؼٍ اًؼ، ثٌبثـا

اًؼ، ثَ مبى  ىؼٍ ؼٍیآًِب تْمٔ ىبػـ ثَ ُن چنج ـایف اًؼ، جَیّ ؿـ گبًَیث گـیکؼیصبلت ػکنِب ّ عطْٓ ثب . ػکل امت

ثلکَ  ٌؼیبكـیًْ ث یاحـ ٌُـ کیّ « كـاگوٌت ًْ» کی لَیّم يیهغتلق اهب هتبملبًَ ىبػـ ًتْاًنتَ امت ثؼ یكـاگوٌتِب

.امت یـاًیآه ىلَ هلوکبؿ ا ٍْیثَ ُن چنجبًؼى ػزْالًَ ّ ثَ ى کی يتـیکبؿ ث يیا  

http://www.sateer.de/1983/03/blog-post.html


167 

 

 

 

ّ  جبیرنن فًبى ثَ صبلت رنن ف ٌزبیػؿ ا. امت« رنن ّ کلوَ» بىیه یّ ؿّاً یاحـ ػؿ ؿاثطَ مبعتبؿ وتـیهيکل ػو/ 2

رب هب ثب  يیػؿ ا. ًبهلِْم صک ىؼٍ اًؼ یٌیلوبت چٌک یچْى تبتْ ییآى اىؼبؿ ّ ٓـصِب یپـىکٍْ هـاؿ ػاؿػ کَ ثـ ؿّ

ًْ ّ  تیّاهؼ کی زبػیاهب ًَ ثَ ىکل ا نییؿّثـّ« ٓـس ىبػـاًَ بیکلوَ ّ »ّ « فًبًَ یجبیّ ف یؼیرنن ٓج» یتاله

کبؿ هزؾّة ّ  یفًبًَ ّ ٓـاص یجبیکَ ُوقهبى هب ؿا ثب رنن ف یٌُـ یاحـ هْ کی زبػیّ رؾاة، ًَ ثَ ىکل ا کیموجْل

 وبیػه ٌزبیثلکَ ا ػُؼ، یاف فى ّ رنن ًيبى ه «کیًْ ّ موجْل یتیًْ ّ ّاهؼ یتیؿّا»ثَ هب  گـیّ اف ٓـف ػ کٌؼیه هالة

کيق »ًِلتَ ػؿ  یلیثب كبًتنن تکو نییثِتـ امت ثگْ بی. نییؿّثـّ یّ صزبة ارجبؿ« چبػؿ»هب ثب ُوبى كبًتنن ًِلتَ ػؿ 

ؿّثـّ امت « فى ـیثب تَْ بی ،یؼیّ ٓج جبیثؼى ف» کیمْ ثب  کیػکل اف  یتوبىبچ ـایف. نییؿّثـّ «یصزبة ارجبؿ

ؿّثـّ « رنن فًبًَ بی یًْ اف فًبًگ یتیؿّا»ثب  ٌکَیا یتي اّ ثَ رب ثـصک ىؼٍ  یثب کلوبت ّ ٓـصِب گـیّ اف ٓـف ػ

 یـّ اًطجبم ىبػـاًَ ػّ ژاًـ ٌُ نیثَ کوک تلل «یفًؼگ بیاف فى ّ  کیصبلت ًْ ّ موجْل» کیىْػ کَ ػؿ هبلت 

 زبػیا یػؿ پ وبیٌُـ ػه کیآى ثَ ػٌْاى  نیػو یػؿ هؼٌب« تبتْ»ُوبًطْؿ کَ . ـػیٍْؿت ثگ تْاًنتیّ ىؼـ ه یػکبم

کٌبؿ فػى صبلت ّ  یػؿ پ یؿّاًکبّ یتبتْ ػؿ هؼٌب. ًْمت ـیکِي ّ تَْ تیرنن ّ ؿّا تیاف تـک« رنن ًْ» کی

ًِلتَ ػؿ  «یگـیػ»ثَ  یبثیػمت  یتبتْ ػؿ پ. ت ًْ امتًْ ّ صبل تیؿّا کی زبػیّ ا یّ اف فًؼگ ویاف عْ یهجل تیؿّا

 يیثَ ا یٌُـ يیژاًـ ًْ کیثَ مبى  تْاًؼیه قیآفؿم ً.کبؿ م. ویعْ گـیػ تیامت، ثَ صبلت ّ ؿّا ویپْمت عْ ـیف

ثبىؼ ثَ ىـٓ آًکَ  نیتلل يیا نیاف ٓـ ـیػؿ پيت رنن ّ تَْ «یگـیػ ؼىیػ»ّ هبػؿ ثَ  بثؼیهؼؿت ًْ ّ صبلت ًْ ػمت 

 تْاى یه يیثـاُنتٌؼ ّ ثٌب «یصبالت ک،یموجْل بتیؿّا»لول کٌؼ کَ چَ رنن فى ّ چَ ىؼـ اّ كؤ  وبیف اثتؼا ثؼاًؼ ّ ػوا

 يیىؼٍ امت اهب ا کیًقػ کیصبلت ًْ ّ موجْل يیثَ ا یاف ىؼـ ػکنِب اّ کو یػؿ ثـع. ) ؼیًْ آكـ یبتیًْ ّ ّاهؼ یصبالت

 تیّاهؼ کی زبػیّ ا یػؿ احـ صبّـ امت ّ ًَ ثَ ػٌْاى هؼؿت اٍلکن ؿًگ  یگؾؿا ّ ؿًگ یصبلت ثَ ىکل لضظَ ا

.(يیًْ  

 

ػؿ  یاف گـكتبؿ یًبى ،«یگـیػ» يیًْ اف ا تیؿّا کی ٌویًْ، آكـ تیّاهؼ کی زبػیّ ا نیتلل يیىبػـ اف ا یًبتْاً/ 3

آفؿم ػکل ػؿ تٌبهِ .ػؿ ىؼـ ػکل م. كبًتنن چبػؿ ثَ آى ػچبؿ امت ـیام یامت کَ اًنبى هؾُج یُوبى كبًتنن ّ تُْو

ػؿ ّاهغ  جبیّ ىکُْوٌؼ، ف یؼیرنن ٓج يیامت ّ ا یؼیٓج نرن کی ـیػکل ػؿ ّاهغ ثَ مبى تَْ. ثب ىؼـ هـاؿ ػاؿػ

کَ  کٌؼ یاف عْػه مْال ه بیّ  ىْػ یػکل ه یکیاؿّت ییجبیهنضْؿ ف يتـیث بی ٌٌؼٍیث يیّ ثٌبثـا فًؼ یکالم ؿا کٌبؿ ه

هب ثب ُوبى  ینتیّ ًبؿم جبیػکل ّ ىؼـ ّ پل فػى ىؼـ تْمٔ رنن ف بىیه یـیػؿگ يیػؿ ا. نتیىؼـه کزبمت ّ چ

 یىبػـ ًگبٍ ه يیـیآحبؿ ف يیهب ثَ ا یّهت ـایف. «کيق صزبة» لیثَ صبلت هتوبثل ه ٌزبیاهب ا نییؿّثـّ« چبػؿ» كبًتنن

 زبػیُنتٌؼ ّ ًَ ا يیا یثـا یٌییاّمت ّ کلوبت كؤ تق یتْرَ هبى ثَ رنن فى ّ لغت ن،یّ اگـ ثب عْػهبى ٍبػم ثبى نیکٌ

چبػؿ ثبىؼ تب  عْاُؼ یه بیکَ  نیيْیؿّثـّ ه یـاًیثب كبًتنن اًنبى ا ّثبؿٍکَ ػ ٌزبمتیا. یًْ اف فى ّ فًؼگ تیؿّا کی

اف ٓـف  ٌکَیا بی. ثـّف کٌٌؼ گـیػ یّ توٌبُب گـیًِلتَ ػؿ پيت چبػؿ صلبظت کٌؼ ّ ًگؾاؿػ صبالت ػ یاف کالم ّ پبک

آفؿم . م یىؼـ ػکنِب. متکَ پيت آى چَ عجـ ا ؼیٌیصزبة ؿا کٌبؿ ثقًؼ، چبػؿ ؿا ثؼؿػ ّ ثج يیؿػ اػا لیُوو ه گـیػ

امت ّ  نیپيت کلوبت ّ هلبُ ؼتیرنن ّ ٓج ؼىیّ ػ« چبػؿ ؼىیػؿ» ینتیتُْن ًبؿم یّ اؿّب يیًوبػ بىیػؿ ّاهغ ث قیً

 کیُنتٌؼ ّ رِبى پيت صزبة ػؿ ّاهغ  گـیػ بتیرِبى پيت کلوبت كؤ کلوبت ّ ؿّا ـایف. تُْن امت کی وبیػه يیا

.ـٍیّ ؿ یؼیّ ٓج بكتَیؿُب  یًْ امت ّ ًَ رنن ّ فًؼگ یكبً تیؿّا کیصزبة ًْ ّ   

 

 «ویكت» کیثب كبًتنن ّ ثب  يتـیآفؿم هب ث. م «یپـّا یىؼـػکل ثبٍطالس ث»ػؿ  بیّ « چبػؿ»چَ ػؿ صبلت / 4 

 لیژاًـ ًْ ثتؼ کیؿا ثَ  يیىؼـػکل ّ اهکبى ًْ يیثغْاُؼ ّاهؼب اآفؿم اگـ . ّ م کیهؼؿت موجْل کیّ ًَ ثب  نییؿّثـّ

ىْػ  زبػیا ییچٌؼٍؼا بیّ  یویًْ، تلل یتیکٌؼ تب ؿّا زبػیآًِب ؿا ا نیػکل ّ هّْْػبت ّ تلل یيتـیثب ػهت ث ؼیکٌؼ ُن ثب

 ننیًيبى ػُؼ، اؿّت ـيتیؿا ُـ چَ ث« رنن ؿُب ىؼٍ ّ آفاػ»  تْاًؼ یىْػ کَ ه ـٍیچ ویتُْن عْ يیّ ُن ثتْاًؼ ثـ ا

امت کَ  کيهو یّهت قیً ینویّ ىؼـ اؿّت ننیاؿّت ـایف. نتیثؼّى صزبة هوکي ً ننیاؿّت ـایف. ؿا ًيبى ػُؼ یؼیرؼ

 یػاؿا قیً ننیاؿّت ـایف. عْاًٌؼٍ هوکي ثبىؼ یػؿ هتي ثـا یهؼٌب یّ ًوؼ ّ رنتزْ ییؿهقگيب یثـا ییرب يَیُو

ّ توتغ  بهبتیاىت یثـع یکَ ػؿ ػکنِب ٍْؿت گـكتَ امت ّ آى اؿّب يْػیه يیُو وبیامت ّگـًَ هّْْع ػه یصزبث

 نتیً یاٍال هيکل قیکبهل ػکنِب ً یثب آًکَ لغت) ػکنِب هـتت لغت تـ ىًْؼ،  ینتیثب يیامت ّ ثٌبثـا یرٌن یُب

ـػٍ، فى آفاػ پيت پ وتیصو بىیػؿ تُْن ّ كبًتنن ث یگـكتبؿ گـیّ اف ٓـف ػ( احـ هْرْػ ثبىؼ کیاگـ کَ هؼؿت موجْل

.ثِيت گويؼٍ امت کیّ تکـاؿ تُْن ثبّؿ ثَ  ینتیّ ػؿّؽ ًبؿم ویاف چبػؿ کَ ُوبى كت  

 

امت ّ ثَ ًبچبؿ گـكتبؿ ُوبى  یّ اعاله یربهؼَ هؾُج يیکَ اّ كـفًؼ ُو ػُؼ یًيبى ه یکبؿُب ثَ عْث يیکَ ا ُوبًطْؿ

 ًْؼیپ يیثَ آى ػاؿػ کَ تب کزب ثتْاًؼ ا یاّ ثنتگ یكـػ تیاّ، ؿىؼ عاله یامت ّ کبؿ كـػ یّ كبًتنن ُوگبً نکْؿكیػ

ٌُـ  ک،یّ ًوؼ موجْل کیفثبى موجْل»ػؿ ػـٍَ  یپب يتـیُـ چَ ث ّىْػ  ـٍیكبًتنن چ يیثـ ا ٌؼ،یؿا ثج ویعْ یػؿًّ

 يتـیهزجْؿ ىْػ ُـ چَ ث ٌٌؼگبًویّ ث ویعْ یّ رٌن ینتیيیكت بهبتیاىت یاؿّب یآًکَ ثـا بیثگؾاؿػ ّ  «کیموجْل

 یهخل ثـع کیموجْل یپْؿًْگـاك کیًتْاًؼ  یصت قیثگؾاؿػ ّ آًزب ً یزبة کٌؼ ّ پب ثَ ػـٍَ پْؿًْگـاكکيق ص
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اف ُـ  ییػؿ هبلت ؿُب یگٌبُیثبفگيت ثَ آؿْه هبػؿ ّ ثِيت گويؼٍ ّ ث یکٌؼ ثلکَ ثَ رنتزْ زبػیمبػ ا یُْبیمٌبؿ

.چبػؿ ثبىؼ  

 

ییًِا عخي  

 

 کْینکْؿمیػ ًْؼیپ کیهضوؼ آفؿم  یًيبٓ ّ ىؼـػکنِب يیـیى« هللافًبى »ّ هزوْػَ  «یچبػؿ ارجبؿ» بىیه یثبؿ

ّ ًْع اؿتجبٓ امت کَ  ًْؼیپ يیًبثبلـبًَ ّ ثب کوک ىٌبعت ا بیثبلـبًَ  ک،یّرْػ ػاؿػ، اهب ثب ػؿربت هغتلق موجْل

کَ کزب آًِب  ؼیآًِب ؿا ثبفىٌبعت ّ ػ یّ ُن ّؼلِب ًيبٓ، يیـیآًِب، هخل هؼؿت هزوْػَ ى کیکبی یُن هؼؿتِب تْاى یه

مٌت  یـهـػعٌقؿپٌقؿیىؼى ثَ پ لیثْف کْؿ هضکْم ثَ تکـاؿ مٌت ّ تجؼ یآفؿم ثَ ًبچبؿ چْى ؿاّ یهخل ىؼـػکنِب

ّ  یكـػ تیثِتـ ثَ هؼؿت ّ عاله یبثی ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف ػمت یهيبثَ ا یتُْوبت ّ كبًتنوِب ـیام ـایف. ىًْؼ یه

ویهبػؿ ثَ تضْل عْ يَیّ ُو کیموجْل بتیّ ؿّا کیَ رِبى موجْلث یبثی ُنتٌؼ، ًبتْاى اف ػمت ویعْ کیوجْلم . 

 

:بتیاػث  

 

 ک،یموجْل»مَ ثغو  یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیُـ پؼ: ّاهغ بیؿئبل / یبلیع/کیموجْل یمَ مبصت ؿّاً/ 1 

 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 ي مَ ثغو امت ّ آىیاف 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 ؼٍیلول ُـ پؼ 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 یثبف ناف ثْمَ تب ػي. 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  یجیکىو ىکل تـ ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیـاى ّ ًًْ تب ثض ییّ توٌب تیعاله

ُن ثَ  یؼٌی. ـػیگ یاؿتجبٓ ه ـیّ ؿ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیػؿ ؿاثطَ موجْل. ؼیًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ

هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف  ّ ُوقهبى ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یرِبًو ّ ثَ عْامتو، ثَ ؿه

اّ  بىیاؿتجبٓ، ؿاثطَ ه يیمَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ا ،یخیاؿتجبٓ تخل کیػؿ  اهغاه 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 بٍلَك يَیُو

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. 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

تزبّف ّ عيًْت  یػمت اّ ثـا ثقاؿهضْ ىؼٍ امت ّ ثَ ا یگـیؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػ ـیاًنبى ام. کٌؼ یى هػاؿب

.یتزبّفگـ رٌن کیهخل صبلت  ىْػ، یه لیتجؼ  
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«یشاًیا ذىیتلؼ اقیتکشاس ّ اؽت»  ذٍیّ دّ پذ تیصادق ُذا  

 

 

اف  یثـع. هٌتيـ ىؼٍ امت ٌتـًتیػؿ ا ییؼئْیّ بی یهطبلت كـاّاى ًْىتبؿ تیهٌبمجت مبلـّف هـگ عْػعْامتَ ُؼا ثَ

ُوبًطْؿ کَ تب کٌْى کتبة . امت ،یهؼؿى كبؿم بتیثقؿگ اػث یهؼوب يیا ت،یُؼاػؿثبؿٍ  یًکبت ربلج یهطبلت ػاؿا يیا

 يیگـكتَ امت ّ ا یـاًیهغتلق ا یكـاّاى ّ تْمٔ ًنلِب یكـاّاى اف چين اًؼافُب یهْؿػ ًوؼُب «تیثْف کْؿ ُؼا»

.(امت ٌَیفه يیؿ اػ ـیعْة اع یاف کبؿُب یکی« 37اف عبًَ ىوبؿٍ » هنتٌؼ  لنیك. ) نتیً یبًیؿا پب« ًوؼ هؼاّم»  

 

 

رِبى ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى  «یهضْؿ گْؿیك»ثَ  تیامت کَ چـا ُؼا يیاهب ا بىیه يیػؿ ا ًْؼیمْال ربلت ّ ُوپ ػّ

 لیتجؼ یـاًیهؼؿى ّ هؼبٍـ ا بتیػؿ كـٌُگ ّ اػث «قیّ هؼوبثـاًگ یکتبة هضْؿ»ثَ « ثْف کْؿ»ّ چـا کتبة  یـاًیا

  ىؼٍ امت؟

 

 

 «تیًوؼ ُؼا»ػؿ ّاهغ ًوبػ اف ػـٍَ  ینتیػـٍَ ثب يیثَ ا یثَ چين اًؼاف بیمْالِب ّ  يیثَ ا یاثثَ رْ یبثیػمت یثـا

 یثپـػافػ، مؼ« ًوؼ ًوؼ»مْال ثجـػ ّ ثَ  ـیّ ثَ ثْف کْؿ ف تیًوؼ ّ ًوبػ ّ ًْع ًگبٍ آًِب ؿا ثَ ُؼا يیّ ا ـػیكبٍلَ ثگ

ّ  تیُؼا ؼٍیپؼ»ًوؼُب ّ ًوبػاى ثب  بىیًْع ؿاثطَ ه»ثَ  ،بثؼیؿا ث« هغتلق یبًوؼُ يیگلتوبى ًِلتَ ّ هيتـک ػؿ ا»کٌؼ 

هوبلَ عبؿد  يیاف ػِؼٍ ا یکبؿ يیچٌ. ثکٌؼ لیّ تضل َیّ تزق یؿّاثٔ ؿا ثـؿم يیا کلیىْػ ّ هبتـ کیًقػ« ثْف کْؿ

. امت یّ ػلو يیثضج ًْ يیا یرب یٌتـًتیهوبلَ ا کیکـػ ّ ًَ  لیّ تضل یتٌَ ثـؿم کیُوَ  يیتْاى ا یًَ ه ـایامت، ف

ثْف »هتلبّت ثَ  یکـػٍ ام چين اًؼاف یُن مؼ« ثْف کْؿ ّ گلتوبى صْل ثْف کْؿ یؿّاًکبّ» یهي ػؿ کتبة ػّ رلؼ

ثـ  یٌبهتٌیث بیّ  یؿّاًيٌبعت یًوؼُب يیاف هِوتـ یاحـ آًگبٍ ثـع يیثکٌن ّ ُن ػؿ رلؼ ػّم ا زبػیؿا ا تیّ ُؼا« کْؿ

ػّ مبل  بی کیکتبة اصتوبال  يیاهب ا. کـػٍ ام یًوؼُب ؿا ثـؿم يیهؼْالت ا ام ّ هؼؿتِب ّ کـػٍ لیثْف کْؿ ؿا ًوؼ ّ تضل

ًوؼ ثْف کْؿ ّ گلتوبى »  یٌتـًتیتْاًٌؼ ثب هـارؼَ ثَ کتبة ا یىْػ تب آًقهبى اهب ػّمتبى ػالهَ هٌؼ ه یهٌتيـ ه گـیػ

.ثغْاًٌؼ ؿاػّ کتبة  يیا یهجبصج هِن ّ عطْٓ اٍل يیاف ا یثـع« صْل ثْف کْؿ  

 

 

کتاب ٌکیل   
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ػّعتَ ىؼٍ  تیکَ ثَ ُؼا ییّ ًگبُِب تیاف ُؼا یػؿًّ یـیثب كبٍلَ گ ینتیػؿک ثِتـ ػّ مْال ثبال ثب یصبل ثـا اهب

چين  يیامت کَ ا یؼیٓج. )نیثکٌ زبػیگلتوبى ّ ًگبٍ ا يیثَ ا یّ ؿّاًيٌبعت یچين اًؼاف ؿّاًکبّ کیامت، ػؿ ّاهغ 

 کی زبػیهبػؿ ثَ ا. امت تیهتلبّت ػؿ ػؿّى گلتوبى صْل ُؼا یچين اًؼاف زبػیثلکَ كؤ هبػؿ ثَ ا نتیً یاًؼاف كـاگلتوبً

ّ ثَ ثْف  تیکتَ هيتـک ػؿ ًگبٍ ثَ ُؼاتْاى ػؿ ّاهغ ثَ چٌؼ ً یچين اًؼاف ه يیا زبػیثب ا(. امت « ًوؼ_فثـ بیًوؼ _هتب»

:بكتیکْؿ ػمت    

 

 

«اتژٍ کْچک ؽ»تَ عاى « تْف کْس»ّ کتاب  تیُذا  

 

 

ػمت  یمْژٍ توٌبهٌؼ هـتت ػؿ پ يیامت ّ ا« مْژٍ توٌبهٌؼ» کیلکبى اًنبى  یػؿ ؿّاًکبّ ژٍیّ ثَ ّ یؿّاًکبّ ػؿ

هب  کیکبی یّهت. ٌؼیگْ یه« اثژٍ کْچک ؽ»ثَ آى  یّامت کَ ػؿ ؿّاًکب یا« گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ یتوٌب» ثَ  یبثی

 ـٍیّ ؿ یکیاؿّت ،یعبًْاػگ ،یكـٌُگ ،یبمیم ،یػيو ،یمؼبػت ىـل بیّ  تیثؼًجبل هْكو ویؿّفهـٍ عْ یػؿ فًؼگ

 کی یػاؿا ویُوقهبى ػؿ عْ یهغتلق ّ ّاهؼ یتوٌبُب يیا. نیبثیػمت  ویعْ «یتوٌبُب»ثَ  نیعْاُ یػؿ ّاهغ ه ن،یُنت

هطلْة گويؼٍ، ثِيت گويؼٍ »ػؿ ّاهغ ُوبى  نییرْ یهب ه تیآًچَ ػؿ ًِب ـایُنتٌؼ، ف «کیكبًتبمت بیتُْن ّاؿ هضْؿ » 

صنـت اف  یکَ آػه ییٓال یػّؿاًِب یُوَ . نیػاىتَ ا یػؿ آؿْه هبػؿ ّ ػؿ ػّؿاى کْػک نیکٌ یه بلیامت کَ ع «یا

هطلْة ّ » يیؿا اف ا ویعْ َیاّل ـی، هؼؿت ّ تَْثؼمت آّؿػ ٌؼٍیعْاُؼ ػؿ آ یه بیعْؿػ ّ  یػمت ػاػى آى ؿا ه

ثِيت  يیثَ ا یبثیثؼًجبل ػمت  تیػؿ ًِب یٍّبل ثيـ لیّ ه یثيـ یُوَ رنتزُْب. آّؿػ یثؼمت ه« ثِيت گويؼٍ

کَ ػمت  ـٍیّؿ یبمیم ،ی،ػيویّ مؼبػت ىـل تیهب ثَ ُـ هْكو ٌـّیاف. ؼیآ یکبهل ثؼمت ًو چگبٍیامت کَ ُ یا َیاّل
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ثلٌگؼ تب  ینتیلٌگؼ ّ ثب یه ویرب کیمؼبػت ثَ هْل هؼـّف  يیا يَیّ ُو نتیُن رِبًوبى ّ مؼبػتوبى کبهل ًثبف  ن،یبثی

رِبى  ٌـّیاف. بثؼیًْ ػمت  یتِبیّ ثَ هْكو یًْ اف ػين ّ فًؼگ بتیّ ثيـ ثَ ؿّا بثؼیاػاهَ  یػائو یي رنتزْیا

.ػُؼ یًو بىیًْ پب تیثَ ًْىتي ّ عاله چگبٍیُ یثيـ کیموجْل  

 

 
 

 يیثـ امبك ىٌبعت ا وبیهؼؿى ػه ـبتیهخبل کل تجل یثـا. ثکٌٌؼ لبیهغتلق ا یقُبیتْاًٌؼ چ یؿا ه« اثژٍ گويؼٍ» يیا ًوو

تْاًؼ ثَ فّؿ هَـف  یػاًؼ کَ اّ ًو یگـ عْة هؼؿى ه ؾیتجل کی. امت ىؼٍ زبػیاًنبى ا یتوٌبهٌؼ یا َیصبلت پب

ؿا الوب کٌؼ کَ اگـ  يیثَ هَـف کٌٌؼگبى ا ینتیػاًؼ کَ چگًَْ ثب یاّ ه بآى کبال ّاػاؿ کٌؼ، اه بی يیا ؼیکٌٌؼگبى ؿا ثَ عـ

ىؼٍ « گويؼٍ ّ هؼؿت گويؼٍهطلْة » ؿا ثغـًؼ، ػؿ ّاهغ ٍبصت  یکلو ّؿفى يیا بی لیهْثب ؼیتللي رؼ بی يیهبى يیا

 بی یبمیم ی ؼٍیُوبًطْؿ کَ ُـ ا. بثٌؼیهـػاى ػمت  بیفًبى ّ  گـاى،یػ« ػين ّ هضجت»تْاًٌؼ ثَ  یاًؼ ّ صبل ثِتـ ه

تْاًٌؼ ثَ  یهؼؿى ه ـییىْػ کَ هبػؿ ىْػ ثَ هـػم ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ثب تضْل ّ تـ یتْاًؼ تْػٍ ا یه یتٌِب ّهت یارتوبػ

 یپـّپبگبًؼا بىیتلبّت ه ٌزبیا وبیُوبًطْؿ کَ ػه. بثٌؼیهخبل ػمت  یثـا ویثَ هؼؿت اف ػمت ؿكتَ عّْ  ویعْ یتوٌبُب

 کیآًگبٍ  کیؼئْلْژیعطـًبک ا یػؿ صبلت پـّپبگبًؼا. ىْػ یهيغٌ ه قیّ چبلو هؼؿى ً بًَیبػگـایّ ثٌ کیؼئْلْژیا

« هطلْة گويؼٍ»ثَ  یثب عْػاًتضبؿ بیّ  ِبیِْػی ثب کيتي ؼیگْ یه ویثي الػى ثَ هْهٌبى عْ بیّ  یهخل ًبف یؼئْلْژیا

. گـػًؼ یکَ ثؼًجبل آى ه بثٌؼیػمت  یا «ويؼٍثِيت گ»ثَ ىکٍْ اف ػمت ؿكتَ امالم ّ ثَ  بیّ ىکٍْ ثقؿگ هلت آلوبى ّ 

 بیآى ػً بی بیػً يیػؿ ا« ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ» يیآى کبؿ ؿا ثکٌٌؼ، صتوب ثَ ا بی يیػٌُؼ کَ اگـ ا یثَ آًِب هْل ه

ي یتْاى ثَ ا یػاًؼ کَ ه یه يَیثبلـبًَ ُو بمتیچبلو ّ م بیهؼؿى  بمتیچبلو هؼؿى ّ م کَیػؿ صبل. بثٌؼی یػمت ه

ّ  ؼیآ یکبهل ثؼمت ًو چگبٍیُ« هطلْة گويؼٍ» يیا ٌضبلیّ ثب ا بكتیػمت  یّ تضْل ًْ هخل ػهْکـام« هطلْة گويؼٍ»

ؿاٍ  يیثِتـ یػؿ لضظَ کًٌْ یػهْکـام قیً ٌـّیاف. بثؼیت گويؼٍ ػمت مبفػ کَ ثَ ثِي یؿا ؿُب ه ویتُْن عْ يیاف ا
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 یتْاى اف ػهْکـام یُوبًطْؿ کَ ه. امت ویعْ یّؼلِب یّ ػاؿا نتیؿاٍ ً يیهؼؿى امت،اهب آعـ یتضْل مبعتبؿ

َ ثب تْرَ ث ینتیثب یّ هلت یُـ کيْؿ بیمبعت ّ  ؼایػؿ «یویتؼْ یػهْکـام»هغتلق ّ ًْ هخل  یتِبیآًگبٍ ؿّا

ثکٌؼ ؼیؿا تول یتْاًؼ ػهْکـام یّ ًو بثؼیػمت  ویعْ کیثَ مبعتبؿ ػهْکـات ویعْ یِبیژگیّ . 

 

 

 

 یروؼ بی یثَ مؼبػت كـػ یبثیػمت یهب ثـا یثيـ یهب ّ تالىِب یُوَ توٌبُب یـثٌبیُن ف« اثژٍ کْچک ؽ» يیثٌبثـا

ثَ  یبثیػمت  بلیامت کَ ُوبى ع یتنیّ ًبؿم کیػٌَـ كبًتبموبت کی یػاؿا« اثژٍ کْچک ؽ» گـیاف ٓـف ػ. امت

 بیصبلت ؿئبل  کی یػاؿا تیکْچک ػؿ ًِب اثژٍ يیا گـیامت ّ اف ٓـف ػ« هؼؿت هطلن ،ییثِيت ًِب ،ییػين ًِب»

پـ ثکٌؼ ّ  يَیُو یؿا ثـا« اّ یرب»تْاًؼ  یًو قیچ چیّ ُ نتیکَ چ نتیهؼلْم ً تیػؿ ًِب چگبٍیُنت ّ ُ قیًبهوکي ً

ؿئبل  ،ینتیهلِْم ًبؿم»مَ  يتـیث ضبتیتّْ یثـا. ) ـػیگ یؿا ه یتجلْؿ هجل یًْ رب یًْ، هؼ یتیًْ، ؿّا یقیهـتت چ

1.ؼیهـارؼَ کٌ بتیثَ ثغو اػث «کیْلّ موج ) 

 

 

ػُؼ  یًيبى ه بی. ربهؼَ چوؼؿ ثبلؾ ىؼٍ امت کی بیػُؼ كـػ  یامت کَ ًيبى ه« اثژٍ کْچک ؽ»ًْع اؿتجبٓ ثب  هّْْع

عـػ ّ چگًَْ  یؿا ًو یقیمٌزؼ ّ ُـ چ یکٌؼ ّ ُن آى ؿا ثب ػولو ه یًگبٍ ه ـبتیَ تجلکَ چـا هَـف کٌٌؼٍ ثبلؾ ُن ث

ًگبٍ اثژٍ » ـیثکٌؼ ّ ام ییجبیف بی یتب اصنبك ثقؿگ ػًْ ثغـ لیعْاُؼ ّمب یهـتت ه «نتیهَـف کٌٌؼٍ ًبؿم» 

 نتیً لیػل یث. ) بثؼیت ّ هؼؿت ػم یگـیتْاًؼ ثَ ػين ػ یثَ اّ ه یبثیکٌؼ کَ ثب ػمت یه بلیىْػ ّ ع یه« کْچک ؽ

.(مبفػ یّ رؾاة ه جبیاًنبى ؿا ف یكکـ بی یهؼؿت هخل هؼؿت هبل ٌؼیگْ یکَ ه  

 

 

ػؿ ّاهغ ًيبى « تـك» ٌبؿیىْػ ّ لکبى ػؿ مو لیتجؼ« اثژٍ کْچک ؽ»تْاًؼ ثَ تجلْؿ  یه یقیُـ چ نیکَ گلت ُوبًطْؿ

. ُنتٌؼ« اثژٍ ؽ»صبلت  یآًِب ػّ ؿّ یًؼ ّ ُـ ػّتٌگبتٌگ ػاؿ ًْؼیّ تـك ثب ُن پ یاًنبً یػُؼ کَ چگًَْ توٌب یه

ثغيِبی عبؿری ثؼى ّ یب هؼكْع ، پنتبى، ٍؼا ثـ اًنبى بیًگبٍ  ٌؼتْاًؼ ثَ هْل لکبى ثَ پٌذ صبلت هبً یاثژٍ ؽ ه ٌـّیاف

ثَ صبلت  بیاثژٍ کْچک ثَ صبلت توٌبهٌؼ  کیتْاًٌؼ ثٌب ثَ صبلت كبًتبموبت یصبالت ه يیؼ ّ ُـ کؼام اف اًظبُـ ىْ اًنبًی

 بیکٌؼ ّ  یرؾة ه ویتْاًؼ هب ؿا ثَ عْ یه« ًگبٍ ػبىوبًَ»هبًٌؼ  قیچ کیگبٍ  ٌـّیاف. ّ عطـًبک ظبُـ ىًْؼ ؼییپبؿاًْ

.ثکٌؼ زبػیىْػ ّ ػؿ هب ػلِـٍ ا لیتجؼ« عطـًبک بیّ  ؼییًگبٍ پبؿاًْ» کیثَ  گـیػ یًتْاًؼ فهب یًگبٍ ه يیا  

 

 

:نیثپـػاف بىیـاًیا بىیّ ثْف کْؿ ه تیُؼا ؼٍیثَ پؼ نیتْاً یمت ّ صبل ها یکبك َیآالػبت اّل يیثضج هب ا یثـا  

 

 

 گْؿیکَ چگًَْ ك نیصل ّ لول کٌ نیتْاً یه ن،یثٌگـ بىیـاًیا بىیّ ثْف کْؿ ه تیُؼا ییچٌؼمْػا تیثَ هضجْث اگـ

ؿّىٌلکـاى ّ  ىبیه ژٍیّ ثَ ّ بىیـاًیا بىیه« اثژٍ کْچک ؽ»ثَ تجلْؿاى « ثْف کْؿ»  ؼٍیّ پؼ «تیٍبػم ُؼا»

 یثـا. ) کـػٍ اًؼ زبػیعبً ا یثب صبالت ّ ًويِب« کیًظن موجْل» کی ویىؼٍ اًؼ ّ ثؼّؿ عْ لیتجؼ یـاًیٌُـهٌؼاى ا

ّ  نتیچ یؿّىٌلکـ» ثَ ًبم  ـمیاف ًگبٍ لکبى ثَ هوبلَ اع کیّ ًظن موجْل ْیمٌبؿ يیػؿثبؿٍ ا يتـیث ضبتیػؿک ّ تّْ

.(ؼیـارؼَ ثکٌه «یـاًیؿّىٌلکـ ا وبؿگًَْیصبالت ث  

 

 

امت ّ  بىیـاًیا ی، عالم ىؼى ثـا«هؼؿى ىؼى یتوٌب»تجلْؿ  کنْیاف  ـاىیثَ مبى ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ا تیُؼا

عْاُؼ ثَ آى  یىْػ کَ اّ ه یه لیتجؼ «یهؼؿً ییمؼبػت ّ تْاًب» کتبثو ثْف کْؿ، ثَ تجلْؿ آى  ژٍیاّ ّ ثَ ّ ٌـّیاف

ثبػج آى ىؼٍ امت کَ هـتت ػؿثبؿٍ اّ ًوؼ ّ چين  قیّ ثْف کْؿ ً تیُؼا کیصبلت ّ ثغو موجْل يیا. بثؼیػمت 

.ـػیّ ًوؼ هؼاّم هـاؿ ثگ ـیهؼؿى هْؿػ تلن ؼٍیپؼ کیىْػ ّ اّ ثَ مبى  زبػیًْ ا یاًؼافُب  

 

 

کتبة  ییّ چٌؼمْػا ینتیصبلت هؼوبّاؿ، مْؿؿئبل ٌگًَْیاّ، هـگ عْػعْامتَ اّ ّ ُو یفًؼگ ت،یُؼا گـیٓـف ػ اف

. ىؼٍ امت لیتجؼ «تیهؼؿً ؼٍیپؼ»ػؿ ثـاثـ  بىیـاًیّ ؿئبل ا ینتیًبؿم بهبتیاّ ثَ تجلْؿ ُوَ تـمِب ّ اىت« ْؿثْف ک»

توٌبهٌؼ ّ » اف ؿاثطَ  یًوبػ یـاًیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا یثـا غاّ ػؿ ّاه کیعالم ّ ُوقهبى تـاژ یّ فًؼگ تیُؼا ـایف

اّ، ؿّىٌلکـ ّ  یّ فًؼگ تیُؼا گْؿیػؿ ك. امت «تیهؼؿً ؼٍیپؼ»اّ ثب  «يبًَیچٌؼپبؿٍ ّ ؿّاى پـ گـیاف ٓـف ػ

. ىْػ یؿّثـّ ه ویعْ« هؼؿى یّ توٌبُب تیهؼؿً»ثب  وییّ ؿاثطَ چٌؼپبؿٍ ّ چٌؼمْػا ویثب عْ یـاًیٌُـهٌؼ ا

ًْ،  یًْ ّ مبعتبؿُب یتوٌبُب يیا یکٌٌؼ ّ اّ آؿفّ یاؿْا ه ویعْ یکَ اّ ؿا ثَ مْ «یهؼؿً یّ توٌبُب تیؼؿًه»
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ّ ػين هؼؿى ؿا ػاؿػ ّ ُوقهبى  یهؼؿى، مؼبػت رٌن ییگـا یتیّ گ تیهؼؿى، كـػ یهؼؿى، ػهْکـام یفاػآ یآؿفّ

آىٌب ّ  یا ؼٍیآًِب پؼ کیکبی یثـا تیثنت ُؼا يّ ث تیکٌٌؼ ّ مـًْىت ُؼا یه زبػیتوٌبُب ػؿ اّ تـك ّ ُـاك ا يیا

 یکٌؼ، هوٌْع ه یه يیهؼؿى اّ ؿا لؼي ّ ًلـ یثِبّ کتب تیربهؼَ هب آًگبٍ ُؼا یبػگـایُوبًطْؿ کَ ثغو ثٌ. امت یػؿًّ

 اًوؼ ؿ قاىیه يیيتـیث تیُؼا« ثْف کْؿ» ٌـّیّ اف نیؿّثـّ ُنت ؼٍیپؼ يیثب ُو وبیػه قیً« ثْف کْؿ»ػؿ ثـاثـ . مبفػ

 «ْیّ مٌبؿ کلیهبتـ» کی« ثْف کْؿ»تْاى ػؿ گلتوبى ًوبػاًَ ثؼّؿ  یاعتَبً ػاػٍ امت ّ ُوقهبى ه ویثَ عْ

اف ثْف « ًْ، چين اًؼاف ًْ ـیّ تلن کیًوؼ موجْل» کیهيبُؼٍ کـػ کَ کزب هب ثب  یـػ ّ ػؿ ًوؼُب ًنجتب ثَ عْثهيبُؼٍ ک

.نیًوبػ ؿّثـّ ُنت یؿئبل ّ عـاثبت بی ینتیًبؿم یُبّ ُـامِب، توتغ  بهبتیّ کزب هب ثب اىت نییکْؿ ؿّثـّ  

 

 ویهتٌبهِ عْ بهبتیّ ثب اىت ویچٌؼپبؿٍ ّ هتٌبهِ عْ یبیکتبة ػؿ ّاهغ ثب ػً يیعْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ثْف کْؿ ػؿ ا ـایف

ثب ثي  و،یعْ یکیّ اؿّت یرٌن یثب تـمِب بیّ  یعـاثبت ،یثؼًجبل تضْل ّ ُوقهبى تـك اف تضْل ّ ثب رِبى ػؿًّ

رِبى ثْف کْؿ ّ ػؿ  يیثب ا کیموجْل یـیثب كبٍلَ گ ثتْاًؼاّ تب کزب  ٌکَیىْػ ّ ثنتَ ثَ ا یؿّثـّ ه ویعْ یثنتِب

ـػیگ یثَ عْػ ه قیػوؼتب صبالت ًبثبلـبًَ ّ ّؼ بیؿّثـّ ىْػ، آًگبٍ ًوؼ اّ صبالت ثبلـبًَ  ویثب رِبى عْ تیبًِ .  

 

کَ ُوقهبى ُن «  یهطلْة گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ ا»، ثَ مبى «اثژٍ کْچک ؽ»ّ ثْف کْؿ ثَ ػٌْاى  تیُؼا ٌگًَْیا

کٌؼ  یه زبػیا «کیًظن موجْل» کی ویػؿ ّاهغ ثؼّؿ عْ قػ،یگاً یًوبػ ثـ ه بیّ عْاًٌؼٍ  یگـیّ ُن ُـاك ػؿ ػ بمیاىت

تْاًٌؼ ثَ  یه یثغي. ـًؼیگ یثَ ػِؼٍ ه ْیًظن ّ مٌبؿ يیػؿ ا یبلتًوو ّ ص ویعْ ییثٌب ثَ تْاًب یًوبػ بیّ ُـ عْاًٌؼٍ ّ 

ّ  تیجت ثَ ُؼاًن یصبالت هنضْؿ ـیام گـیػ یّ ثغي بثٌؼیثْف کْؿ ػمت  بیّ تیّ چين اًؼاف ًْ ثَ ُؼا ـیتلن زبػیا

 یعـاثبت صبالت ـیام وبیػه یػؿ صبلت ؿئبل آًگبٍ ثغي بی. ىًْؼ یعين ّ ًلـت اف آًِب ه گـیػ یاف مْ بیثْف کْؿ ّ 

ّ لول هٌطن  تیهجْل هـگ عْػعْامتَ ُؼا يیتْاًٌؼ ػؿ ػ یىًْؼ ّ ًو یه تیُؼا یعْػکي بیّ لکبتَ ثْف کْؿ  یؿاّ

آًِب، ثي ثنت  یػؿًّ کلیثْف کْؿ، ُوقهبى ًوبػاًَ ثَ آى ثٌگـًؼ ّ هبتـ یگْؿُبیك گـیّ ػ یًِلتَ ػؿ صبالت ؿاّ

ثَ ثبّؿ هي . ىْػ یثب آى ؿّثـّ ه یثَ ًْػ تیػؿ ًِب یـاًیٌُـهٌؼ ا بیّ  ـکَ ُـ ؿّىٌلک یثي ثنت. ؿا ػؿک کٌٌؼ تیُؼا

 یًلـت/بؿ صبالت ػينگـكت يتـیّ ثْف کْؿ ث تیًوؼُب ّ ًگـىِب ثَ ُؼا يیامت کَ ثغو ػوؼٍ ا يیاهب ا یهيکل اٍل

»  گْؿیك کیآًِب ثَ  یـاث تیؿئبل ّ کبثْك ّاؿ ُنتٌؼ ّ ُؼا ییبیغْلیهبل ،یػچبؿ توتغ عـاثبت بیّ  یبلیع بی ینتیًبؿم

ثَ ثْف کْؿ آًگبٍ  بی تیًوؼ ّ ًگبٍ ثَ ُؼا کی ینتیػؿ صبلت ًبؿم بی. ىؼٍ امت لیتجؼ« پْچ گـا ،ییبیغْلیهبل ،یعـاثبت

 «یپؼؿکي»ىبُؼ  بی. نیُنت تیثْف کْؿ ّ ُؼا نیاف ًوؼ ػو یًبتْاً گـیػ یمْ ّ اف مْ کیاف  ًوبػ یهب ىبُؼ هنضْؿ

.نیُنت ـٍیّ ّؼ ػـة ثْػى ّ ؿ یكبؿم نتیثَ كبى تیاُؼ لیػؿ هبلت تجؼ ؼیرؼ   

 

 

صبالت  بیّ  ییبیغْلیهبل ،ینتیصبالت ًبؿم يیّ ثْف کْؿ ٌُْف گـكتبؿ ا تیّاهغ ثَ ثبّؿ هي ثغو ػوؼٍ ًگبٍ ثَ ُؼا ػؿ

 یًنلِب یثـا تیتْرَ کـػ کَ ُؼا يیثَ ا نیّ ثْف کْؿ ػه تیربلت امت کَ ػؿ گلتوبى صْل ُؼا ٌـّیاف. امت یعـاثبت

چين  بیىْػ، چَ گًَْ ُنتٌؼ؟ آ یه یكـااكکٌ تیکَ ثـ ُؼا «ییًْ صبالت» يیا ٌکَیىْػ ّ ا یه لیتجؼ قیًْ ثَ تجلْؿ چَ چ

ّ  یعـاثبت بیّ  ییبیغْلیثَ تجلْؿ صبالت ًْ اف صبالت هبل تیصبل ُؼا ٌکَیا بیکٌٌؼ ّ  یه زبػیا تیاًؼاف ًْ ثَ ُؼا

ؿّىٌلکـ  ییبیغْلیّ صبالت هبل« چْك ًبلَ»ثَ هْل عْػه اف  تیربلت امت کَ ُؼا. ) ىْػ یه لیتجؼ ییتـاّهبفا

 لیتجؼ «یـاًیلَ ؿّىٌلکـ اّ چْك ًب ییبیغْلیهبل» صبلت  يیهِن ا گْؿیصبل اّ گبٍ ثَ ك يیهتٌلـ ثْػٍ امت ّ ثب ا یـاًیا

ا.( ىْػ یىؼٍ ّ ه  

 

ثـ  یاکخـ ًوؼُب گـیػؿ ّاهغ ثبػج ىؼٍ امت کَ اف ٓـف ػ« ّ ثَ ثْف کْؿ تیًْع ًگبٍ ثَ ُؼا»هيکل ًِلتَ ػؿ  يیا

ػؿّى ثْف کْؿ  یػؿًّ یْیّ مٌبؿ کلیهبتـ يیىًْؼ ّ ا کیػؿ ثْف کْؿ ًقػ« ًِلتَ کلیهبتـ»ثْف کْؿ ًتْاًٌؼ ثَ 

ؿا  ویعْ ـٍیّ ؿ یاػث ،یربهؼَ ىٌبعت ،یؿّاًيٌبعت ،یٌبهتٌیل ثکٌٌؼ ّ آًگبٍ چين اًؼاف عبً ًوبػاًَ، ثؿا ػؿک ّ لو

ُوبًطْؿ کَ . هبًؼٍ امت یٌُْف ًبىٌبعتَ ثبه یاف رِبت كـاّاً تیُؼا« ثْف کْؿ»امت کَ  يیصبٍل ا. ثکٌٌؼ زبػیا

 یثـا یچين اًؼاف ّ ػـٍَ ا زبػیا یلکَ ثَ هؼٌبث نتیًوؼ ً بىیپب یثْف کْؿ ثَ هؼٌب کلیثَ هبتـ یکیىٌبعت ّ ًقػ

 تیهيکالت ػؿ ثـعْؿػ ثَ ُؼا يیا. امت یـاًیؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا بیّ  تیًْ اف ثْف کْؿ ّ اف ُؼا تیُقاؿ ؿّا زبػیا

هخبل ػّ هّْْع هِن  یػؿ ّاهغ ثبػج ىؼٍ امت کَ ثـا« ثْف کْؿ کلیهبتـ»ثَ ثْف کْؿ ّ ػؼم ىٌبعت  تیّ ػؿ ًِب

.بًؼثو یهغل تیًگبٍ ثغو ػوؼٍ ًوبػاى ثْف کْؿ ّ ُؼااف  لیؽ   

 

 یگـكتبؿ»ّ ثضج  «یـاًیربهؼَ ّ كـٌُگ ا کیتکـاؿ تـاژ»ّ ثْف کْؿ ػؿ ّاهغ ػّ ثضج  تیُؼا یػّ ثضج هضْؿ يیا

ؿا  یـاًیّ كـٌُگ ا یـاًیامت کَ ثي ثنت اًنبى ا« ّ ؿئبل ینتیًبؿم یْیػؿ صبالت ّ مٌبؿ یـاًیاًنبى ّ كـٌُگ ا

ّ  ٌؼیث یگـكتبؿ آى ه قیؿا ً ویعْ تیُؼا تیکَ ػؿ ًِب یتتکـاؿ ّ ثي ثن. کٌٌؼ ّ کـػٍ اًؼ یه ؼیّ ثبفتْل یمبف ٌَیفه

ىْػ تب  یه ـایؿا پؾ« هـگ عْػعْامتَ» ٌـّیپل اف ثْف کْؿ ًتْاًنتَ امت رلْ ثـّػ ّ اف ژٍیکٌؼ کَ ثَ ّ یاصنبك ه

 یثال»ّ ُن  یـاًیا یّ كـػ یُن ّـّؿت ُـ تضْل كـٌُگ کَ یثي ثنت. ػُؼ بىیپب یّ ٌُـ یثي ثنت ػؿًّ يیثَ ا

هتلبّت هؼؿى  تیثَ رِبى ّ كـػ یبثیاف ػمت  یثي ثنت ّ ًبتْاً يیا ـایف. ًيْػ ـٍیتضْل امت اگـ ثـ آى چ يیا «بىر
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ّ  یػثضـاى كـ ؼیثَ تکـاؿ ّ تيؼ تیّ هضکْه یـاًیّ هؼؿى ا یمٌت یجگیػاػى ثَ ؿـ بىیاف پب یًبتْاً و،یعْ یـاًیّ ا

ثَ آى ػچبؿ ىؼٍ امت ّ ٌُْف اف آى  تیهؼؿً ؼاؿیاف فهبى ػ یـاًیامت کَ كـػ ّ ربهؼَ ا یقیآى چ وبیػه و،یعْ یروؼ

.امت بكتَیً ییؿُب   

 

 

ّ تي تغت اّ یشاًیفشد ّ فشٌُگ ا کیتشاژ تکشاس  

 

. ّ كـٌُگ هب تبیهِن ػؿ اػث گْؿیك کی« ثْف کْؿ یؿاّ»هبمت ّ  بتیاػث «یهتي هضْؿ» کیکْؿ ػؿ ّاهغ  ثْف

. ـػیگ یکبؿ ٍْؿت ه يیّ چَ عْة کَ ا ىْػ یه یهـتت اف رِبت هغتلق ًوؼ ّ ثـؿم تیکتبة ثْف کْؿ ُؼا ٌـّیاف

امت کَ چْى کوتـ ثَ  يیثـ ثْف کْؿ اهب ا یؿّاًکبّ یهيکل ًوؼُب ژٍیًوؼُب ّ ثَ ّ يیاف ا یا هيکل ثغو ػوؼٍ

 یًوؼُب يیّاؿػ ّ آىٌب ُنتٌؼ، ثٌبثـا یّ هتْى اػث لنیك یى ؿّاًکبّپنبهؼؿ لیتضل بی ژک،یاف ًْع ژ بی «یلکبً لیتضل»

. ىًْؼ کیػؿّى احـ ًقػ «کیّ ًظن موجْل کلیهبتـ»ثَ  تْاًٌؼ یامت ّ ًو یرؼ یّؼلِب یػاؿا ییعْثيبى ػؿ رب

ُْىٌگ  ػکتـ یٌبهتٌیًوؼ ث بیؿّب کبظن فاػٍ،  ؼیًوؼ رؼ بیّ  یّ عْة هخل ًوؼ ػکتـ ٌٍؼت یهْ یبًوؼُ يیا ٌـّیاف

 نیػو یْیمٌبؿ تْاًٌؼ یُنتٌؼ ّ ًو یرؼ یًوؼىبى، ػچبؿ ّؼلِب ٌبلیّ اّؿژ یثـ ثْف کْؿ، ػؿ کٌبؿ ًکبت هْ یآرْػاً

.ىًْؼ کیثَ اّ ًقػ بیثْف کْؿ ؿا هتْرَ ىًْؼ ّ    

 

 

 ٌزبیا بویػه ٌـّیامت ّ اف گـیػ یثب ثغيِب ًْؼیػؿ پ ویثغيِب کیکبی «یمولًْ» کیهخل  تیثْف کْؿ ثَ هْل ُؼا ـایف

ًظن  یهِن احـ کَ صبّ «ـهتيیف»احـ، ثَ ػؿک  «یثٌؼ تیتـک بی ْىیکوپْفم» لکبى ثَ ػؿک  لیتضل ٍْیثَ ى ینتیثب

.  ؿًّؼ یثَ عطب ه یاف رِبت ِبیـیگ زَیػؿک کـػ ّگـًَ ًت ؿاىؼ ّ آى  کیاحـ امت ًقػ کلیهبتـ بی ْیّ مٌبؿ کیموجْل

 يیرقء ّ کل ػؿ ا بىیؿا ّ ؿاثطَ ه ْیکْؿ هتوـکق ىًْؼ ّ کل مٌبؿؿاثطَ عبً ػؿ ثْف  کیًوبػ ثـ  یّهت ژٍیثَ ّ

 گبُِبُوقهبى ثب کوک ً تْاى یه يیًْ یلیًگـه ّ تضل يیُوبًطْؿ کَ ثب چٌ. ـػیؿا ػؿ ًظـ ًگ کیّ ًظن موجْل ْیمٌبؿ

 بیٍ لکبى احـ ؿكت ّ ّؼق ًگب گـیػ یاًؼافُب ثَ ًوؼ چين ؼایػؿ بیػلْف ّ  ٍْیچْى ى گـیػ یهْ یاًؼافُب ّ چين

ػؿ کتبثو ثـ ثْف کْؿ ثَ ًبم  یهخبل ػکتـ آرْػاً یثـا. کـػ زبػیا یاًؼاف چٌؼچين یؿا رجـاى کـػ ّ ًگبُ یؿّاًکبّ

ًوبػ  یـیثْف کْؿ ثَ فى اح یًيبى ػُؼ کَ ػين ؿاّ عْاُؼ یه یٌبهتٌیثَ کوک ًوؼ ث «ننیًْبلیثْف کْؿ ّ ًبم ت،یُؼا»

 يیاهب ا. امت یثَ كـٌُگ ػـث تیاف لکبتَ ًوبػ ًلـت ّ عين ُؼا یّ ًلـت ؿاّ امت ـاىیثَ ا تیُؼا ینتیًْبلیػين ًبم

ّ ًظن  کلیهبتـ ـایامت، ف یرؼ یاىتجبٍ امت ّ ُن اف ًگبٍ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ػچبؿ عطب یٌبهتٌیُن اف رِت ًوؼ ث لیتضل

 کی یّ لکبتَ ػّ ؿّ یـیحًجـػٍ امت کَ فى ا یپ یػکتـ آرْػاً يیثٌبثـا. کل هتي ؿا ػؿ ًظـ ًگـكتَ امت کیموجْل

ػين  کیػّ هـصلَ . ّ فى ُنتٌؼ یؿاّ بىیه یًلـت/ػين ینتیؿاثطَ ًبؿم کیػّ صبلت . گـًؼیکؼیمکَ ُنتٌؼ، تکـاؿ 

 ؼایامت کَ اّل مـاپب ػين ّ ى یـاًیّ ثؼًجبل ّصؼت ّرْػ ا ینتیػين ًبؿم ًْؼیپ ّاصؼ، ػّ صبلت ُن یّاصؼ ّ فًؼگ

 يتـیث ضبتیتّْ یثـا. ) بثؼیػمت  يیثَ ّصؼت ّرْػ ػؿّؿ تْاًؼ یًو ـایف ىْػ یٌلـ ههت یگـیاف ػ یامت ّ ثؼؼ اف هؼت

.(ؼیثبال هـارؼَ ثکٌ یٌتـًتیػؿ کتبة ا یثَ ًوؼ هي ثـ کتبة آرْػاً   

 

 

ّ گـكتبؿ  «پیهؼْل اػ»ػچبؿ  ؿثْف کْ «یؿاّ»هّْْع امت کَ  يیهب هِن امت، تْرَ ثَ ا یثضج كؼل یثـا آًچَ

 يیػؿ اىکبل هغتلق امت، عْاٍ ا یپیّ گـٍ اػ «یپیهخلج اػ» کی یکل ثْف کْؿ تکـاؿ ػائو. امت یپیهخلج اػ کیػؿ 

فى  ،یؿاّ» بىیثبىؼ، ه« گْؿکي ـهـػیپ ،یـیاح فى ،یؿاّ» بىیه یـیثَ ىکل اؿتجبٓ ّ ػؿگ یپیّ گـٍ اػ یپیهخلج اػ

 کی یؿ ّ ػّ ثغو ثْف کْؿ تکـاؿ ػائوثْف کْ یتوبه. ثبىؼ «یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیلکبتَ، پ ،یؿاّ» بی، «هبػؿ ،یـیاح

 یبثی ًبتْاى اف ػمت تیػؿ ًِب یـاًیرْاى ا ،«یـاًیكـػ ا»ثَ مبى ًوبػ  یامت کَ ػؿ آى ؿاّ کیتـاژ یْیٍضٌَ ّ مٌبؿ

 یػؿ ثغو اّل ؿاّ ٌـّیاف. ىْػ یه ویعْ یتوٌب ّ ؿاٍ كـػ و،یعْ ی، ػين كـػ یكـػ وتیّ صو ویعْ یكـػ ِبىثَ ر

 قاىیگـ تیّ اف ّاهؼ هبًؼ یکْفٍ ه یثـ ؿّ« ًگبٍ» کی ـیام ؼیّ هبالهبل اف ىک ّ تـػ ییبیغْلیهبل ٍْیػؿ اًتِب ثَ ى

کَ اف اّ  ىْػ یه لیپؼؿه ّ مٌت تجؼ یؼٌی یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیثَ ُوبى پ وبیثب هتل لکبتَ ػه یامت ّ ػؿ ثغو ػّم ؿاّ

 کیًگبٍ  ـیّ ام یتجلْؿ ػبؿف عـاثبت تیبػؿ ًِ یػؿ ثغو اّل ؿاّ. کٌؼ یه ٌویتضن قیً یهتٌلـ امت ّ اف رِبت

ثَ  ٌکبؿیّ ثب ا ىْػ یه لیتجؼ ویعْ یتوٌب یّ اعاله یػؿ ثغو ػّم ثَ هبتل ًبهْم. هؼيْم گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ امت

 چیثغو ػّم، ػؿ ّاهغ ثغو اّل ؿهبى ثْف کْؿ امت، اهب ثبف ُن ُ یثب آًکَ اف رِبت.) فًؼ یمٌت ػمت ه ـاؿتک

ػؿ ىکبًؼى هؼاّم فهبى ّ هکبى ُوـاٍ ثب صلع  تیٌُـ ُؼا یتوبه. ؼیآ یهتي ثْرْػ ًو کیّ ًظن موجْل ْیػؿ مٌبؿ یـییتـ

ّ  یمٌت ػـكبً کیّ تکـاؿ تـاژ کٌؼ یًو ـییتـ قیچ چیامت کَ ثبف ُن ػؿ ّاهغ ُ کیتـاژ ْیّ مٌبؿ کیًظن موجْل يیا

.(هبًؼ یه یػامتبى ثبه یثَ ػٌْاى عٔ اٍل یاعاله   
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 ینیهنظ ّ ػگـػ ویّ ًوب تیتضْل ّ كـػ ت،یىکنت هؼاّم ُـ ؿىؼ عاله ْیمٌبؿ کی یکْؿ تکـاؿ ػائوثْف  یتوبه

 ویّ ربهؼَ عْ ویعْ یػؿ ّاهغ ثب ثْف کْؿ ّ ؿّاًکبّ تیُؼا ٌـّیاف. هؼاّم مٌت امت یـّفیػٌَـ ًْ ثَ مٌت ّ پ

ّ  ىْػ یه ـّفیمٌت پ تیـتت ػؿ ًِبهب ه ربهؼَهب ّ  کیکبیکَ چـا ػؿ ػؿّى  ػُؼ یػُؼ ّ ًيبى ه یثَ هب ُيؼاؿ ه

ّ صبكظَ  ظیثْف ّ رـؼ مٌت، تبؿ. ـػیگ یّ رنن ٍْؿت ه یهتل فًبًگ ٌزبیػؿ ا ،یگـیهتل ػ بی «یپؼؿکي ،یپنـکي»

مٌت  ؼیّ ثبفتْل ْیمٌبؿ يیػؿ ا ویعْ یگـكتبؿ ـایامت، ف ٌبیکْؿ امت، ًبث ٌزبیّ ػاًب ثبىؼ، ػؿ ا ـیپ ینتیکَ ثب یروؼ

ّ هبػؿ ثَ  ٌؼیث یؿا ًو یاعاله بیثِيت هطلن ّ گويؼٍ ػبؿكبًَ ّ  کیثَ  یبثی ػؿ توتغ ػمت ویعْ یكتبؿگـ. ٌؼیث یؿا ًو

فًبًَ ّ هـػاًَ  تیّ ثَ مـکْة ُْ «یپنـکي بی یپؼؿکي»هجتال ثَ  ٌـّیاف. نتیً کیّ هبًْى موجْل ْىیهجْل کنتـام

 ـایامت، ف ویعْ یّ روؼ یثضـاى كـػ کیژًؼاؿػ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ تـا یغیاّ صبكظَ تبؿ ٌـّیاف. امت ویعْ

ّ  گـیکؼیثب  ًْؼیپ پبؿاػکل امت کَ ُن بلْگیهـفػاؿ ّ ػ یصکْهت هبًْى ّ توٌب و،یعْ تیثَ كـػ یبثی ًبتْاى اف ػمت

ثب ىکنت هؼاّم  تیّ ُؼا گـًؼیکؼی ٌؼٍیػؿ ّاهغ گؾىتَ، صبل ّ آ گْؿُبیػؿ ثْف کْؿ ُوَ ك. گـًؼیکؼیالفم ّ هلقّم 

 یروؼ ظیّ ُن ثب تبؿ یكـػ ظیُن ثب تبؿ ػُؼ، یثَ هب اربفٍ ه گْؿیُـ ك ییصبلت چٌؼهؼٌب کی زبػیبى ّ ثب افهبى ّ هک

. نیثجـ یثْف کْؿ ّ مٌت پ یثَ ؿاف کْؿ ٌکَیهگـ ا ن،یـیاؿتجبٓ ثگ ویعْ ـیًبپؾ ارتٌبة ٌؼٍیّ گؾىتَ، صبل ّ آ ویعْ

. ُنتٌؼ یپیهخلج اػ يیاف ا یّ رقّ گْؿًؼیك کیّاهغ  ػؿ ـٍیهَبة ّ ؿ ،یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیگْؿکي، پ ـهـػیّ پ یؿاّ

.گـًؼیکؼی ٌؼٍیّ گؾىتَ ّ آ گـیکؼیّ لکبتَ تکـاؿ  یًبهبػؿ ،یـیُوبًطْؿ کَ هبػؿ، فى اح  

 

 

ػچبؿ اكکبؿ  گـیامت ّ اف ٓـف ػ تیاف ّاهؼ یّ ػّؿ ییبیغْلیػچبؿ صبالت هبل کنْیثْف کْؿ اف  یؿاّ

هضبل امت  ویکَ توٌب پٌؼاؿػ یه «یارجبؿ/یّمْام» وبؿیث کیػؿ علب هخل  قیثْف کْؿ ً یؿاّ. امت یارجبؿ/یّمْام

ّ عْاُبى ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ  ػؿهب کیػين  ـیام قیثْف کْؿ ً یؿاّ. بثؼیثَ رِبًو ػمت  تْاًؼ یّ اّ ًو

. هبػؿ امت َیکَ اؿح ؿمؼ یثَ هتل ه یمو یکَ ثب ىـاث یا اكنبًَ یفً. امت یـیامت کَ ًوبػه ُوبى فى اح یهبػؿ

لکبتَ ػچبؿ  ٌـّیاف. مٌت امت ـیام قیّ هبػؿ ػلنْف امت ّ لکبتَ ً یـیفى اح يیا يیُوبًطْؿ کَ لکبتَ صبلت عيوگ

اّ ُن . امت «یگـیػ یتوٌب و،یتوٌب»اف عْػه ًؼاؿػ ّ  ییػؿ ّاهغ توٌب کینتـیامت ّ هخل اًنبى ُ کینتـیصبالت ُ

 تیثَ ُْ یبثی امت ّ ًبتْاى اف ػمت ویعْ یػؿّؿِب ـیمٌت ّ ام ـیام. امت ـهـػیهؼيْم ؿربلَ ُب ّ ُن ػبىن پ

امت ّ هضکْم ثَ هنظ  ویعْ تیثَ كـػ یبثی ثْف کْؿ ًبتْاى اف ػمت یُوبًطْؿ کَ ؿاّ. امت ویعْ یفًبًَ ّ كـػ

ُن  ُن پؼؿ ّ ُن پنـ، ُن هبػؿ ّ ُن ػعتـ ، ُن كـػ ّ ٌزبیا. مٌت امت یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیّ ثَ پ ویىؼى ثَ پؼؿ عْ

 ویّ هبثل تضْل عْ «کیًوو موجْل»ثَ  چکؼامیُ لیػل يیثَ ا. ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ُنتٌؼ یبیؿّ ـیربهؼَ ٌُْف ام

هتٌلـاًَ هخل صبالت ػّگبًَ ّ هتوبثل /لتگبًَیّ ػّگبًَ ى ینتیل صبالت آى ثَ ىکل صبالت ًبؿمیػل يیثَ ا. بثٌؼی یػمت ًو

. ُنتٌؼ «ـهـػیلکبتَ، پ ،یؿاّ»چْى  «یپبلیاػ یاؿتجبٓ یهخلخِب»ػؿ  یگـكتبؿّ هضکْم ثَ  یؿاّ/لکبتَ، پؼؿ/ یـیفى اح

ًَ  یربهؼَ ّ اًنبً يیػؿ چٌ ـایف. ُنتٌؼ یّهخل هتل لکبتَ تْمٔ ؿا یهضکْم ثَ تکـاؿ صبالت ؿئبل ّ عيي ًبهْم بی

ثَ صبلت  قیّ توٌب ًّ ُـاك اف رنن « ًبهْك» ٌـّیاف. هؼؿى یًَ هبًْى هؼؿى ّ ًَ توٌب کٌؼ، یعْة ؿىؼ ه تیكـػ

 «کیًبهْك موجْل»ثَ  ٌکَیا یثَ ْٓؿ ػوؼٍ هطلن گـامت ثَ رب قیًبهْك ّ هبًْى ً. کٌؼ یؿىؼ ه« ّاؿ ؿئبل ّ کبثْك»

.ؼبثٌیّ ؿىؼ  ینیػگـػ« ّ هبثل تضْل کیوجْلهبًْى م»ّ    

 

 

«  يیُنتٌؼ، ثٌبثـا «کیجْلمو تیكـػ ک،یهبًْى موجْل»آى ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ  یگْؿُبیك گـیثْف کْؿ ّ ػ «یؿاّ

ّ هضکْم ثَ تکـاؿ  هبًٌؼ یه یثبه ویعْ یُب توتغ ُب ّ كبًتنن ـیام ىًْؼ، یه «یّ آؿفّهٌؼ یتوٌبّؿف»ًبتْاى اف 

 یگـیػ»هضکْم ثَ هتل  یؼٌی ،یگـیّ ػ ویعْ تیـػُنتٌؼ، هضکْم ثَ هتل ك ویعْ یّ روؼ یثضـاى كـػ کیتـاژ

 یّ ػلو یٌُـ تیعاله ییتْاًب ،یّ توٌبّؿف «ؼىیيیاًؼ» ییٌُْف تْاًب قیً ـٌّیاف. ُنتٌؼ ویػؿّى عْ« هتلبّت يَیُو

ًْ، تي  ییهؼؿت ّ تْاًب يیثَ ا یبثی ؿاٍ ػمت. ؿىؼ کٌؼ يتـیُـ چَ ث ینتیثِتـ ػؿ ربهؼَ هب عْة ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ ثب

 تیؿّا زبػیا و،یعْ کیّ موجْل یرِبى كـػ زبػیّ ا کیهبًْى موجْل بیهجْل هبًْى پؼؿ  و،یثَ مـًْىت عْ ػاػى

. ؿّفهـٍ امت کیموجْل تیّ ّاهؼ يَیاًؼ ،یاف ػين، فًؼگ ویعْ تیؿّا زبػیاف مٌت، ا ،یروؼ تیاف ُْ ویعْ

ّ اهکبى چبلو  یتضْل كـػ يیهتٌبمت ثب ا یّ هبًًْ یثَ مبعتبؿ كـٌُگ یبثی ػمت یتضْل ثَ هؼٌب يیُوبًطْؿ کَ ا

.امت یػلو بیّ هؼؿى  یىِـًّؼ بلْگیّػ  

 

 

كـػ، » ًْؼیگلتوبى ُوپ يیثَ ا ویعْ یّ صوْه یـًّیث یػؿ مبعتبؿُب بیّ  ویکَ ًتْاًؼ ػؿ ػؿّى عْ یّ كـػ هؼَرب

 یّ روؼ یكـػ کیتـاژ وبؿگًَْ،یكـػ هضکْم ثَ تکـاؿ ث بیربهؼَ  يیآًگبٍ ا بثؼ،یػمت « ثبلـبًَ ّ هـفػاؿ یهبًْى، توٌب

 یّ ثي ثنت ؿاّ یجگیصل ؿـ. امت یّ چٌؼپبؿگ نیػو یجگیؿـ لص ،یاّ گـكتبؿ ثي ثنت ػؿًّ. مٌت امت ؼیّ ثبفتْل

رِبى  يیػؿ ا یجگیؿـ یاف صل ػبؿكبًَ ّ عـاثبت یجیثلکَ تـک نتیهؼؿى ً یجگیصل ؿـ کیکَ  یـاًیّ ُـ ا تیُؼا بی

 یـاًیّ ُـ ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ا تیُؼا ،یهيکل ؿاّ ییصبالت چٌؼمْػا يیا وبیهؼؿى امت ّ ػه یجگیّ صل ؿـ ییمْػا
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گـكتبؿ  تیػؿ ًِب قیً تیکَ ُؼا یجگیّ ؿـ یثي ثنت ػؿًّ. ىْػ یاّ ه یػؿًّ یثي ثنت ّ چٌؼپبؿگ زبػیامت ّ ثبػج ا

 بثؼیػمت  ویىْػ، ًتْاًنت ثَ رِبى هتلبّت ّ هؼؿى عْ لیتجؼ «یتیػّهل بی یٌُـهٌؼ ػّكـٌُگ»آى ثْػ ّ ًتْاًنت ثَ 

 یّ ثلْکبػ ٌُـ یثي ثنت كـػ يیاّ هـگ عْػعْامتَ ؿا ثـ ا گبٍآً. رِبى هؼؿى ؿا ثؼُؼ يیػؿ ا یکَ ثَ اّ اهکبى فًؼگ

 یؿا آًطْؿ کَ ه یفًؼگ بیًجْػ ّ  یّ پْچ پـمت یّ صبالت عـاثبت ییبیغْلیالاهل اّ اُل چْك ًبلَ هبل ـایف. ػاػ شیتـر

کَ آًزب چَ  ٌؼیثجثْػ ّ  گـیلجبمو ثَ مـاؽ هـگ ّ رِبى ػ يیّ ثب ثِتـ ـػیؿاُو ؿا ثگ ٌکَیا بیعْامت ّ  یه ؼیٓلج

.عجـ امت  

 

 

یشاًیؽذى ا ذٍیّ تلؼ ذىیتلؼ اقیاؽت  
 

 

اف  یچيؼ، ثغي یرْػ، ه یؿا ه يَیاًؼ کی يوٌؼیاًنبى اًؼ. ػاؿػ« ؿؾا عْؿػى»ىجبُت كـاّاى ثَ  یاف رِبت ؼىیيیاًؼ

 یًْ ػمت ه یافًْ ّ چين اًؼ یثَ هؼؿت ٌگًَْیىْػ ّ ا یه ـایپؾ يیّ ًوبػ یقیتـه ٍْیّ رِبًو ثَ ى ویآى ؿا ػؿ عْ

 ٌگًَْیُو« ّ هتلبّت جَیكـٌُگ ؿـ»کَ كـٌُگ ثبلؾ ثب  ُوبًطْؿ. قػیؿ یکٌؼ ّ ثؼّؿ ه یؿا ػكغ ه گـیػ یّ ثـع بثؼ،ی

ٌُـ »ػؿ صبلت ّاالتـ اف  بی. کٌؼ یرؾة ّ ُْن ه ویتوٌب ّ هؼؿت هتلبّت ؿا ػؿ رِبى عْ يیکٌؼ ّ ا یثـعْؿػ ه

يَ ّ یُـ اًؼ ؼىیّ رْ ؼىیىْػ کَ ثب چي یهبػؿ ه« تٌبًَ»كـٌُگ هتلبّت ّ اًنبى ّ  يیا «ؼىیيیّ اًؼ ؼىیعْؿػى، ًْى

ىجکَ  یىجکَ ّاؿ، ًگـى یىْػ ّ هبػؿ امت رِبً یهتلبّت ه ییهتلبّت، ثؼى ّ توٌب یرِبى ًْ، ّاؿػ چين اًؼاف ّ رِبً

ٌّؼیبكـیث« کخـت ػؿ ّصؼت» کیّاؿ ّ    

 

 

»  ییثَ تْاًب یؼٌیامت،  بكتَیػمت ً« هتلبّت يَیاًؼ يیًوبػ هـیّ پؾ ؼىیرْ»هؼؿت  يیکَ اهب ثَ ا یّ اًنبً كـٌُگ

 يیعبٓـ چٌ يیامت ّ ثؼ« ؿئبل بی ینیتوتغ ًبؿم» کی ـیامت، ػؿ ّاهغ ام بكتَیػمت ً «یگـیثب ػ کیاؿتجبٓ موجْل

 قیچ بیّ  َيیاّ ُـ اًؼ. هؼاّم امت« ىؼى ؼٍیّ ثلؼ ؼىیثلؼ» لیهخبل گـكتبؿ ه یثـا ینتیّ اًنبى ًبؿم ینتیربهؼَ ًبؿم

ّ ػچبؿ  بّؿػیؿا ثبال ث ؼٍیّ رِبى ًزْ يَیاًؼ يیا ینتیهـتت ثب گـیػ یثلؼؼ ّ اف مْ یه ؼٍیهتلبّت ّ رؾاة ؿا ًزْ

هطلن ثب  ْػثَ ّصؼت ّر یبثیػمت » لیػؿ ّاهغ ه« ىؼى ؼٍیّ ثلؼ ؼىیثلؼ نبًلیژّئ» بیتوتغ  يیػؿ ػؿّى ا. تِْع ىْػ

 نیثَ هؼؿت ّ توتغ هطلن اف ٓـ یبثیػمت  لیه. ثب آؿهبى ًِلتَ امت  بیّ  يَیثب اًؼ ،یگـیىؼى ثب ػ یکی لیه ،«یگـیػ

 یه ٌکَیا بیىْػ ّ  یکیؿا ثجلؼؼ ّ ثب اّ  یگـیعْاُؼ ػ یه بی ینتیاًنبى ًبؿم ٌـّیاف. ًِلتَ امت یگـیثب ػ یگبًگی

ّ  تِبیاف تـمِب، هنئْل لَیّم يیىْػ تب ثؼ یکیًْ ؿـم ىْػ، صل ىْػ ّ ثب اّ  ىّ آؿهب يَیػؿ اًؼ ،یگـیعْاُؼ ػؿ ػ

 يیثِيت ػؿّؿ يیاهب اف آًزب کَ ا. ثبفگـػػ يیثبؿ ثَ ثِيت کْػکبًَ ّ ػؿّؿ گـیّ ػ بثؼی ییؿُب ویعْ یهؼْالت اًنبً

ًَ تٌِب ثبػج  ،یگـیّ ػ يَیاًؼ ؼىیثلؼ بیؿؾا ّ  ؼىیامت ّ ُـ ثلؼ کیثبفگيت هضکْم ثَ ىکنت تـاژ يیامت، اف آًـّ ا

 یثبػج گـكتبؿ گـیػ یىْػ ثلکَ اف مْ یهؼاّم ه یّ رٌن یؿّص یّ تيٌگ یصبل گـمٌگ يیهقهي ّ ػؿ ػ یپـعْؿ

كـػ ّ  یيبًیگـػػ کَ ثَ پـ یؿئبل ه یًلـت ّ صبالت عـاثبت/تِْع، ػين/ؼىیػؿ چـعَ ثلؼ ینتیكـػ ّ ربهؼَ ًبؿم يیا

.ىْػ یه یربهؼَ هٌتِ  

 

 

كـػ ّ كـٌُگ « ّ ؿئبل ینتیًبؿم یْیمٌبؿ»ّ  تیّاهؼ يیا یٌُـ ٌویّ آكـ یتجلْؿ ٌُـ يیثِتـ تیثْف کْؿ ُؼا کتبة

ّ هتل هؼاّم  کیكـٌُگ ّ كـٌُگ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژ يیػُؼ کَ چـا ا یًيبى ه یثَ عْث لیػل يیامت ّ ثَ ا یـاًیا

صبالت ّ  يیثْف کْؿ ػچبؿ ا یگْؿُبیك بىیؿّاثٔ ه یهتوب. امت ویمٌت ّ ثي ثنت عْ ؼیّ ثبفتْل یگـیّ ػ ویعْ

ّ ثب اّ  یگـیػ ؼىیثلؼ لیه بیُنتٌؼ ّ  یگـیهتٌلـ اف ػ بی یگـیػبىن ػ بیآًِب  ٌـّیاف. ّ ؿئبل امت ینتیًبؿم یُبتوتغ 

 ّاهغػؿ  «یـاًیا ینتیاًنبى ًبؿم» يیا یتجلْؿ ٌُـ يیثِتـ. ؿا ػاؿًؼ یگـیىؼى تْمٔ ػ ؼٍیثلؼ لیه بیىؼى ّ  یکی

عتن  یثقؿگ ػاؿػ کَ ثَ آلت تٌبمل یػُبً» تیُب ثَ هْل ُؼا ؿربلَ ـایف. ػؿ کتبة ثْف کْؿ امت« ؿربلَ ُب» گْؿیك

 یثـ تيٌگ گـیػ یّ اف مْ ویعْ یػؿًّ یّ پْچ یچیعْاُؼ ثـ ُ یه ؼىیاًنبى ػؿ ّاهغ ثب ثلؼ يیا ـایف. «ىْػ یه

 یّ گـمٌگ یهؼاّم تٌِب ثضـاًو ّ تيٌگ ؼىیّ ثلؼ یپـعْؿ يیاػؿ ّاهغ ثب  یػُؼ ّل بىیپب ویعْ یّ ؿّص یرٌن یػائو

 یػُؼ کَ ؿاّ یػؿ کتبة ثَ هب ًيبى ه تیُوبًطْؿ کَ ُؼا. ػاؿػ یيبًیهـگ ّ پـ یثغيؼ ّ ؿّ ثَ مْ یاه ؿا تؼاّم ه

ثي  کی کـاؿّ ت گـیکؼی ٌؼٍیگؾىتَ ّ آ بیّ  گـًؼیکؼیُوَ تکـاؿ . ُنتٌؼ« ؿربلَ ُب» تیػؿ ّاهغ ّ ػؿ ًِب قیً گـاىیّ ػ

.ُنتٌؼ کیثنت ّ ثضـاى تـاژ   
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عْاُؼ  یه نتیجبلیامت ّ ُوبًطْؿ کَ کبً «ینتیجبلیکبً لیتوتغ ّ ه» کی« ىؼى ؼٍیّ ثلؼ ؼىیثلؼ» بمیغ ّ اىتّاهغ توت ػؿ

ُـ هـف  یکبهل ّ هطلن گـػػ ّ ثَ ثِيت ّؿا بثؼ،یػمت  یگـیىْػ ّ ثَ هؼؿت ػ یکیػىوي ثب اّ  بیّ  بؿیثب عْؿػى 

ىؼى ثب  یکی لیه بیّ  یگـیػ ؼىیثلؼ لیػؿ ه قیًُوبًطْؿ  بثؼ،یػمت  یثيـ بفیّ ً تیُـ هضؼّػ یّ ثؼ، ّؿا کیً

ّصؼت »ثَ  یبثیػمت یػؿ پ یّ هضکْم ثَ ىکنت ػبؿف عـاثبت یػؿ ّاهغ ُوبى توتغ عـاثبت یگـیّ آؿهبى، ثب ػ يَیاًؼ

هطلن ثب  تیّصؼاً ـایف. هضکْم ثَ ىکنت امت نتیجبلیکبً کیػؿ ّاهغ  قیً یػبؿف عـاثبت. صْْؿ ػاؿػ «ییّرْػ ًِب

تٌِب ؿاٍ ػؿمت . ػؿّؽ امت کیّ  نتیىؼى ثب اّ هوکي ً یکیّ  یگـیىؼى تْمٔ ػ ؼٍیثلؼ بی یگـیػ ؼىیثلؼ ّ یگـیػ

 يَیػؿ رِبى ّ اًؼ یگـیػ يیًوبػ بی یقیتـه ـهیّ پؾ یگـیثب ػ کیثَ اؿتجبٓ پبؿاػّکل ّ موجْل یبثیػمت ییتْاًب

 بىیثِتـ ؿاثطَ ه قیتْاى ً یه یًگبُ يیثب چٌ. متيَ ًبتوبم ایًْ ّ هتلبّت ّ ُو یتیثَ هؼؿت ّ كـػ یبثیّ ػمت ویعْ

 ـهیّ پؾ ؼىیاف رْ یثقؿگ، ًبتْاً یهؼ ؿّف ّ ًبهِب یُب يَیکلوبت ّ اًؼ ؼىیثَ ثلؼ یـاًیؿّىٌلکـاى ا ینتیًبؿم لیه

 یثـا.) آًِب ؿا ثِتـ ػؿک کـػ ینتیًبؿم یهؼاّم صجبثِب ؼىیؿا ّ تِْع ّ تـک ویُب ػؿ تلکـ ّ ًگبٍ عْ يَیاًؼ يیا نیػو

ؿّىٌلکـ  وبؿگًَْیّ صبالت ث نتیچ یؿّىٌلکـ» ثَ ًبم  لیؽ ٌکیهي ػؿ ل ؼیثَ هوبلَ رؼ ٌَیفه يیػؿ ا يتـیآالػبت ث

2(.ؼیهـارؼَ ثکٌ «یـاًیا  

 

چوؼؿ هبالهبل اف  ،یگـیثب ػ تیّصؼاً لیىؼى ػؿ کٌبؿ ه ؼٍیّ ثلؼ ؼىیثلؼ لیه يیکَ ا ؼیتْاى ػ یه یچين اًؼاف يیاف چٌ بی

« ّمٔ پب»اف  یثَ تـك ؿاّ. ) امت ینتیجبلیکبً بیّ  ینتیًبثبلـبًَ ّ ثَ صبالت مبػّهبفّع یتیّ رٌن یٌنر یتوتغ ُب

 ؼىیّ ثَ ػمت کي ؼیّ لکبتَ ػؿ ثْف کْؿ تْرَ ثکٌ یؿاّ ینتیبفّعثَ صبالت مبػّه بی. ؼیػؿ ثْف کْؿ تْرَ کٌ

.(ُنت قیً« ّ گبّ تـایه» هَبة ثـ گْىت گبّ کَ ُوقهبى تکـاؿ امطْؿٍ  یکیّ اؿّت ینتیمبػ   

 

ًِلتَ ػؿ صبلت ػبؿف ّ ؿّىٌلکـ  نتیجبلیّ کبً «نتیجبلیهلِْم کبً»تْاى ثَ ػؿک ثِتـ  یه یًگبُ يیکَ ثب چٌ ُوبًطْؿ

 نیثَ ؿاف ػو قیّ ً بكتیػمت  یگـیثب ػ تیثَ ّصؼاً یبثیؿّىٌلکـ ّ ػبؿف ثَ ػمت يیربّػاًَ ا لیّ ه یـاًیا یعـاثبت

عْاُؼ ثب  یمْژٍ ًبثبلؾ امت کَ ه بیػبىن کْؿ ّ توتغ ٓلت ّ  کیثلکَ  نتیً ْاًَیػ کی کَ ػؿ ّاهغ نتیجبلیکبً

ّ  ویّ مـاًزبم هـگ رنن عْ تیعطب ؿا ثب هـگ كـػ يیا یىْػ ّ ثِب یکیّ  گبًَی يَیُو یثـا یگـیهؼيْم ّ ػ

 یاًکبّؿّ»هي ثَ ًبم  یٌتـًتیا اف کتبة لیؽ ٌکیػؿ ل ؼیتْاً یه ٌَیفه يیػؿ ا يتـیآالػبت ث یثـا.) پـػافػ یه یگـیػ

(3.ؼیهـارؼَ ثکٌ ـٍیّ ؿ ننیجبلیّ هّْْع کبً «جبلیُبً» لنیهي ثـ چِبؿ ك یثَ ًوؼ ػّثغي «لنیك یپنبهؼؿً   

 

ییًِا عخي  

 

 

اّ هب ؿا ثب . مبفػ یؿّثـّ ه ویعْ یّ روؼ یّ ثي ثنت هبى ّ ّـّؿت كـػ ویّ ثْف کْؿ هب ؿا ثب عْ تیُؼا یثبؿ

ّ ؿاف ثـعْؿػ  نیبثیثَ آى ػمت  نیعْاُ یمبفػ کَ ه یؿّثـّ ه ویعْ« ّ ثبلـبًَ کیموجْل یثب توٌب بیهؼؿى ّ  یتوٌب»

ًِلتَ ػؿ  یلول ثي ثنت ّ چٌؼپبؿگ گـیػ یتوٌب ّ اف مْ يیا ؼىیػ ییتْاًب وبیّ ثْف کْؿ ػه تیّ ًوبػاًَ ثب ُؼا کیموجْل

امت کَ  یقیچ يیا. نیهضکْم ثَ تکـاؿ آى ُنت نیؿ ًکٌهبمت ّ اگـ اف آى ػجْ یکَ ثي ثنت ّ چٌؼپبؿگ گْؿُبمتیك يیا

ثب  ؼاؿیػ يیا تیهب ثَ ُؼا یّ ؿاف ػالهَ ػؿًّ نیکٌ یّ ثْف کْؿ اصنبك ه تیػؿ ثـعْؿػ ثب ُؼا وبیهب ػو کیکبی

  .مـًْىت ّ ّـّؿت هبمت

 

 

 یّ روؼ یّ ثضـاى كـػ ویهب ثب عْ نیػو ؼاؿیػ زبػیامت کَ هبػؿ ثَ ا يیػؿ ا وبیکَ ؿاف هؼؿت ثْف کْؿ ػه ُوبًطْؿ

ًَ ربهؼَ  ـایثب کبكکب ًؼاؿػ، ف یىجبُت چیگلت کَ اّ ُ یه ؼًؼ،یًبه یه ـاىیا یکَ اّ ؿا کبكکب یثَ کنبً تیُؼا. هبمت

اگـ کبكکب ثب . کبكکب امت َیىج وبیػه تیُؼا قیچ کیاهب ػؿ . تْاًؼ کبكکب ثبىؼ یامت ّ ًَ اّ ه ییاّ، ربهؼَ هؼؿى کبكکب

 «یآػم مْف یّ کبؿعبًَ ُب ِبیًبف»  ییگْ ویًبعْػآگبٍ ػؿ صبل پ/ػؿ ّاهغ آگبُبًَ ویّ ثب هـگ عْ« هضبکوَ»کتبة 

 ویّ ثب هـگ عْػعْامتَ اه ػؿ صبل پ« ثْف کْؿ»ثب کتبة  تیربهؼَ هؼؿى امت، آًگبٍ ُؼا یؿّ ویامت کَ ػؿ پ

 ؼاؿیّ ثْف کْؿ، ػ تیثب ُؼا ؼاؿیػ. ػُؼ یامت کَ ثؼؼ اف اّ ؿط ه یّ كـػ یىکنت تضْالت روؼ کیتکـاؿ تـاژ ییگْ

امت ّ تٌِب آًکَ ُن هبػؿ ثَ تضول  ویعْ یّ توٌبُب ویثب عْ ؼاؿیػ و،یّ ثضـاى عْ یّ كـػ یكـٌُگ کلیهبتـ يیثب ا

 ییؿا ثـػاؿػ ّ اف ثي ثنت ًِب یتْاًؼ ّ اهکبى آى ؿا ػاؿػ کَ صبل گبم ثؼؼ یه ّّ ُوقهبى ًوؼ آى ثبىؼ، تٌِب ا ؼاؿیػ يیا

 بیّ  یتیًنل ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ػّ هل» وبیػه قیًتْاًنت ّ آى چ تیىْػ کَ ُؼا لیتجؼ یقیّ ثَ آى چ بثؼی ییبؿُ تیُؼا

هؼؿى ّ  یـاًیا کیامت ّ ُن  یتٌّ چٌؼه یویکَ تلل یًنل ّ ًگـى. نیامت کَ هب ًوبػ ّ صبهالى آى ُنت «یچٌؼ كـٌُگ

هؼؿى ّ هتلبّت امت ییاؿّپب کیهتلبّت ّ ُن  .  
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ُّن پب ثَ  نیا ؼٍیثضـاًِب ّ ثي ثنتِب ؿا چي يیّ هخل اّ ا نیٌیث یه ویؿا ثَ مبى گؾىتَ عْ تیهب کَ ُؼا یثـا ْؿُوبًط

ٌُْف  قیچ کیثَ آى ًجْػًؼ، ُوقهبى ػؿ  یبثیهتبملبًَ هبػؿ ثَ ػمت  گـاىیكـّؽ ّ ػ ت،یکَ ُؼا نیگؾاىتَ ا یػـٍَ ا

اف رِبى، مؼبػتِب ّ  نیّ هزجْؿ نییؿّثـّ« هيکل هغبٓت»ثب  تیؼاُ هخل قیهب ً وبیػه ـایف. نیػاؿ تیثَ ُؼا بدیاصت

 یّ عـاثبت یمبػٍ لْص ،یثَ مبػٍ ًگـ یجیکَ ػبػت ػز نییمغي ثگْ یتْ ػؿ تْ ثب فثبى ّ هلت ،یًْ، چٌؼهتٌ ییفثبًِب

ربهؼَ ػّم  ثَ بیّ  نیػچبؿ ثي ثنت ّ عين ىْ قیىْػ کَ هب ً یهغبٓت ًْ ثبػج ه يیػؼم صْْؿ ا وبیػاؿػ ّ ػه یًگـ

 «یتیٌٓق ُؼا»ثَ  وبیثي ثنت اهب هب ػه يیػجْؿ اف ا یثـا. نیثجغي ویؿا ثَ لوب یـاًیربهؼَ ا یّ ػطب نیثپـػاف ویعْ

ّرْػ  يیصْْؿ ػاؿػ ّ ثب ا« ثْف کْؿ»هخبل ػؿ  یکَ ثـا یٌٓق. امت بٍیّ گبٍ م یهْ بؿیکَ ثن یٌٓق. نیػاؿ بدیاصت

ّ  ییبیغْلیثَ ربهؼَ هبل ،یعٌقؿپٌقؿ ـهـػیّ لکبتَ، ثَ پ یثَ ؿاّ تیُؼا ثقؿگّ عٌؼٍ  یٌٓق هْ يیا یکوتـ ًوبػ

هلت ّ  يیػين ثقؿگ ثَ ا کی َیٌٓق ثـ پب يیُوبًطْؿ کَ ا. امت ؼٍیؿا ػ ویعٌؼٍ ثَ عْ تیّ ػؿ ًِب ویعْ یعـاثبت

.فثبى امتْاؿ امت   

 

ثب كـٌُگ ّ فثبى  ،یگـیّ ًوؼ ّ ٌٓق ثب ػّ ُوـاٍ ثب ػالهَ « ًوؼ ّ ًگبٍ پبؿاػّکل»هؼؿت  يیثَ ا یبثیػمت  نیٓـ اف

 یه یّ كـّؽ هتلبّت تیػـٍَ صْْؿ ُقاؿاى ُؼا یـاًیرِبى ّ كـٌُگ ا يتـیآًگبٍ ُـ چَ ث و،یهلت عْ و،یعْ

تکـاؿ  يیػاػى ثَ ا بىیپب یثَ هؼٌب. امت یـاًیگلتوبى ا لتضْ یىْػ کَ ُن اکٌْى ػؿ ؿاٌُؼ ّ صْْؿ ّ ؿىؼ آًِب ثَ هؼٌب

رلْ  «تیُؼا»اف  بیىْػ ّ  لیّ هتلبّت تجؼ يیًْ« ثْف کْؿ»ًتْاًنتَ امت ثَ  یؿهبً چیٌُْف ُن ُامت کَ  کیتـاژ

ٌٌؼیبكـیُـ ػّ رِبًيبى ث یّ رؾاة ثـا یًْ، هتلبّت، چٌؼهتٌ یقیثقًٌؼ ّ چ .  

 

 

:بتیاػث  

 

 

 ک،یموجْل»َ ثغو م یػاؿا یّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبً ؼٍیُـ پؼ: ّاهغ بیؿئبل / یبلیع/کیموجْل یمَ مبصت ؿّاً/ 1 

 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 ي مَ ثغو امت ّ آىیاف ا یجیتـک یاًنبى ّ رِبى ثيـ یّ مبعتبؿ ؿّاً

ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ  کیهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْل(. 1)غو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼمَ ث يیا یّ صبلت اًنبً

 یّ ثَ توٌب «ـیؿ»گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ، ػؿ ًگبٍ ثَ  لیتجؼ ؼٍیلول ُـ پؼ 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 یثبف ناف ثْمَ تب ػي. بثؼیمبفػ ّ هـتت تضْل  لیتجؼ

اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ  یّ ػجْؿ هؼاّم ثيـ یثيـ تیّ ػلت ّـّؿت عاله یهؼاّم رِبى ثيـ ػلت تضْل یغتگیآه ػؿُن

ػؿ  یجیکىو ىکل تـ ژکیثَ هْل ژ تْاى یمَ مبصت ه يیاف ا. امت یتضْل ثؼؼ بفیًْ تب ثضـاى ّ ً ییّ توٌب تیعاله

ُن ثَ  یؼٌی. ـػیگ یاؿتجبٓ ه ـیؿ ّ یگـیصبلت پبؿاػکل ثب ػ کیػؿ  يَیكـػ ُو کیػؿ ؿاثطَ موجْل. ؼیًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـ

ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف  ّؿفػ یػين ه «ـیثَ ؿ بی یگـیػ»ثَ  جو،یرِبًو ّ ثَ عْامتو، ثَ ؿه

اّ  بىیاؿتجبٓ، ؿاثطَ ه يیمَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ا ،یخیاؿتجبٓ تخل کیػؿ  اهغاه 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 ؼتْاً یاّ ه گـیاف ٓـف ػ. هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت یاًؼاف ّ چين

ّ 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

تزبّف ّ عيًْت  یػمت اّ ثـا ثقاؿهضْ ىؼٍ امت ّ ثَ ا یگـیؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػ ـیاًنبى ام. کٌؼ یػاؿبى ه

یتزبّفگـ رٌن کیهخل صبلت  ىْػ، یه لیتجؼ .  
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للن يیاص ؽاُشخ هؾک یسلص یکاّ سّاى  
 

امت  یهٌطو یکیگًَْ تـاژ ثَ يیثٌبثـا. رنن ّ اًنبى امت یرنن ّ آؿفّهٌؼ یتوٌبُب گـ بىیث يیفثبى رنن ّ ثِتـ ؿهٌ

 بی. ىْػ یمـکْة ه قیفهبى ؿهٌ ً ُن ىًْؼ، یرنن مـکْة ه یچْى كـٌُگ هب، رنن ّ توٌبُب ،یػؿ كـٌُگ یکَ ّهت

تضْل ًؼاؿػ ّ ػؿ ػؿّى آى  ییّ تْاًب هبًؼ یهاف ثؼى ّ ػيٍْ ػؿ ٍْؿت ّ صـکبت هضَْؿ  یكؤ ػؿ ثغيؿهٌ 

 کیکالم یُب گًَْ کَ ػؿ ؿهٌ آى ـػ،یگ یػالئن ٍْؿت ًو بیّ  تیػّ رٌن بىیاًَ ه ّ رؼل ػبىوبًَ ّ هؼؿتوٌؼ بلْگیػ

ؼ آى ُنتنىبُ ـٍیّ ؿ پبپ پیهؼؿى چْى ُ یُب ؿهٌ بیتبًگْ ّ  بی ٌگْیچْى كاله . 

 

 

ػاػى  ًيبى یّ ؿهٌ ثـا یویهْم یكـٌُگ کلوبت ّ ًْاُب يیامت کَ ػؿ ا قیآى ً یرنن ثَ هؼٌب یرنن ّ توٌب مـکْة

ّ  یویفثبى ّ هْم. کٌٌؼ یؿىؼ ًو یگبًگیتب ىْم  یگبًگیُوَ اصنبمبت اف ػين تب ًلـت، اف عين تب ُـاك، اف لول ث

ؿا هـتت مـکْة  تویّ رنن ّ هؼؿت عاله هبًؼ یه یثبه بتیالهاصنبمبت ّ اع یمـ  کی ـیكـٌُگ ام يیؿهٌ ا

ُب مبعتَ ىًْؼ ًْاُب، کلوبت، اؿفه يیا يتـیُـچَ ث ینتیاثتؼا ثب ـایآى امت، ف بىیًبتْاى اف ث بیّ  کٌؼ یه . 

 ویعْ یـٌُگالجتَ تٌِب ثـ ثنتـ ك يَیّ تجلْؿ آى ػؿ ٌُـ ّ اًؼ ویعْ یثَ رنن ّ ثَ توٌبُب ییگْ یآؿ ت،یعاله يیا زبػیا

 يیّ ثب ىٌبعت هجبصج هؼؿى ػؿ ا ویعْ یامت کَ ثب ىٌبعت ثنتـ كـٌُگ یکن وبیٌُـهٌؼ عالم ػه یؼٌی. هوکي امت

ثبىؼ ّ  ویکبؿ عْ یًِلتَ ػؿ كـٌُگ ّ فثبى ّ ػـٍَ ٌُـ یُب ّ کوجْػُب ُن هبػؿ ثَ ىٌبعت هؼؿت ّ ّؼق ٌَ،یفه

 َیچٌؼال یّ آحبؿ بثؼیًْ ػمت  بتیؿّا زبػیّ ا نیثَ تلل ویعْ یهجبصج هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگ ـهیُن ثتْاًؼ ثب پؾ

ؿا  یهضْؿ يَیاًؼ يیا «یؿّب هبمو» ؼیّ ثـ ؿهبى رؼ« هضني ًبهزْ تیعاله»ْٓؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ  ُوبى ٌؼ،یبكـیث

.ام ػّ ٌُـهٌؼ پـػاعتَ يیثَ ًوؼ آحبؿ ا قیام ّ ثـ آى امبك ً کـػٍ ـسهط  

 

ىبُؼ ظِْؿ  ،یـاًیرنن ا یتجلْؿ رنن ّ توٌب يیٌُـ مـکْة ىؼٍ ّ ثِتـ يیهب ػؿ ػـٍَ ؿهٌ، ػؿ ػـٍَ ا صبل

هي . امت یپـؿًگ ّ هضْؿ یًوي هلن، يیىبُـط هيک یُب، ًوو ّ رب آى بىیکَ ػؿ ه نیًْ ُنت بتیًْ ّ ؿّا یُب هؼؿت

کَ  ػُؼ یًيبى ه ییجبیهلن ثَ ف يیؿهٌ ىبُـط هيک ؼىیاهب ػ ام، ؼٍیػّمتبى ؿهٌَؼٍ ّ کْؿئْگـاف ًْ ؿا ًؼ يیکبؿ ُوَ ا

کِي ّ هجبصج کِي  یویًْ اف هْم یبتیؿّا زبػیثَ ا ینتیثـػٍ امت کَ ثب یپ وبیامت، ثلکَ ػه ویاّ ًَ تٌِب امتبػ كي عْ

کبؿ ّ  ُب هؼؿت حوـٍ مبل يیا. ٌؼیبكـیث ،یعبؿر بیّ  یـاًیا ٌٌؼٍیث یهؼؿى ّ رؾاة، چَ ثـا یٌُـ گًَْ يیػمت فًؼ ّ ا

رنن  يیثب تاله ّ فصوت ًِلتَ ػؿ پيت ا ن،یاّ ثغْاً یْگـاكیاف ث یکو یامت کَ ّهت قیى ًثب ؿهٌ هؼؿ نیػه ییآىٌب

.نیىْ  یًْ آىٌب ه بتیّ ؿهٌ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ ؿّا جبیف  

 

 تویعاله ـیعطـات ًِلتَ ثـ هن بیىْػ تب ًکبت ّؼلو ّ  ؼٍیفهبى ثَ ًوؼ کي اهب ُن ینتیثب یتیّ عاله یٌُـ ُـ

هزجْؿ  قیاًؼافٍ ًوؼ ثـ اّ ً ثَ ُوبى تـ، یُـ چَ ٌُـ هْ. امت یکیبلکتیؿاثطَ ػ کیّ ًوؼ  ٌُـ بىیؿاثطَ ه. هيغٌ ىْػ

ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ هزجْؿ ثَ تضْل امت افٍاًؼ ثَ ُوبى تـ، یىؼى امت ّ ُـچَ ًوؼ هْ تـ یثَ هْ .  

ُوبى اًؼافٍ ٌُـ ّ ًوؼ  اّ ّاالتـ ىْػ، ثَ یکَ ُـچَ ؽائوَ ٌُـ ػُؼ یه لیّ عْاًٌؼٍ تيک ٌٌؼٍیؿا ثج یثبف يیمْم ا موت

ُنتٌؼ ییؼایػؿ لـاًلیربّػاًَ ػ یثبف بیّ  ْینکْؿمیربّػاًَ ػ یثبف کیهزجْؿ ثَ تضْل ػؿ  قیً . 

 قیآًبل»، «صـکبت ّ پـّمَ قیآًبل»هغتلق اف  یاًؼافُب  چين یعبً امت ّ ػاؿا یؿىتَ ػلو کیؿهٌ هؼؿى  ًوؼ

هجبصج  یكؤ ثغي ،ینتیهوبلَ ژّؿًبل کیؿ صؼ تْاًن ّ ػؿ صؼ تْاى ،ػ ٌزبیهي ا. امت« کبّاًَ ًوؼ ؿّاى» بی «ْینکْؿمیػ

ىبُـط  یاف کبؿُب ییْیؼیّ پیکل يیثـ ا یػؿ ّاهغ ًوؼ لیؽ  ًوؼ. کين یؿا ثَ ًوؼ ه ٌَیفه يیػؿ ا یّ هِن ؿّاًيٌبعت َیاّل

.هلن امت يیهيک  

 

 قیػّمتبى ً ؼّاؿمیکَ اه پیکل يیاهب ا. بثنیؿا ث ـٍیّ ؿ «بمیع»اّ هبًٌؼ  یکبهل ٌُـ یُب ویاف ًوب یکیًتْاًنتن  هتبملبًَ

ثَ . کٌؼ یهب ؿا ثـٓـف ه یبفُبیً َیثضج اّل کی یثـا یؿهٌ کبهل امت ّ ثَ عْث کیعْػ آى ؿا ثٌگـًؼ، ػؿ ّاهغ 

 یؿهٌَؼٍ ّ کْؿئْگـاف ػؿعيبى امت ثلکَ فى ؿهٌَؼٍ ؿّثـّ کی نهل يیؿهٌ ًَ تٌِب ىبُـط هيک يیکَ ػؿ ا ژٍیّ

.ؼؿت رؾاة ّ ثـاثـ امته کی قیاّ ً  

 

یشاًیکِي ا یمیپٌِاى دس هْع تیسّا  

 

. فًؼ یػمت ه لیاٍ یویهْم کیًْ ثـ ثنتـ  تیّ ؿّا ویًوب کی زبػیهلن ثَ ا يیؿهٌ هْؿػ ًظـ، ىبُـط هيک ػؿ

هؼؿى  ؿهٌ کی زبػیا یؿهٌ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ػاػ، اهب ثـا یثـا تْاى یؿا ًو یـاًیا یویهْم یُبٍ  ُوَ ػمتگب ؼتبیٓج

ُوـاٍ ثب ػف ّ تٌجک ّ  یُب ػمتگبٍ بیآى،  یلیثغو تٌَ ژٍیّ َّ ث یویهْم يیامتلبػٍ اف اهکبًبت ا َ،یّ چٌؼال یـاًیا

امت یّـّؿ یـاًیّ ا کیؿهٌ كْلکْؿ یُب امتلبػٍ اف الوبى بیّ  ـٍیؿ .  
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هؼؿى ّ اف  یُب کـػ، الوبى زبػیا یٌیًْ ّ فه بتیؿّا تْاى یكـٌُگ ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ امت کَ ه يیثـ ثـ ثنتـ ا اثتؼا

ُـ  یکـػ کَ ثـا زبػیپنبهؼؿى ا بیًْ ّ هؼؿى  یٌُـ و،یعْ یکـػ ّ ثٌب ثَ تْاى ٌُـ نیؿا ثب آى تلل گـیػ یُب كـٌُگ

ثبىؼ یؼًیرؾاة ّ ػ یـاًیػّ رِبى ؿـة ّ ا . 

 ویعْ ویّ ّاؿػ ؿهٌ ّ ًوب ؼکٌ یاهکبًبت ؿا ثب رنن ّ ػاًو عْػ لول ه يیّـّؿت ّ ا يیا وبیهلن ػه يیهيک ىبُـط

 یپٌِبى ّ مـکْة ىؼٍ اف رنن ّ توٌبُب بتیٌُـهٌؼاى هيبثَ ػؿ ّاهغ ؿّا گـیاّ ّ ػ ییفهبى گْ ُن نیتلل يیثب ا. کٌؼ یه

كْب ّ  زبػیکِي ا تیّ ػؿ ؿّا فًٌؼ یکِي ه تیؿّا یبعتبؿىکٌم کیّ ػمت ثَ  مبفًٌؼ یؿا آىکبؿ ه یـاًیاًنبى ا

کٌٌؼ یًْ ه یّ ثبف ًْ بتیًْ، ؿّا یُب رنن . 

عْامت پٌِبى ًِلتَ ػؿ  کیّ  مبفًؼ یه یٌیؿا فه بلْگیّ ػ یـاًیفهبى مـاًزبم ػين ا ُن یًْآّؿ يیُب ػؿ ػ آى ییگْ

 ـٍیّ ؿ یفاکبً ؼیٌٓق ػج بیّ  بمیع بیصبكع ّ  ژٍیکَ ًوبػ آى ثَ ّ یعْامت. آّؿًؼ یؿا ثَ ارـا ه یـاًیػين ػبؿكبًَ ا

.ُنتٌؼ  

 

هتبملبًَ كیلن هْؿػ ًظـ اًگبؿ هؼتی امت کَ اف یْتیْة ثـػاىتَ ىؼٍ . ) ؼیٌیثج ٌزبیؿا ا هلن يیـط هيکؿهٌ ىبُ یؼئْیّ

ثب ایٌضبل ػالهَ هٌؼاى ثَ ؿهٌ هی تْاًٌؼ صبالت ًوؼ ىؼٍ ؿا ػؿ ػیگـ کبؿُبی ایي ٌُـهٌؼ عْة ایـاًی ًیق . امت

.(ثبفیبثٌؼ  

:ًظـ گـكت ُب ؿا رؼاگبًَ ػؿ ثغو يیا ینتیؿهٌ ثب يیًوؼ ا یثـا  

 

ّ ُوشاُؼ للن يیؽاُشخ هؾک یّ کْسئْگشاف یسلصٌذگ ییلذست ّ تْاًا: کی  

 

هْؿػ  یکبّ آًزَ اف رِت ؿّاى. اًزبم ػُؼ یهٌتوؼ آىٌب ثَ کْؿئْگـاك کی ینتیثغو ّ ًکبت هؼؿت ّ ّؼلو ؿا ثب يیا

 یًوي ؼیتـػ یهلن امت کَ ث يیصبلت هـػاًَ ّ ظـاكت فًبًَ ػؿ صبالت ّ ؿهٌ ىبُـط هيک یجبیف تیتْرَ امت، تـک

ؿهٌَؼٍ  کیّ ُوـاٍ فى اّ  ىْػ یثـ ٍضٌَ ٓبُـ ه یـاًیل ایآػًّ کیاّ هبًٌؼ . کٌؼ یه زبػیاّ ا یٌُـ تیهِن ػؿ رؾاث

.ىْػ یه ّ ؿهٌ پـىْؿ هوکي  بلْگیػ کی گًَْ يیا. پب امت هٌؼ ّ ُن رؾاة ّ هؼؿت  
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تش صحٌَ سلص الْگید یشیگ پشّعَ ّ ؽکل یچگًْگ: دّ  

 

هؼؿى ثـ  پنت یاًؼافُب هؼؿى ّ چين یاًْاع ّ اىکبل كْبُب زبػیُب ّ ا رنن بلْگیػ کیپـّمَ ّ  کیهؼؿى  ؿهٌ

ؿهٌ ّ ًگبٍ  یاَ یاٍل پب کی یؿّاثٔ اًنبً یّ ػؿاهب بلْگیًْ ػ یكْب کی زبػیُب ّ ا رنن بلْگیػ. ٍضٌَ امت یؿّ

ػؿ ّاهغ ػمت  یـاًیّ پـىْؿ ا لیآٌُگ اٍ کیهلن ثـ ثنتـ  يیکَ ىبُـط هيک نیٌیث یه قیػؿ ؿهٌ ثبال ً. هؼؿى امت

ّ ػؿ ّاهغ  کٌؼ یه لیػبىوبًَ ػّ رٌل تجؼ بلْگیػ کیّ ؿهٌ پـىْؿ ّ موبّاؿ ػبؿكبًَ ؿا ثَ  فًؼ یًْ ه تیؿّا کیثَ 

گؾؿػ یآى ه یّ اف عطب مبفػ یؿا ثـهال ه یـاًیپٌِبى ّ ًِلتَ ػؿ كـٌُگ ا تیؿّا بؿک يیثب ا . 

 ؼٍیپٌِبى ّ پْى یٌیػين فه کیىبُؼ  يَیػؿ ٍّق عؼا، هب ُو یـاًیُوَ کلوبت ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ ا ـیػؿ ف ـایف

اف  ویعْ یػين الِ بىیث یثـا ىْػ یهزجْؿ ه قیً یـاًیػبؿف ا يیامت ّ ثٌبثـا یٌیاثتؼا فه يَیػين ُو ـایف. نیُنت

ثب ػين  يتـیُـ چَ ث یٌیػين فه يیًقػ صبكٔ ا قٍیفهبى ّ ثَ ّ یػؿ ٓ. ّ هؼيْم امتلبػٍ کٌؼ یچْى ه یٌیکلوبت فه

ًبکبم  تیکَ ػؿ ًِب یؿًّؼ. ىْػ یه بًَی یتیگ یّ تب صؼّػ ییّ هؼٌب یچٌؼًضْ یـاًیّ ػـكبى ّ ػين ا عْؿػ یگـٍ ه یالِ

.هبًؼ یه  

  

ػطبؿ ػؿ  وـؽیپـًؼگبى ملـ م. ثل اًؼک ػاؿػ بیًؼاؿػ ّ  ییرب بلْگیامت کَ ػؿ ؿًّؼ ػبؿكبًَ ػ يیاهب ا گـیػ هيکل

ىـاکت ػؿ »هب ىبُؼ  یـاًیػؿ ػـكبى ا. هـاؿ ًؼاؿًؼ گـیکؼیثب  بلْگیػ کیملـ ُنتٌؼ ّ ػؿ  کیّاهغ ُوـاُبى ُن ّ ىـ

ثَ ػين ّ هؼؿت بفهٌؼیّ ً یٌیّ فه یًكب یُب رنن «ؼاؿیّ ػ بلْگیػ»ّ ًَ  نیُنت« ملـ ّصؼت ّرْػ . 

 یُب ؿا ثب الوبى یـاًیمْ ؿهٌ ا  کیاّ اف . کٌؼ یًکبت ّؼق ؿا ثـ ٓـف ه يیا وبیهلن ػه يیؿهٌ ثبال، ىبُـط هيک ػؿ

 یاف اثتؼا گـیّ اف ٓـف ػ مبفػ یه َیهؼؿى ّ چٌؼال یّ ؿهَ کٌؼ یه نیتلل ـٍیهؼؿى ّ ؿ ،یٌُؼ ٌگْ،یؿهٌ كاله

 ،یویهْم يیًْ ّ پٌِبى ػؿ ا یتیىؼ ؿاٍ، ثَ ٍضٌَ ؿّا زبػیا کیػبؿكبًَ تْمٔ هْف بیّ  ی، صوبمؿهٌ، ٍضٌَ پـىْؿ

 ویعْ یػؿ ّاهغ اّ ؿهٌ هؼؿى ؿا ثَ ثنتـ كـٌُگ. مبفػ یه لیثَ ٍضٌَ رؼل ػين ّ هؼؿت ػبىن ّ هؼيْم تجؼ یؼٌی

.ٌؼیآكـ یه تیعاله گًَْ يیّ ا فًؼ یه ًْؼیپ  

 

 ینتیؿهٌ موبع ّاؿ ّ عْػهضْؿ ّ ًبؿم يتـیؿهٌ ُـچَ ث بًَیکَ ػؿ ه ىْػ یه ىـّع یؿهٌ ثبال اف فهبً هيکل

ٍضٌَ  یىکنت ثـ ؿّ کیکَ چگًَْ ػؿ ّاهغ  ؼیػ یثَ عْث تْاى یکَ ه ٌزبمتیّ ػؿ ا ىْػ یػبؿكبًَ ثـ ٍضٌَ صبکن ه

ؿهٌَؼٍ فى . ػىْ یثـ ٍضٌَ صبکن ه ینتیًبؿمّصؼت ّرْػ  یّ رنتزْ بلْگیػؼم ػ یكْب گـثبؿیّ ػ اكتؼ یاتلبم ه

ؿهٌ موبع ّاؿ  َیّ ثَ صبى ىْػ یػؿ ّاهغ پل فػٍ ه یتب صؼ بیّ  ػُؼ یموبع ّاؿ ه ینتیؿهٌ ًبؿم َیتي  بی قیً

.ىْػ یه لیتجؼ كبم يیهيک  

  

ثَ ىْؿ  یٌیکٌؼ ّ ثـ ثنتـ ػين فه زبػیا یثب ُنت یگبًگیّ ىْؿ  یٌیػين فه بىیه یًْؼیثغْاُؼ پ كبم يیاگـ هيک یصت

 َیّ چٌؼال یٌیفه بلْگیػ یرؼل ػين ّ هؼؿت ػبىوبًَ ّ ًل یًل یتاله اّ ثَ ثِب يیاهب ػوال ا بثؼ،یػمت  یگبًگی

ؿهٌ پـىْؿ ّ  يیؿا لول کٌؼ ّ ا یثب ُنت یگبًگی یىْؿ كبً يیا ،یٌیکَ ثـ ثنتـ ػين فه آى یثَ رب. ـػیگ یٍْؿت ه

.ؿ ػُؼهـا یثيـ کیکو/کیتـاف ،یكبً بلْگیؿا ػؿ عؼهت ىْؿ ػين ّ ػ ینتیًبؿم  

 

 تیػٌبٍـ هغتلق امت، اهب پـّمَ ؿهٌ ػؿ ًِب یّ ػاؿا جبیف بؿیؿهٌ ثن کیعْػ  هلن يیهيک یؿهٌ موب کَ يیا ثب

ّ  ىْػ یهتوـکق ه يتـیث هلن يیهيک یجبیف یثَ هًْْلْگ ّ تْرَ ثـ ؿهٌ موب تیػؿ ًِب بلْگیّ ػ هبًؼ یمٌت ه ـیام

ّ ىْؿ ػبؿكبًَ ّصؼت ّرْػ  یػين الِ یػؿ پب یٌیفه بلْگیّ ػ یٌیثبف ُن ػين فه تیػؿ ّاهغ ػؿ ًِب گًَْ يیا

.ـػیثغْؿػ ّ ػؿ عؼهت اّ هـاؿ ثگ ًْؼیپ یٌیفه بلْگیىْؿ ؿهٌ موبع ثَ ػ ٌکَیا یثَ رب ىْػ یه یهـثبً ینتیًبؿم  

 

کِي تیًْ اص دسّى سّا یتیسّا دادیا: عَ  

  

کِي ّ ػبؿكبًَ  تیهؼؿى اف ؿّا تیؿّا کیثَ  ُب ػؿ ّاهغ ػمت رنن بلْگیؿهٌ هؼؿى ّ ػ زبػیهلن ثب ا يیهيک ىبُـط

 ک،یموجْل ییُب ًْ ّ رنن یكْب کیاّ . هبًؼ یه یثبه یمٌت یمٌت ّ كْب ـیام تیؿهٌ ػؿ ًِب يیاهب ػؿ ا فًؼ، یه

كْب ؿا ػؿ  يیا تْاًؼ یاهب ًو کٌؼ یکِي ػبؿكبًَ ه یكْب ػّ رؼل ػين ّ هؼؿت ؿا ّاؿ بلْگیّ ػبىن ّ هبػؿ ثَ ػ یٌیفه

ّصؼت ّرْػ  یػؿ پ ینتیثَ ىکل صبلت ًبؿم ،ییجبیف یاحـ، ثب توبه يیؿهَو ػؿ ا تیًگَ ػاؿػ ّ ػؿ ًِب ؿهٌ يیا

 ینتیّ رنن ًبؿم ینتیىْؿ ًبؿم ییجبیؿ یكؼا کیموجْل یّ كْب کیّ رنن موجْل هبًؼ یه یػبؿكبًَ ّ ػبىوبًَ ثبه

گـػػ یه یثَ هًْْلْگ هٌتِ بلْگیىْػ ّ ػ یه .. 

ؿهٌ  یفى ّ هـػ ػؿ اثتؼا بلْگیّ هبػؿ ثَ ػ کیرنن موجْل یـیگ پـّمَ ىکل کیَ هب ىبُؼ ٍضٌ یؿّ ػؿ ؿّ  يیا اف

ؿا ّ  یفهبى فى ّ فًبًگ فػى ُن پل ویکَ ثب عْ نیؿهٌ ُنت یّ عْػهضْؿ ػؿ اًتِب ینتیرنن ًبؿم کیّ گؾاؿ ثَ 

ؿهٌ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ییهلن ثَ هضْؿ ًِب يیىؼى رنن ّ ؿهٌ هيک لیتجؼ . 

اف  ییُب هؼؿى ّ ثغو یُب ثتْاى ًَ تٌِب الوبى ینتیهؼٌب امت کَ ثب يیکِي ثَ ا تیًْ اف ػؿّى ؿّا تیاؿّ زبػیا هّْْع

 ینتیػاؿًؼ، ثلکَ ثب یيتـیصْْؿ ث ییوبیآكـ بیهؼؿى  یُب کـػ کَ ػؿ كـٌُگ ویرنن ؿا ّاؿػ كـٌُگ عْ یرنن ّ توٌب
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كـٌُگ اربفٍ  يیمـکْة ىؼٍ ػؿ ا یتوٌبُب ثَ اصنبمبت ّ و،یًوبٓ ّؼق كـٌُگ عْ یّ عـػ یثتْاى ثب ىٌبعت صن

.ػاػ بىیث  

  

ثتْاًؼ ثب  ینتیهؼؿى ؿا صلٔ کٌؼ ثلکَ ثب بلْگیًَ تٌِب پـّمَ ّ ػ ینتیؿهٌ هؼؿى ثـ ثنتـ ػبؿكبًَ، ثب کی گًَْ، يیا

، ًْؿ هغتلق تْمٔ ؿهٌ یاًؼاؿُب چين زبػیتب ٌٓق، ثب ا( ییگْ َْیًو) یهغتلق هؼؿى اف پبؿّػ یُب کیامتلبػٍ اف تکٌ

ّگـًَ ؿهٌ . ثبىؼ  قیكـٌُگ ّ ؿهٌ ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ ً يیعيًْت ّ ّؼق ًِلتَ ػؿ ا بىیهبػؿ ثَ ث ـٍ،یّ ؿًگ ّ ؿ

ُْؿا  ّاؿ نتیّ هـػم ًبؿم ىْػ یه لیتجؼ ینتیًبؿم یكْب کی زبػیّ ا ینتیًبؿم یُب ؿهٌ رنن کیثَ  تیػؿ ًِب

.ٌٌؼیث یّ كؤ ؿهٌَؼٍ ؿا ه نتیؿهٌ چ يیا ًِلتَ ػؿ یًْ تیکَ ؿّا ػاًؼ یًو چکلیاهب ُ کيٌؼ، یه  

 

ّ رنن  یمٌت تیؿّا ـیًْ امت ّ ام تیؿّا يیا زبػیًبتْاى اف ا تیػؿ ًِب وبیهلن ػه يیؿهٌ ىبُـط هيک يیا ػؿ

 قیً بىیىزـ «بػیكـ»اف اّ ثـ تـاًَ  گـیػ یػؿ ؿهَ. هبًؼ یًبتوبم ه تویّ عاله هبًؼ یه ینتیًبؿم یّ كْب ینتیًبؿم

 یثَ رب. هبًؼ یه یؿهٌ موبع ثبه تیّ ؿّا ییبییؿ ـیام ؿهٌ تیًْ ػؿ ًِب یُب کَ ثب ّرْػ الوبى ؼیػ یْثثغ تْاى یه

 ویًگلتَ ػؿ تـاًَ ؿا ثب ؿهٌ عْ یُب ثغو بیثـمبًؼ ّ  یؼیتـاًَ ؿا ثَ اّد رؼ يیاًکَ ثتْاًؼ عين ّ ُـاك ًِلتَ ػؿ ا

کٌؼ بىیث . 

 

دسام خذل ػؾك ّ لذست دّ خٌظ: چِاسم  

 

ُن ثَ ػلت ثنتـ  یًبتْاً يیا. ػّ رٌل امت بىیرؼل ه یاصنبم یػؿاهب زبػیػؿ ا یؿهٌ ثبال ًبتْاً گـیػ هيکل کی

اصنبمبت  يیا بىیّ ُن ثَ ثبّؿ هي ثَ ػلت ػؼم ث نتیػؿاهب ّ كْب ً يیا زبػیا یالفم ثـا یًْاُب یامت کَ ػاؿا یویهْم

.امت. كبم يیىبُـط هيک قٍیّ ػؿاهب تْمٔ ؿهٌَؼگبى ّ ثَ ّ  

 

ػلت . ػّ ػين ؿا آىکبؿ مبفػ بىیهـػاًَ ػؿ رؼل ه یُـاك ّ ػين ّ توٌب ٌٌؼٍ،یثَ هي ث تْاًؼ یػؿ ًوو هـػاًَ ًو اّ

لْپق ّ  لـیاف رٌ لیامت کَ ػّمتبى ثَ ؿهٌ ؽ یکبك. ثبىؼ کیتکٌ بیّ  یگـیاّ ثب ثبف ییػؼم آىٌب تْاًؼ یًو یًبتْاً يیا

تلبّت  قیهـػاًَ ّ ً/رنن ّ رؼل ػين ّ هؼؿت فًبًَ یًْاُب بىیػؿ ث یگٌکْؿتق ًگبٍ کٌٌؼ تب تلبّت ثنتـ كـُ نیْاعی

ّ  پیکل يیهلن ػؿ ا يیؿهٌ ىبُـط هيک. ٌٌؼیػين ؿا ثج یّ رؼل فًبًَ ّ هـػاًَ ّ ػؿاهب بلْگیصبالت ػ بىیػؿ ث ییتْاًب

.ّ ؿاثطَ ػّ رٌل امت یػين ّ هؼؿت فًؼگ یلول ػؿاهب زبػیاهب ًبتْاى اف ا جبمتیهؼؿتوٌؼ ّ ف بؿیثن گـیػ پیچٌؼ کل  

 

ییعخي ًِا  

 

ثِتـ  تیىؼٍ، هبًغ عاله زبػیثؼّؿ اّ ا ینتیًبؿم یهْاظت ثبىؼ کَ كْب ینتیهلن ثب يیثَ ثبّؿ هي ىبُـط هيک تیًِب ػؿ

ًوبػاى ّ  یثلکَ هيکل گـكتبؿ نت،یهيکل ربهؼَ هب کوجْػ ًوبػ ّ ٌُـهٌؼ ً. تي ػُؼ ویاّ ًيْػ ّ ثتْاًؼ ثَ ًوؼ ٌُـ عْ

ّ  يیُوـاٍ ثب تضن کبلیاف ًگبٍ پبؿاػکن یکٌٌؼٍ ّ ًبتْاً یًل بیکٌٌؼٍ  ؼییتب ینتیًبؿم یكْب کیبى ّ ٌُـهٌؼاى ػؿ عْاًٌؼگ

 یثـا ؿّ يیاف. ٌٌؼیآكـ یؿا ثبفه گـیکؼیربّػاًَ  یثبف کیْٓؿ کَ گلتن، ٌُـهٌؼ، ًوبػ ّ عْاًٌؼٍ ػؿ  ُوبى ـایف. ًوؼ امت

ًوؼ  ییهؼؿى ّ ًْ ّ تْاًب بتیؿّا زبػیّ ا ینتیًبؿم یكْب يی، گؾاؿ اف اثِتـ بلْگیچبلو ّ ػ یّ كْب تیعاله زبػیا

.هلن يیىبُـط هيک يتـیُـ چَ ث تیهْكو ؼیثَ اه. الفم امت یگـیّ ػ ویعْ  
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«عیگاس فشّیذ ّ عیگاس فشّؽ»هیاى  ی  ساتطَ  
 

 

ی هوبثلَ ثب ؿّاًيٌبمی هضللی کَ ُوَ چیق ؿا كـّیؼ یک ثبؿ ثـای رلْگیـی اف ثـػاىت مطضی اف ؿّاًيٌبمی ّ ثـا

ػّمت یب ُونـ « ًوک  ىْؿ یب عْه»هیغْاُؼ مـیغ تلنیـ ؿّاًکبّاًَ ثکٌؼ، عْاٍ ًْع ًگبٍ ػیگـی ّ یب یک ؿؾای 

هي ثب ایي ًظـ ثنیبؿ هْاكون ّ اف .  ّ ثل« گبٍ یک میگبؿ، كؤ یک میگبؿ امت»ثبىؼ، ایي رولَ هؼـّف ؿا گلت کَ 

آیؼ، ثَ ّیژٍ ػؿ ػؿگیـیِب ّ چبليِبی ىغَی عبًْاػگی،  ؿّاًکبّاًَ ُـ صبػحَ یب ثـعْؿػ ثيؼت ثؼم هیتلنیـ مـیغ 

فیـا ػؿ ایي هْاهغ تلنیـ . ػيوی یب ػّمتبًَ ثبینتی اف تلنیـ ؿّاًکبّاًَ صـکبت ػیگـی ػؿ صؼ هوکي عْػػاؿی کـػ

ػیگـی امت ّ ایزبػ یک ًگبٍ اف ثبال ثَ پبییي  ؿّاًکبّاًَ مـیغ ػیگـی ػؿ ّاهغ تالىی ثـای مـکْة ػیبلْگ ّ مـکْة

. حبًیب ؿّاًکبّی ًیق كؤ ؿاٍ ّ اهکبًی امت ّ ثل، اهب ؿاُی ربلت ّ هْی. ثَ ربی ػیؼاؿ ؿّػؿؿّ ػّ چِـٍ ّ ػّ ًظـ   

 

عْاًؼ  کٌن کَ اّ ثب  ثب ٍؼای فیجب ّ صقًبکو هی اف كـّؽ كکـ هی«  تْلؼی ػیگـ»ثب ایي صبل ّهتی ثَ ایي هطؼَ اف  ىؼـ 

میگبؿ »آًگبٍ هؼتوؼم ایي  . «ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی ی فًؼگی ىبیؼ اكـّعتي میگبؿی ثبىؼ، ػؿ كبٍلَ»: مـایؼ ّ هی

.عیلی هؼبًی ؿّاًيٌبعتی ػاؿػ ّ ثنیبؿ ثیو اف یک میگبؿ امت« كـّؿی  

 

یيیؼى ثَ آًچَ اتلبم ػّ ُوبؿْىی ّ اًؼ« ؿعْتٌبک»ُن هؼٌبی میگبؿ کيیؼى هیؼُؼ ثـای پـکـػى كبٍلَ «میگبؿ»ایٌزب 

مکل  ثؼّى ػون ّ ػالهَ ّ ثؼّى »ُن ایٌزب میگبؿ ثیبًگـ اكنـػگی ًبىی اف یک . اكتبػٍ ّ یب هـاؿٍ ثبف اتلبم ثیبكتؼ

امت ّ اػاهَ « آلت» اف ٓـف ػیگـ میگبؿ ایٌزب ػؿ ّاهغ ربًيیي كیقیکی . ثؼؼی« تلوجَ فًی»امت ّ اًتظبؿ « اؿگبمن

یب اف . هجلی یب ثؼؼی ثؼمت ًویبیؼ« ؿعْتٌبک»ثـای ػمت یبكتي ثَ لؾت رٌنی کَ ػؿ ؿاثطَ ؿاثطَ رٌنی ػؿ ؽُي ّ تاله 

یب ُوبى هبػؿ ) ػين گويؼٍ » ، تجلْؿ «توٌبی گويؼٍ»امت، تجلْؿ « كبلْك»ػؿ ّاهغ تجلْؿ « میگبؿ»ٓـف ػیگـ 

اثطَ اؿّتیکی ّ ػيوی ػؿ پی امت کَ فى ّ هـػ ثَ ىیٍْ ُبی هتلبّت ػؿ ؿ« (گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ اف ًگبٍ ؿّاًکبّی

امت ّایٌکَ ىبیؼ ػؿ لضظَ « اهیؼ ّتوٌب یب كبلْك»پک فػى ثَ میگبؿ لول ػّثبؿٍ ایي . آیؼ آًٌؼ ّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی

. ثؼؼی ثَ لول ثِتـ آى ًبئل آیؼ  

 

ضظَ ػلِـٍ ایٌکَ تب ثَ ػٌْاى فى ػؿ ًگبٍ هـػه صل کٌؼ کَ تجلْؿ ػين ّ توٌب امت ّ هـػه ثـایو هی هیـػ ّ ُوبى ل

ثبىٌؼ ّ ػیؼى ایي کَ ثَ هؼيْم ّ « ػمت یبكتي ثَ توٌب ّ كبلْك»یب ػؿ صبلت هـػاى ػؿ پی هیل . آیب ّاهؼب ایٌگًَْ امت

یبثٌؼ ّ  ىْمبفًؼ ّ ثَ اّد لؾت ػمت هی یبثٌؼ ّ هؼيْم ّ یبؿه عْیو ؿا ػؿ آؿْه اّ ؿُب هی ثِيت گويؼٍ ػمت هی

آیب ثَ . ىْػ آّؿم ّ امیـ ػيون هی آین، آیب ػيوو ؿا ثؼمت هی ّاهؼب اف پنو ثـ هی ػؿ ػیي صبل ػلِـٍ هـػاًَ کَ آیب

اًؼافٍ کبكی هـػ یب فى ُنتن؟ آیب هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ كبلْك ّ توٌبی هؼيْهن، فًن ّ یب هبػؿ ثَ تجؼیل ىؼى ثَ توٌبی ػيوی 

ىْػ ّ ثَ تجلْؿ ایي رولَ لکبى  تجؼیل هیػين ثيـی « کویک/صبلت تـاژیک»یؼٌی میگبؿ ثَ تجلْؿ . هـػ ّ یبؿم ُنتن

فیـا  صتی ػؿ تغت ًیق ػبىن ّ هؼيْم تٌِب ًینتٌؼ ّ ُویيَ ًلـ مْهی، یؼٌی . «ؿاثطَ رٌنی ّرْػ ًؼاؿػ»گْیؼ کَ هی

، كـٌُگی صْْؿ ػاؿًؼ ّ ىغٌ ػؿ صیي ؿاثطَ ّ یب ػؿ هیبى ػّ ؿاثطَ ُی ثَ آى كکـ «تَْؿات ّ تْهؼبت رٌنیتی»

لٌگؼ ّ ُیچکل ثب ایي تَْیـ  ي تَْؿات تطجین ػاىتَ ثبىؼ ّ ػؿ ثِتـیي صبلت ًیق ثبف یک ربی کبؿ هیکٌؼ کَ ثب ای  هی

تْاًؼ صبلتی موجْلیک،  ثٌبثـایي میگبؿ کيیؼى ػؿ صیي ػّ ُوبؿْىی، ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَ، ُن هی. ) ىْػ کبهل تطجین ًوی

ّاؿ یب ؿئبل  تْاًؼ صبلت کبثْك ُن هی. ػاىتَ ثبىؼ کویک ّ ثـای ایزبػ یک عْىی ػؿ هیبى ػّ ثبفی ػبىوبًَ /تـاژیک

یب صبلتی ًبؿمینتی ػاىتَ ثبىؼ ّ اف یک . ػاىتَ ثبىؼ، ثـای كـاهْىی ُْلٌبکی آًچَ اتلبم اكتبػ یب هـاؿ امت اتلبم ثیبكتؼ

ّاؿ  هبًیکمْ ثب اكنـػگی ُوـاٍ ثبىؼ ّ لول ایٌکَ ُیچ چیق ثؼمت ًیبّؿػم، عبلین ّ یب اف ٓـف ػیگـ صبلت ثب صبلت 

.(«ػیؼی ثؼمتو آّؿػم»ًبؿمینتی ُوـاٍ ثبىؼ ّ  صل ایٌکَ   
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 کویک فیجبی ؿّاثٔ اًنبًی/ػؿ ّاهغ صبلت تـاژیک« میگبؿ كـّؽ»ثیٌین کَ ػٌَـ اٍلی ػؿ  ثب ًگبُی ػهین اهب هی

اّ « میگبؿکيیؼى»ًینت ّ یب ًوبػ ػؿک کـػى  ًبکبهل ثْػى  اًنبًی ُّویيگی ایي ؿّاثٔ ًینت ، ثلکَ ػٌَـ اٍلی 

یک فى ىبػـ ّ ٌُـهٌؼ ىـهی امت کَ ػؿ ایي لضظَ ّ ػؿ تغتغْاة، ُوقهبى اّد ثضـاى « اكنـػگی رٌنی ّ ػيوی»

ّ تؼجیـ هؼٌبی « ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی»كبٍلَ  اّ ػؿ« میگبؿ کيیؼى»فیـا . کٌؼ هؼؿًیت عْیو ؿا اصنبك هی/مٌت

« اكنـػگی ّ صنـت»فًؼگی ثَ مبى ایي صبلت، ّ ػؿ ًِبیت کل ىؼـ ثب توبهی تالىو ثـای ایزبػ ًْػی اهیؼ، ػؿ ّاهغ 

یک اًنبى ػؿ ثضـاى امت کَ اف یک مْ رِبى گؾىتَ ؿا اف ػمت ػاػٍ ّ یب ثب ٓـیبى فًبًَ اه اف آى گؾىتَ امت ّ اف 

ثٌبثـایي . کٌؼ عْیو ؿا ؿـیجَ ّ ثیگبًَ اصنبك هی« رنن ّ اؿّتینن هؼؿى»ـ اهب ػؿ رِبى هؼؿى ّ ػؿ ٓـف ػیگ

هبلیغْلیبیی اّ ػؿ كبٍلَ ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی هٌَْػی ّ ثؼّى اصنبك، « میگبؿکيیؼى». عبًوبى امت عبًَ ّ ثی ثی

ؿّؽ ّ ثضـاى ؿاثطَ ّ رِبى عْیو امت ّ ّ لول ػ« عبًوبًگی ثی»، ایي «ایي ُیچی ّ پْچی ػؿػًبک»ػؿ ّاهغ لول 

. ُوقهبى رنتزْی یک اهیؼ ّ تُْن ثـای اػاهَ ؿاثطَ ّ تکـاؿ آى  

 

ًبهؼ، ػؿ ّاهغ لضظَ ای امت کَ هب ثب یک ؿاثطَ اؿّتیکی هضِ ؿّثـّ ُنتین کَ  هی« ُوبؿْىی»آًچَ كـّؽ ػؿ ایٌزب 

یب ػیگـی كؤ ّمیلَ ای ثـای « هؼيْم». متثـای اؿّبی عْامتِب ّ كبًتقیِبی عْیو ا« اثژٍ»ػیگـی كؤ یک 

كـّیؼ ثـای ًيبى ػاػى ؿاف ػوین . امت« چـاؿِبی ؿاثطَ تبؿیک»عْیو امت ّ ثَ هْل كـّؽ « توتغ رٌنی»اؿّبی 

اؿّبی رٌنی ػؿ ّاهغ یک ربًيیي ًبکبكی ثـای » ایي ًْع ُوبؿْىی رٌنی امت کَ ربیی گلتَ امت کَ 

فیـا . امت« عْػاؿّبیی»ُوبؿْىی ّ اؿّبی رٌنی ًبىی اف آى ػؿ ّاهغ یک فیـا ایي ًْع . «امت« عْػاؿّبیی»

کٌؼ، ثب ػیگـی ّاؿػ  تونین ًوی« ػیگـی»ػؿ آى ىغٌ عْیو ؿا، ػًیبی كـػی، ػلِـٍ ّ توٌبی كـػی عْیو ؿا ثب 

ّ تاله ػؿ ایي صبلت ىکبًؼى مکْت ّ ایي پْچی امت « میگبؿکيیؼى»افیٌـّ . ىْػ ًوی« ػیبلْگ ػبىوبًَ ّ تٌبًَ»

ّ ػؿ ًِبیت لول ػّثبؿ عْیو، لول ػّثبؿٍ توٌبُبی ػوین عْیو تب لضظَ ثؼؼی ّ « ػیگـی»ثـای لول ػّثبؿٍ 

یبثی ثَ یک لؾت ّ كـاهْىی هْهت، ثـای كـاهْىی ثضـاى ػوین عْیو ػؿ  پْىبًؼى عْیو ّ توٌبی عْیو ثـای ػمت

.«توتغ رٌنی»یک   

 

فیـا . كِوین ًِلتَ ػؿ لضي ّ هْفیک کالم ایي ثیت ّ اثیبت ػیگـ ؿا هی« صقى ّ اكنـػگی»ایٌزبمت کَ هؼٌبی ػوین  

ًيبى . ػُؼ امت ّ اٍل هّْْع ؿاثطَ ّ ًْع ؿاثطَ ؿا ًيبى هی« امن ػاللت»ػؿ ّاهغ یک « صبلت اكنـػگی»ایي 

ػؿ ُـ ػّی ایي  ػُؼ کَ هب ایٌزب ثب اؿّتیک پـىْؿ هیبى ػّ ػبىن یب صتی هیبى ػّ لیجـتیي هؼؿى ؿّثـّ ًینتین، فیـا هی

ثلکَ ثب مکْت رنوِب، ثب . اصنبك ّ ػیبلْگ ؿّثـّیین/ؿّس، عـػ/ؿّاثٔ ثَ ػؿربت هغتلق هب ثب تالهی ّ پیًْؼ رنن

عْاُؼ ثـ  صْْؿی کَ ثب لؾت عْیو هی. ؿّثـّیین« عْػاؿّبیی ّ توتغ رٌنی»ُب ّ صْْؿ  مکْت كـػیت ّ مْژٍ
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ػؿ كبٍلَ « میگبؿکيیؼًو»تزْی توٌب ّ ػين چیـٍ ىْػ، اهب ػلِـٍ ّ ػؿػ عْیو ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ اًنبى ػؿ رن

ػُؼ کَ ػؿ ایي ؿاثطَ چیقی کن امت، کَ كـػ ّ امبمو، توٌبُبی ػویوو ػؿ ُوبؿْىی  ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی ًيبى هی

ایي عْاٍ . ىًْؼ ّ  ّاؿػ ػیبلْگ ًوی«کٌٌؼ تونین ًوی»صْْؿ ًؼاؿػ ّ ػّ هؼيْم عْػ ؿا  ّ توٌبُبیيبى ؿا ثب یکؼیگـ 

یک لیجـتیي چْى هبؿکیق ػمبػ ّ هؼيْهو ٍْؿت گیـػ ّ یب ػؿ صبلت « مبػّهبفّعینی»ػیبلْگ پـىْؿ ػؿ صبلت 

ُبیو ّ عطبُبیو،  ثب توبهی تالاىو ثـای ایزبػ یک صبلت  صتی رِبى مبػ ثب توبهی ّؼق. ػبىوبًَ ّ پـىْؿ ػّ ًلـ

« ػیگـی ثقؿگ یب فًؼگی»ّ ثَ ّیژٍ « ػیگـی»کـػى ثب ، هبالهبل اف ایي ىْؿ ػیبلْگ ّ تونین «ّاؿ ثب هؼيْم اثژٍ»

اهب رنوی کَ ثغْاُؼ كؤ ؿّس ثبىؼ، یب رنوی کَ ثغْاُؼ كؤ رنن  هکبًیکی، . افیٌـّ رِبى اّ هٌَْػی ًینت. امت

عْىی ّ توتغ »ثبىؼ، ػؿ ُـ ػّ صبلت، ػؿ توبهی ثـعْؿػه ثب « كـػیت ّ ػلِـٍ ّ توٌبی كـػی» هْی ّ ػبؿی اف 

.ّ كـاهْىی امت« عْػاؿّبیی»، ػؿ صیي ُوبؿْىی ثب  ػیگـی ّ هؼيْم، ػؿ ّاهغ ػؿ صبل «رٌنیرنوی یب   

 

یب هخل كیلن پْؿًْ، ثَ هْل ثْػؿیبؿ، ایي ّاهؼیت اؿّتیکی ؿا تجؼیل ثَ یک ّاهؼیت ػؿّؿیي ، هٌَْػی ّ پـ فؿم ّ  

ؿّس ثبىؼ، آًگبٍ چٌیي كـػ یب ربهؼَ ای  عْاُؼ كؤ ػؿ صبلت ػؿّؽ رنوی کَ هی. مبفػ هی« ُبیپـؿئبلیتی»ثـم، ثَ یک 

عْػاؿّبیی »هؼاّم ّ هیل « ىِْت ّ اًقال ػائوی»ثـػ ّ یب آًکَ امیـ  ؿّصی هؼاّم پٌبٍ هی« عْػاؿّبیی»ثَ ًبچبؿ ثَ 

اف ٓـف ػیگـ ػؿ ربهؼَ هؼؿى ًیق، ػؿ کٌبؿ ؿىؼ كـػیت ّ اؿّتینن ّ ػين ثيـی، هیل چیـگی ثـ .  امت« هؼاّم

ربهؼَ هؼؿى ؿا ػچبؿ ًبتْاًی « كؤ رنن ىؼى، رنن هْی ّ تْاًبی ّیبگـایی ىؼى»يـی یب تاله ثـای ػلِـٍ ّ توٌبی ث

مبفػ؛  هضکْم ثَ گنتـه  هی« اًقال فّػؿك»گـػاًؼ ّ ثَ هْل ثْػؿیبؿ ایي ربهؼَ ؿا هضکْم ثَ  هی« اؿْاگـی»اف 

. گـػاًؼ ـ چَ ثیيتـ کنبلت رٌنی هیػون، مکل پـفؿم ّ ثـم اهب کن ػون ّ هضکْم ثَ لول ُ ؿّاثٔ هٌَْػی ّ کن  

 

کٌؼ ّ ّاؿػ ثبفی ّ  هی« تونین»امت ّ ػؿ ػیبلْگ توٌبی رنوِبمت کَ كـػ عْیو ؿا ثب هؼيْم « اؿْاگـی»فیـا ػؿ 

ًِلتَ ػؿ ُوبؿْىی رنوِب ّ ؿّاًِبی « عْػاؿّبیی»ایي . گـػػ ػیبلْگ پبؿاػکل ّ هبالهبل اف ػلِـٍ ّ توٌبی ثيـی هی

، ثَ لول «توٌبی گويؼٍ»ْه  امت کَ ىبػـ ّ فى ػؿ هتي ؿا ثَ اصنبك اكنـػگی ػوین ّ ثَ لول ثضـاى فػٍ ّ عبه

ػاؿػ تب صویوت  ػؿ ایي كْبی تبؿیک ػؼم اؿتجبٓ ّ كـػیت ّاهی« اكـّعتي میگبؿی» ػؼم ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ّ ثَ هیل 

ضظَ صْْؿ كـػیت ّ رنن كـػی، ثَ ل« میگبؿکيیؼى»افیٌـّ . ؿا ثچيؼ« عْػاؿّبّاؿ»آلْػ ایي ػؼم اؿّبی  صقى

اكنـػگی ًِلتَ ػؿ ایي . ىْػ توٌبی كـػی یک فى ػؿ كبٍلَ عبهْىی ّ عْػاؿّبیی ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی تجؼیل هی

ّ  توٌبی گويؼٍ، كـػیت گويؼٍ یب ٌُْف ثؼمت ًیبكتَ ّ هیل یبكتي «ّویـ ًبعْػآگبٍ»لضظَ صْْؿ « میگبؿکيیؼى»

.مبفػ یگبؿ ّ ػّػ کـػى آى ًوبیبى هیاّمت کَ عْػ ؿا ػؿ پکی ػوین ثَ م  

 

امت ّ كـػ اكنـػٍ ػؿ صبالت اكنـػگی، ثنتَ ثَ « ػين گويؼٍ»لول کوجْػ . امت« ػين ّ توٌب»اكنـػگی لول کوجْػ 

« هطلْة هطلن ّ ػين گويؼٍ هطلن»یب ػؿ صبالت ىؼیؼ اكنـػگی ثؼًجبل« توٌبی گويؼٍ»ىؼت اكنـػگی،  ػؿ پی ایي  

ػين ّ » ا ف ٓـف ػیگـ اكنـػٍ ثب اف ػمت ػاػى . یبثؼ اكنـػٍ ّ ًبتْاى اف صـکت امت ًوی گـػػ ّ چْى اّ ؿا هی

کَ ػقیقی اف ػمت ػاػٍ امت، اّ ًیق رِبًو کْچکتـ ىؼٍ امت « اًنبى مْگْاؿی»ػؿ ّاهغ ًَ تٌِب هخل « هطلْثو

اف ػمت ػاػٍ امت، ُوبًطْؿ کَ ؿا ًیق « عْػه»،ثلکَ اًنبى اكنـػٍ ثب اف ػمت ػاػى هؼيْم ّ  یب توٌبیو، ػؿ ّاهغ 

ثٌبثـایي رنتزْی ػؿًّی ّ هبلیغْلیبیی اًنبى اكنـػٍ ثؼًجبل .  کٌؼ ثیبى هی«  مْگْاؿی ّ هبلیغْلیب»كـّیؼ ػؿ هوبلَ 

.، رنتزْ ثؼًجبل عْیو ّ تْاى ػّثبؿٍ فینتي ّ رِیؼى ّ عٌؼیؼى ًیق ُنت«توٌبی گويؼٍ»  

 

افیٌـّ ایي . یب ًیبكتَ امت« عْػ گويؼٍ»توٌبی گويؼٍ ّ »ول ایي ػؿ ىؼـ كـّؽ تجلْؿ ل« میگبؿکيیؼى»افیٌـّ  

ایٌزب ُوقهبى لول « میگبؿکيیؼى»ُن ػبىوبًَ ّ اكنـػٍ اًنبى ػؿ ثضـاى امت  ثـای رلْگیـی اف ُن« میگبؿکيیؼى»

ّ تاله رنن یبثؼ ّ چنجیؼى ثَ ایي اهیؼ ّ توٌب  اینت کَ ػؿ ؿاثطَ ؿعْتٌبک اهکبى اؿّب ّ ثیبى ًوی« توٌبی گويؼٍ» 

ای ثـای ؿـم ًيؼى  ُن ًوبػ هـگ ّ اكنـػگی امت ّ ُن ّمیلَ« میگبؿ»یؼٌی . ثـای ػمتیبثی ثَ ىْؿ اؿّتیکی ػبىوبًَ

اّ ُن  ربًيیٌی ثـای هـػ ّ تالىی . امت« میگبؿی»، ُن «میگبؿ» میگبؿ ایٌزب ُن. ػؿ اكنـػگی ّ ایزبػ اهیؼی ًْ

کيؼ  امت کَ آػهی صبل ثب صنـت ػّػه ؿا ثؼؿّى هی« ػين گويؼٍ»ػ امت ّ ُن ًوب« عْػاؿّبیی ًوبػیي»ثـای یک 

ّ كـّ ثـػى ػیگـی  ػؿ «  هکیؼى ًوبػیي»اكنـػٍ كـّؽ، ُن « میگبؿکيیؼى». ٓلجؼ كـمتؼ ّ اّ ؿا هی ّ یب ثَ ُْا هی

َبّیـ ػؿ ُوَ ایي ت. ػؿ ًِبیت هکیؼى پنتبى هبػؿ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ امت) عْیو ّ یکی ىؼى ثب  اّمت 

امت ّ ُن لول « ژّئینبًل یب توتغ رٌنی ّ اؿّتیکی»، تاله ثـای ػمتیبثی ثَ (ّویـ ًبآگبٍ ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼًؼ

یب ػؿ صبلت ّاالتـ لول صل هـگ ّ ُوقهبى . یبثی ثَ عْامت ّ توتغ عْیو ّ ػؿّؿیي ثْػى ایي ؿاثطَ ًبهوکٌی ػمت

. ٓلجؼ ؿتجبٓ پـىْؿ ّ ػبىوبًَ ّ اؿگبمن ػبىوبًَ هیلول هیل ػين ّ فًؼگی امت کَ توٌبی ػبىوبًَ، ا  

 

ایوبژ یب تَْیـ »ًکتَ ربلت ػیگـ ایي امت کَ اگـ کنی ثب ىؼـُبی كـّؽ آىٌبیی ػاىتَ ثبىؼ، هیؼاًؼ کَ اٍْال ایي 

ت گؾىتَ ام« گٌبٍ کـػى»اف ػّؿاى عبٍی ػؿ ىؼـ كـّؽ ایزبػ هیيَ، اف ػّؿاًی کَ اّ اف ٓـیبى اّلیَ ّ هیل « میگبؿ

ثب ثضـاى ػؿًّی عْیو کَ . ّ صبل ثب ثضـاى ُْیتی ّ ػيوی یک ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى رِبى مْهی ؿّثـّ هیيْػ

هیگـػػ ّ اف ٓـف ػیگـ هیل ػجْؿ اف رِبى مٌتی ّ لول ػًیبی هؼؿى ّ « ػبؿكبًَ»ُن ػؿ پی ػين ػوین ّ اف رِبتی 
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هی تْاًؼ ربی عبلی « لیجـتیي رِبى مْهی»ؿ ًِبیت ایي ، ًَ ػ«اؿّتینن ؿعْتٌبک» اهب ًَ ایي . اؿّتینن هؼؿى ػاؿػ

عْیو ؿا  ّ « ػين هؼؿى ّ تللیوی ایـاًی ّ كـػی»تْاًؼ هؼؿى ىْػ، صبلت  ػين ؿا ثـایو پـ کٌؼ ّ ًَ آى ػين هی

ثـای كـّؽ ثَ « میگبؿ ػؿ ػمت»یؼٌی ایي تَْیـ . اؿّتیکی ًْ ّ عبً یک فى هؼؿى ایـاًی ؿا ثیبكـیٌؼ/ؿاثطَ ػيوی

ثَ ًوبػ ّ تجلْؿ ثضـاى، اكنـػگی ّ ثي ثنتی تجؼیل . هؼؿى ػؿ اىؼبؿ كـّؽ تجؼیل هی ىْػ/ػی اف ثضـاى ػوین مٌتًوب

. اًزبهؼ هیيْػ کَ آعـه ثَ هـگ اّ هی  

 

ثضـاى ّ ثي ثنتی کَ یکبیک هب ثَ ىیُِْبی هغتلق چيیؼٍ ّ هی چيین تب مـاًزبم اف عبًَ ُبی هؼیوی یب ػبؿیتی هؼؿى 

تب . ثیبكـیٌین« ٌّٓی ػّ رِبًی ّ تللیوی»چْى ىِـ ًّیق، « ای ثـ آة عبًَ»ّ عبً عْیو، « َ ای ّیژٍعبً»ثگؾؿین ّ 

کویک ّ اًنبًی ىْػ، عٌؼاى /ثبىین ّ میگبؿکيیؼًوبى ػؿ كبٍلَ ػّ ُوبؿْىی الاهل تـاژیک« ؿّایت ًْ ّ هؼؿى ّٓي»

ثـای ثبفی اؿّتیکی ّ « يَ کيی ّ اؿْاگـیًو»ػؿ كبٍلَ  ػّ ُوبؿْىی ثبفیگْىبًَ، یک فهبى « میگبؿکيیؼى» .ىْػ

هؼت پـىْؿ، میگبؿکيیؼى هیبى ػّ ُوبؿْىی  رٌنیتی ثؼؼی ثب ُونـ یب هؼيْم ثبىؼ، یب  ػؿ ؿّاثٔ اؿّتیکی ّ کْتبٍ

ًويَ  » گیـی كبًتـی اؿّتیکی ًْ ّ یب هوٌْػَ ّ ثبفی اؿّتیکی ػًّلـٍ ثؼؼی ّ  ًیق ّهتی ثـای کيیؼى لضظَ  ىکل

. وبؿْىی ثبىؼ تب ىت ؿا ىغٌ ػؿ عبًَ عْػه ثغْاثؼثؼؼ اف ُ« كـاؿ  

 

ُبی  کویک ایي  امت کَ  ایي ثغو اف ىؼـ كـّؽ، ػؿ ًْاؿُبی اّ ّ ّیؼئْکلیپ/هّْْع ًِبیی، ربلت ّ  تـاژیک

هؼٌبی ػیگـ ایي « صؾف ىؼى»ایي . ىْػ، هخل ّیؼئْکلیپ ؽیل هٌتيـىؼٍ اف ٍؼای اّ پل اف اًوالة صؾف هی

فػٍ مٌتی ّ ُـامبى اف رنن ّ اؿْاگـی امت، ُـامبى اف اؿّتینن امت ّ  رِبى ثضـاى ػؿ یک« میگبؿکيیؼى»

ػُؼ، فیـا چٌیي ربهؼَ ای ثب اّ  هٌطن ػؿػًبک ّ تـاژیک ًِلتَ ػؿ هـگ كـّؽ ؿا ًيبى هی« صؾف ىؼى»ُوقهبى ایي 

ثنت كـػی ّ  تَ ػؿ ایي ثياگـ كـّؽ ًبعْامتَ ّ ُؼایت عْػعْام. کٌؼ؟ کـػ، آًگبٍ کَ ثبفگيت ثَ عْیيتي هی چَ هی

عْاُؼ ثب هتل تي ّ ًگبٍ تٌبًَ، ثب هتل عـػ ّ  ثنت هی کٌٌؼ، آًگبٍ کل یک ربهؼَ ثـای كـاؿ اف ایي ثي كـٌُگی عْػکيی هی

آًگبٍ . اًؼیيَ ّ ػگـاًؼیو، ثب ثـیؼى ّ مبًنْؿ ایي ثغو ّ هتل ػگـاًؼیو ثَ ایي آؿاهو  ًبهوکي ّ ػؿّؿیي ػمت یبثؼ

آًگبٍ فًؼگی ىبیؼ . «هٌتوؼ ّ رنتزْگـ هؼؿى»ثبىؼ ّ ُن « فًبًَ»ثبىؼ، ُن « كـػی ّ تٌبًَ»ٌؼی کَ ُن ّای ثَ صبل ٌُـه

.....   ثبىؼ« كـّاكـّعتي میگبؿی»  

 

«میگبؿ کيیؼى»لیٌک ّیؼئْ ىؼـ كـّؽ ثب ٍؼای اّ ّ صؾف   

http://www.youtube.com/watch?v=9RfqZLWFEyg 

 

 پبیبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9RfqZLWFEyg
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  هادساى  ها/تَ یاد ؽاهلْ ّ دس ًمذ ؽاهلْ ّ پذساى
 

ثْػ، ػّؿاًی کَ یکبیک هب ّ رْاًی هب ؿا صک کـػ،  «  ػّؿاى» ثَ یبػ ىبهلْی ػقیق کَ ثِـصبل فثبى ّ ىبػـ یک 

ثیٌبهتٌی تضلیلی هغتَـ  ثکٌن ّ / لکبًی/ مَ هٌظـ ًوؼ ػلْفی اف اّ ؿا اف« ثـ مـهبی ػؿّى»هبیلن صبل ىؼـ هؼـّف 

ُن ػالهَ  ّ اؿاػاتن ؿا ثَ ایي ىبػـ هلی ّ ػقیق ًيبى ػُن ّ ُن ًيبى ػُن کَ چـا ىبهلْ گؾىتَ ی هبمت ّ هب صبل ّ 

هبػؿاى عْیو  چـا هب ػهیوب ثـای ایٌکَ كـفًؼاى علق ایي پؼؿاى ّ. آیٌؼٍ ی آًچَ  ىبهلْ ًویتْاًنت ثَ آى ػمت یبثؼ

کٌین، ثب ًگبُی پبؿاػکل ّ هبالهبل اف ػين ّ « هلوـّفػایی، ؿهقفػایی، آىٌبفػایی»ثبىین، ثبینتی ػؿ فثبى ّ رِبى آى 

ًوؼ ثَ ػیبلْگ ثب آًِب ّ کبؿُبیيبى ثٌيیٌین؛ ُن اف آًِب یبػ ثگیـین ّ ُن ثب هؼؿت ًگبٍ رؼیؼ ّ چٌؼالیَ هبى ًيبى ػُین کَ 

کویک هب  ّ ًگبٍ رؼیؼ ّ پبؿاػکل هب ثـ ًگبٍ آًِب ثـتـی ػاؿػ ّ هب آى کبؿی ؿا ثپبیبى /ـاژیکچـا رِبى چٌؼالیَ ّ ت

ٓلجیٌؼ ّ چـا ثـای ایي ػجْؿ چیـگی ثـ هوبم ّ هؼؿت ًنل اّل ّ ربیگقیٌی ًنلِب  ؿمبًین کَ ػؿ ًِبیت آًِب ًیق هی هی

.یک ّـّؿت هِن ػؿ ُوَ ػـٍَ ُب امت  

 

 ًگاُی تَ ؽؼش ؽاهلْ

 

هؼؿت رؾاثیت ّ اؿْاگـی ایي ىؼـ . اف ىبهلْ یکی اف اىؼبؿ هؼـّف ّ هضجْة ىبهلْ امت« مـهبی ػؿّىثـ »ىؼـ 

چینت ّ ًوطَ ّؼق ّ هؼؿت ایي ىؼـ چینت، اگـ ثَ ایي ىؼـ اف مَ هٌظـ هتلبّت ًوؼ ؿّاًکبّی،  ًوؼ ػلْفی ّ یب ًوؼ 

 ثیٌبهتٌی ثٌگـین؟

 

ثَ ًوؼه ثپـػافیناثتؼا الفم امت ىؼـ ؿا ثبفگْ کٌین ّ مپل کْتبٍ   

 

 ُوَ

 لـفه ػمت ّ ػلن

 اف آى ثْػ کَ

 کَ ػين

 پٌبُي گـػػ،

 پـّافي ًَ

 .گـیق گبُي گـػػ

 آي ػين آي ػين

  چِـٍ آثیت پیؼا ًینت

***  

 ّ عٌکبي هـصوي

 ثـ ىؼلَ فعوي

 ًَ ىْؿ ىؼلَ

 ثـ مـهبي ػؿّى

 آي ػين آي ػين

 .چِـٍ مـعت پیؼا ًینت

***  

 ؿجبؿ تیـٍ تنکیٌي

ُيثـ صْْؿ ِ ّ  

 ّ ػًذ ِ ؿُبئي

 .ثـ گـیق صْْؿ

 میبُي

 ثـ آؿاهو آثي

 ّ مجقٍ ثـگچَ

 ثـ اؿؿْاى

 آي ػين آي ػين

 ؿًگ آىٌبیت پیؼا ًینت
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 فًؼٍ یبػ اصوؼ ىبهلْ

 

 

 ًمذ دلْصی اص ؽؼش ؽاهلْ

 

ٌظـ اف ه. پـػافًؼ عْیو هی« آًتی اػیپ»ثَ ًوؼ ٌُـ اف هٌظـ ًگبٍ ّ ًگـه « کبكکب»گْاتبؿی  ػؿ کتبة هؼـّف /ػلْف

اّل ایٌکَ : ایي اػثیبت کْچک مَ عَلت ػوؼٍ ػاؿػ. امت« اػثجبت کْچک» آًِب یک ٌُـ عالم ّ هْی ػؿ ّاهغ یک 

کٌؼ ّ فثبى ؿا  کٌؼ، آىٌبفػایی هی هی« هلوـّفػایی»ایي اػثیبت ػؿ فثبى ُن اف ًظـ هضتْایی ّ ُن اف ًظـ كـم ّ کالهی 

» ػّم ایٌکَ ایي اػثیبت کْچک ثالّامطَ ثب . یؼ آؿفّی ًْ تجؼیل هیکٌؼثَ ػـٍَ ثیبى ّ تْلیؼ ؿّایبت ًْ، هبىیٌِبی تْل

فًزیـٍ ًظـات »عْؿػ ّ مْم ایٌکَ ایي اػثیبت عْػ رقّی اف یک هبىیي روؼی ّ رقّی اف  پیًْؼ هی« كْبی میبمی

.کٌؼ روؼی امت ّ كبًتقیِب ّ آؿفُّبی روؼی ؿا ثیبى هی« ّ ثیبًبت  

 

ىبهلْ ػؿ ّاهغ هخل ُـ ىبػـ ّ اًنبى ػیگـی ایـاًی ًوطَ تالهی . ت ؿا ػاؿػاػثیبت ىبهلْ ػهیوب ُـ مَ  عبٍی

اّ ُن آؿفُّبی ًْیي تضْل ّ آفاػی هؼؿى ؿا ػؿ عْیو صل ّ لول . هؼؿًیت ّ صبّی ثضـاى هؼؿًیت امت/مٌت

َ ّّؼیتی ک. هـاؿ ػاؿػ« ًبهوکي»کٌؼ ّ ُن صبّی مٌت ّ ثنتـ كـٌُگی عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ػؿ یک ّّؼیت  هی

ثـای ػجْؿ اف آى اّ ثبینتی فثبى کِي ؿا ثيکٌؼ ّ ؿاُی ؿا کَ ًیوب ّ ػیگـاى ىـّع کـػٍ ثْػًؼ، صبل ثَ ىیُِْبی 

ّ فثبى ًْ ّ اهکبًبت ثیبى ًْ تجؼیل کٌؼ، تب « عالهیت ًْ»ؿا ثَ یک « ّّؼیت ًبهوکي»ًْیٌی اػاهَ ػُؼ تب ثتْاًؼ ایي 

رنن پـ ثؼّى »تب ثتْاًؼ ثب ىکنتي . تْلیؼ یک رِبى ًْ ّ كـػی ثپـػافػثتْاًؼ ثب ىؼـه ثنبى یک هبىیي تْلیؼ آؿفّ ثَ 

مٌت کَ ثـ فثبى ّ کل ربهؼَ صکْهت هی کٌؼ، ُوقهبى ثیوبؿ امت ّ ػؿگیـ ثب ػٌَـ ًْیي هؼؿًی امت کَ ثب « اؿگبى

بًی ّ رِبًی ًْ فثبًی عْیو ّ فث ثنت ػؿًّی عْیو چیـٍ ىْػ، ثـ ثی کيؼ، ُن ثتْاًؼ ثـ ثي هؼؿتو اّ ؿا ثَ مغـٍ هی

ثیبكـیٌؼ کَ هبػؿ ثَ ثیبى آؿفُّبیو ّ ًیق تْلیؼ هؼاّم عالهیت ًْیي ثبىؼ ّ ُن ثتْاًؼ ثَ کوک آى ّ ثـ ثنتـ كـٌُگی 

.ًگبٍ هؼؿى ثپـػافػ ّ تللین عْیو ؿا ثْرْػ آّؿػ« ُْن ّ رؾة»عْیو صبل ثَ   

 

کبىلبى »ربهؼَ عْیو امت، اف « ی ّ ارتوبػیكْب ّ ؿعؼاػُبی میبم»ایي اػثیبت اهب ُوقهبى ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب 

ّ ثویَ یکبیک پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ایي كْبی میبمی ّ ارتوبػی « اثـاُین ػؿ آتو»، «آیؼا ػؿ آیٌَ»تب « كـّتي ىْکـاى

ّ « فًزیـٍ  ًظـات ّ ثیبًبت روؼی» ىبهلْیی عْػ رقّی ّ ثغيی اف « اػثیبت ّ ىؼـ»اف ٓـف مْم ایي . ػاؿًؼ

هبىیي روؼی امت ّ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ربهؼَ ّ كـٌُگی ػاؿػ کَ ػؿ ُوَ ػـٍَ ُبی  ثیبًگـ آؿّفُبی

كـٌُگی ّ كـػی ػؿ یک ثضـاى ػوین هؼؿًیت هـاؿ ػاؿػ ّ هـتت هیغْاُؼ ثَ تضْلی ًْ ػمت یبثؼ ّ /اهتَبػی/میبمی

گًَْ ًیق ىؼـ ّ اػثیبت ىبهلْ ایٌ. یبثؼ عْؿػ ّ ثب ایي صبل تضْل ّ ثضـاى ثَ ىیُِْبی هغتلق اػاهَ هی هـتت ىکنت هی

فًزیـٍ ثیبًبت ّ »ػؿ عْیو ُن ایي آؿفُّبی روؼی ّ ثضـاى روؼی ؿا ػؿ ثـػاؿػ ّ ُن ثَ ػٌْاى ػْْی اف ایي 

ىـّع ثَ ایزبػ هبىیٌِبی تْلیؼ ًْ، ارنبم ًْ، ؿّایبت ًْ ، فثبى ًْ ثـای تضون ّ هَـف ایي ثیبًبت « آؿفُّبی روؼی

.ٌؼک ّ آؿفُّبی كـػی ّ روؼی هی  

 

ثب تْاًبیی ثقؿگ . ؿّثـّیین« اػثیبت کْچک»ػهیوب ثب ایي مَ عَلت ػوؼٍ « ثـ مـهبی ػؿّى» هب ػؿ ىؼـ هؼـّف 

تـکیجی ّ »ّ ایزبػ فثبًی ًْ کَ « هلوـّفػایی فثبى کِي، ىؼـ کِي ّ یب صتی ًیوبیی»ىبهلْ ػؿ ایزبػ یک فثبى ًْیي ّ 

ؿا ثب چٌبى « آٍ ربی ػين عبلی امت»مبػٍ، ثیبًبتی مبػٍ هخل امت  ّ تَبّیـی « تللیوی اف فثبى هضبّؿٍ ّ اػثی

فًؼ کَ اًنبى ؿا یکجبؿٍ ػؿ عْیو ّ ػؿ ؿّایت عْیو اف ػين ّ فًؼگی، ػؿ فثبى ّ رِبًی ًْ كـّ  ایوبژُبیی پیًْؼ هی

ـ كـٌُگی اّ ُن پیًْؼه ؿا ثب ثنت. کٌؼ اًؼافی ًْ هی کٌؼ ّ اربفٍ ػیؼى هؼْل ػين اف چين کيؼ، ثَ عْػ رؾة هی هی

ثغيؼ تب صبل ثتْاًؼ هؼْل ػين ّ رِبى ػؿ  هی« هؼٌب ّ ىکلی ًْی» کٌؼ ّ ُن ایي فثبى ّ ثنتـ كـٌُگی ؿا  صلع هی

.ثضـاى هؼؿًیت اًنبى ایـاًی ّ عْیو ؿا ًيبى ػُؼ  

 

ًینت ثلکَ ػؿ عْثو كْبُب ّ ثیبًبت ػیگـ ػاؿػ، « کوجْػ ػين كـػی»ایي ىؼـ ثـای یکبیک هب اهب تٌِب هؼْل 

ربهؼَ ّ كـٌُگی ثضـاى فػٍ ّ ػؿ علوبى امت کَ « كْبی میبمی ّ ارتوبػی»َبؿكی ػیگـ ػاؿػ ّ آى پیًْؼ ثب ه

ىؼتِبی »افیٌـّ ایي ىؼـ . اًزبهؼ آؿفّی آفاػی ّ ػيوی ًْ، فًؼگی ًْ ػاؿػ ّ ُـثبؿ عْامتو ثَ ىکنتی ًْ هی

امت ّ ایٌگًَْ « كـٌُگی/ میبمی/هؼْل كـػی»هتلبّت اف یبك تب اهیؼ ّ عين ؿا ػؿ ثـػاؿػ ّ لضظَ تالهی « اصنبمی

.گیـػ ىْػ ّ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ ّ هی ًیق تْمٔ ربهؼَ ّ رْاًبى هَـف هی  

 

کٌؼ کَ روؼی ثَ  امت ّ آًچَ ؿا ثیبى هی« فًزیـٍ آؿفُّب ّ ثیبًبت روؼی»ُوبًطْؿ کَ ایي ىؼـ عْػ رقّی اف 

ىْػ، ػؿ ُوَ رب ّ ػؿ ُوَ ؽٌُِب  تجؼیل هی« ىؼـ روؼی»ایي ىؼـ ثَ  افیٌـّ. کٌؼ اًؼیيؼ ّ صل هی ُبی هغتلق هی گًَْ

ٍؼای ىبهلْ ّ ػکلوَ ىبهلْ عْػ ثَ ػٌْاى . یبثؼ ّ ثـ ؿّی تبثلُْب  ّ ػؿ ػؿّى ّیؼئْ کلیپِب رب ّ هکبى عْیو ؿا هی
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یزبػ ایي کَ ػؿ ثـگیـًؼٍ ُویي آؿفُّب ّ صقى ّ ؿن روؼی، تـك ّ عين روؼی امت، ثَ ا« الوٌت هِن ػیگـ»یک 

.ؿمبًؼ ّ فثبى ًْیي ّ عالم کوک ثنیبؿ هی« اػثیبت کْچک»  

 

 
 

ّ ایزبػ فثبى ّ هبىیي تْلیؼ « هلوـّفػایی»نیـ اهب هيکل ایي ىؼـ چینت؟ هيکل ایي ىؼـ ػهیوب ایي امت کَ اّ ػؿ ه

ؿّػ ّ ػؿ ًِبیت ىؼـه امیـ ُوبى ثنتـ  آؿفّیی ًْ، ػؿ هنیـ ایزبػ رِبًی ًْ ّ مینتوی ًْ، رنوی ًْ تب هیبًَ ؿاٍ هی

امت کَ ثـ فثبى ّ هبىیي تْلیؼ روؼی « کبٌُبًَ/رنن پـ ثؼّى اؿگبى مٌت اعالهی»ىْػ، امیـ ُوبى  كـٌُگی هی

.ی هیکٌؼ ّ اّ  کَ هَؼ ىکبًؼى آى ؿا ّ ایزبػ فثبًی ًْ ػاؿػصکولـهبی  

 

امت کَ « ؿاٍ كـاؿ هْهت» گْاتبؿی یک /ىکنتي یک فثبى کِي ّ ایزبػ هؼبًی ًْ، كـهِبی ًْ ُویيَ ثَ هْل ػلْف

مؼی ػؿ ىکنتي رنن ّ ؿّایت « صیْاى ىؼى»ّ « کْػک ىؼى»هؼوْال ثَ ىکلِبی هغتلق ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ػّ ىکل هِن 

ّاؿ ّ  ؿیقّم»تْاًٌؼ ثَ ایزبػ رِبًی ًْ ّ رنوی ًْ ّ تْػؿتْ، ثَ صبلت  کٌؼ، اهب ایي ؿاُِبی كـاؿ ثيـٓی هی کن هیصب

هخل ٌُـ کبكکب ػمت یبثٌؼ کَ ثتْاًٌؼ اف هـف هبىیي ّ ؿّایت کِي ػجْؿ کٌٌؼ ّ ّاؿػ ػـٍَ ًْیي ّ ُقاؿ « ُقاؿگنتـٍ

اف آى امت ّ اٍْال ًیق ًجبیؼ اف اّ ایي اًتظبؿ ثیو اف اًؼافٍ ؿا  صبلتی ىًْؼ ّ ایي کبؿی امت کَ ىؼـ ىبهلْ ًبتْاى

اهب ػؿک ایي هّْْع هِن امت تب ُن ػلت تضْالت ثؼؼی ػؿ ىؼـ ّ ٌُـ یب اًؼیيَ كبؿمی ؿا ثِتـ كِویؼ ّ ُن . ػاىت

.عطـات ثـ ؿاٍ ایي اهکبًبت ًْ ؿا  

 

 

ؿّثـّ ُنتین کَ ثَ « آلْػ ّ ؿهبًتیک ؿكبًَ صقىؿّایت ػين ػب» هب  ػؿ ًِبیت ثب « مـهبی ػؿّى» ػؿ ىؼـ ثبالی 

چینت، صتی اگـ ىبهلْ ایٌزب اف ؿًگِبی « ًبم ًِبیی ػين»یبثؼ ّ ثبّؿ ػاؿػ کَ هیؼاًؼ  هؼيْم هخل ُویيَ ػمت ًوی

آلْػی امت ّ ػؿ ًِبیت ُوبى كـیبػ  گْیؼ، اهب ایي ػين ُوبى ػين ػبؿكبًَ ّ صقى هغتلق آثی ّ مـط ػين مغي هی

.ی امت کَ اف ػیْ ّ ػػ هلْل امت  ّ اًنبًو آؿفّمت ػبؿكبًَ ا  

 

ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُقاؿ « کْػک ىؼى ًْ»ثَ « ىکنتي  هْیتـ هلِْم ػين کِي»تْاًؼ ثب  ایي صکبیت اف ػين ًوی 

تْاًؼ هـتت اف یک کْچَ  اّ ًوی. اًتوبػی ّ ػیگـ صبالت ػين ُویيَ ًبتوبم ّاؿػ ىْػ/ کویک، پبؿاًْییب/صبلت تـاژیک

، ثب عٌؼیؼى ّ عين ثَ ًگبٍ ػين کِي ّ ثب «صیْاى ىؼى»تْاًؼ ثب  یب ًوی. ثَ کْچَ ػیگـ ّ ؿاُِبی ػیگـ ػمت یبثؼ ػين

گبم اّل ثـای « لیجـتیي»تجؼیل ىؼى ثَ ػين پبؿاًْییؼ، ؿّاى پـیو، اؿّتیک اكـآی یب هٌضـف، ثب تجؼیل ىؼى ثَ 

تجؼیل هی « صیْاى»كکب ثـای ىکبًؼى مینتن عبًْاػگی ثَ کب« هنظ»اگـ گـیگْؿی ػؿ . ىکبًؼى رِبى کِي ؿا ثـػاؿػ

تْاًؼ صْفٍ عبًْاػگی ؿا تـک کٌؼ، اف آى كـاؿ کٌؼ ّ پب ثَ رِبى ثیـّى ثگؾاؿػ تب ثَ ػًیبیی ًْ ّ ػيوی ًْ  ىْػ اهب ًوی

ثبى ّ ػبؿكبًَ ف/چِبؿچْة هبىیي اعالهی»تْاًؼ مـاًزبم اف  ىبهلْ ًیق ًوی« ػين صوبمی ّ ؿهبًتیک»ػمت یبثؼ، 

.ثیـّى آیؼ« ػینکْؿك ایـاًی  

 

ّ ػؿ تت ٍّبل هؼيْهی کَ « مـهبی ػؿّى»هبًؼ ّ ثَ ًبچبؿ امیـ  اّ ػؿ ًِبیت یک هِـهبى ّ ػبىن تـاژیک ثبهی هی 

هِـهبى ثقؿگ ّ فیجب، یک »اّ ػؿ ًِبیت یک . تْاًؼ ثیبیؼ ػؿ اًتظبؿ گْػّیی کَ ثَ ًبچبؿ ُیچْهت ًوی. ُیچْهت ًوی آیؼ

تْاًؼ ّاؿػ ػـٍَ رِبى ّ ّاهؼیت  ّ رنن ّ ػين ُقاؿگنتـٍ  هبًؼ اهب ًوی ثبهی هی« فیجبی فهیٌی ؿْل تـاژیک ّ

ای ّ ػؿ هنیـُبی هغتلق صـکت کٌٌؼٍ ػمت یبثؼ ّ ىؼـه ّ  ّاؿ ّ هخل ثْتَ عبؿ چٌؼ ؿیيَ م ثَ ُقاؿ صبلت ؿیقّ. ىْػ

. هبًؼ ًگبُو ػؿ ًِبیت امیـ یک هنیـ هيغٌ ّ ؿّایت هيغٌ ثبهی هی  
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ای ػیؼى ایي صبلت ىؼـ ىبهلْ کبكی امت کَ ىؼـ فیجبی ثبال ؿا ثَ صبلت ًخـ تجؼیل کٌیؼ ّ ثجیٌیؼ کَ چگًَْ ایٌزب ػؿ ثـ

ّاهغ یک ؿّایت عطی هؼؿى ّ اف ٓـف ػیگـ ػویوبًَ ػبؿكبًَ هطـس امت کَ اف کوجْػ ػين مغي هیگْیؼ ّ اف ایٌکَ 

اّ . ـُوی ثـ فعوی ثبىؼ ّ  یب ؿجبؿ تنکیٌی ثـ ؽُي اًنبًیعْاُؼ عٌکی ه ایي ػين ؿًگو آثی ّ مـط ًینت ّ كؤ هی

اًؼافی ػين ىْػ  تْاًؼ ّاؿػ ػـٍَ ُب ّ كالتِبی ػیگـ ػين، ثَ ػـٍَ ُقاؿ گنتـٍ، تللین، چٌؼؿّایتی ّ چٌؼچين ًوی

تْاًبیی  کَ ُویيَ ًبتوبم امت ّ ّؿّػ ثَ ایي ػـٍَ کبؿ ًنلِبی اهـّف ؿّىٌلکـاى، ٌُـهٌؼاى ّ ػبىوبًی امت کَ ػهیوب

کویک رنن، ػين ّ /اًؼافی، تـاژیک ، لیجـتیي ّ لول صبلت پبؿاػکل ّ چٌؼچين«صیْاى»، «کْػک»تجؼیل ىؼى ثَ 

فًؼگی ؿا ػاؿًؼ ّ مپل ثب ػجْؿ اف ایي کْػک ّ صیْاى هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ رِبًِب ّ فثبًِبی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ُنتٌؼ، 

.ؿّا هبػؿ ثَ ایزبػ رِبًی ُقاؿ گنتـٍ ّ ؿیقم  

 

تجؼیل « ىیـ»گؾؿػ ّ  تب صؼّػی ثَ  مٌتی هی«  ىتـثْػى»ػؿ هؼٌبی ًیچَ ای ىبهلْی ػقیق ػهیوب هِـهبًی امت کَ اف  

ًیچَ ای امت، ًبتْاى ثَ ػجْؿ « کْػک عٌؼاى ّ ثؼّى تِْع»ىْػ اهب ًبتْاى ثَ ػجْؿ اف ایي صبلت ّ ّؿّػ ثَ صبلت  هی

ؿّایت، صتی ؿّایت ػين ّ اًنبى، ّ مپل ّؿّػ ثَ ػـٍَ ثِتـ اف مٌت ّ لول ُیچی ّ پْچی فًؼگی ّ ُـ 

امت ّ ُن تْلیؼ یک هبىیي « هبىیي تْلیؼی»ُقاؿگنتـٍ فًؼگی ّ ػين امت، ثَ ػـٍَ رنن ّ فًؼگی ّ ػين کَ یک 

« تْلیؼ هؼاّم عْاًيِب ّ اىتیبهبت ًْ» ثْػی یب ایوبًننو  ػیگـ ّ ُـ ؿّایتو هَـكی هيغٌ ػاؿػ ّ عَلت ػؿّى

.امت  

 

 

لکاًی ؽؼش ؽاهلْ ًمذ  

 

 

ًِلتَ ػؿ هتي امت ّ ایٌکَ ایي ًظن موجْلیک چَ ًويی ثَ « ًظن موجْلیک»ػؿ ًوؼ لکبًی هّْْع ُویيَ ػؿک 

ًظن موجْلیک ًِلتَ ػؿ هتي ىبهلْ ػهیوب ثیبى توٌبی ػوین اًنبى ّ ًیق اًنبى ایـاًی . ػُؼ هی« عْاًٌؼٍ یب ثیٌٌؼٍ ّ ىًٌْؼٍ»

ایي ػين گويؼٍ کَ ػؿ .  امت« ثِيت گويؼٍ، ػين گويؼٍ، هؼيْم گويؼٍ»ثؼًجبل امت کَ ُوبى رنتزْی ربّػاًَ 

تْاى ثَ لول صبلت ّ  تْاًؼ هـتت ًبهی رؼیؼ یبثؼ، هخل ؿُبیی ّ آفاػی هؼؿى ّ ُـ ثبؿ هی ًِبیت ُوبى هبػؿ امت، هی

.تْاى ثَ آى ؿمیؼ ًبهی اف آى ػمت یبكت اهب ُیچگبٍ کبهل ًوی  

 

تْاًؼ ثبػج گـكتبؿی  گیقٍ صـکت ّ عالهیت هؼاّم ثيـ ّ رِبى ثيـی امت اهب ُوقهبى هیایي توٌبی ػوین ثيـی اً 

اگـ ًغْاُؼ هجْل . یبثی ًِبیی ثَ اّ هوکي ًینت یک كـٌُگ ّ یب  اًنبى ػؿ ثضـاى ىْػ اگـ کَ ًغْاُؼ پی ثجـػ کَ ػمت

َ ًغْاُؼ ثـ كبًتنن عْیو ثـای کٌؼ کَ اّ ُیچگبٍ ًبم ًِبیی ػين ّ هؼيْم ّ یب عْیو ؿا ًغْاُؼ ػاًنت؛ اگـ ک

چیـٍ ىْػ ّ ػؿ ػیي تاله ثـای یبكتي ػين ّ هْكویت ّ آفاػی ُوقهبى هجْل کٌؼ کَ «  ثِيت گويؼٍ»ػمتیبثی ثَ 

ّرْػ « اهکبى ّ ؿاٍ مْهی»ؿّایت اّ اف ُـ چیق ّ اف ػين ّ فًؼگی تٌِب یک ؿّایت ّ یک اهکبى امت ّ ُویيَ 

.ػاؿػ  

 

امت کَ كـػیت یک كـػ یب صکْهت هبًْى هؼؿى ػؿ یک ربهؼَ « هبًْى ّ ًبم پؼؿ»ـ ایي تٌِب ثب هجْل ُـ چَ ثیيت 

، کَ عْػه یب هؼيْم گويؼٍ «ػیگـی»ػاًؼ کَ  فیـا اّ صبل هی.تْاًؼ ثْرْػ آیؼ ّ هـتت عالهیت ًْیٌی ایزبػ کٌؼ  هی

ّؿّػ ثَ ایي . ين مبعتتْاى هؼٌبی هتلبّت ّ ًْیی اف عْیو ّ ػ امت ّ ُویيَ هی« ػیگـی هتلبّت»ُویيَ یک 

امت ّ ُـ مَ « كـػیت موجْلیک، هبًْى موجْلیک، توٌبی موجْلیک»هـصلَ موجْلیک، ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ 

.هـتت ػؿ صبل تضْل ُنتٌؼ ّ تضْل ػؿ یک ثغو ثَ هؼٌبی تضْل ػؿ ثغيِبی ػیگـ امت  

 

ىؼـ ثقؿگ ىبهلْ ػهیوب صل هی کٌؼ . ُنتینػؿ ىؼـ ىبهلْ هب ىبُؼ ایي كـػیت ًْ ػؿ فثبى ّ ػؿ هؼٌبمبفی ثـای ػين 

کٌؼ ّ ُویي هؼؿت ىؼـ ىبهلْ امت ّ اربفٍ  کَ ػين ػاؿای صبالت هغتلق امت، عَلت كـػی ّ اًنبًی آى ؿا صل هی

ػُؼ کَ ىؼـه ػاؿای هؼبًی هغتلق اف ػين كـػی، ػين روؼی، افاػی ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ ثتْاى هؼٌبُبی هتلبّت ػیگـ  هی

هبًٌؼ ّ اربفٍ ّؿّػ ثَ  تی ػهین ثٌگـین ثبف ایي هؼبًی ػؿ چِبؿچْة یک ؿّایت ّ ًظن کلی ثبهی هیاف آى یبكت اهب ّه

. ػُؼ گْیبًَ، اؿّتیکی ّ ؿیـٍ ؿا ًوی ػـٍَ ُبی ػیگـ ػين هخل ؿّایبت چٌؼٍؼایی ّ یب پبؿاًْییؼ، ُقل  

 

امت  ّ ثَ « ـ ؿهبًتیک ّ تـاژیکىؼ»افیٌـّ ایي ىؼـ یک . ایي ىؼـ ٌُْف ُوبى ىؼـ ػبؿكبًَ امت ّ هِـهبًبًَ امت

ىْػ ّ ػؿ هـف ایي هؼؿتِب ّ  پنبهؼؿى ّاؿػ ًوی« اًؼافی ىؼـ چٌؼٍؼایی ّ چٌؼچين»هؼؿى یب « کویک/تـاژیک»ىؼـ 

اینتؼ ّ رـات ّؿّػ ثَ ایي رِبى ًْ ؿا ًؼاؿػ، فیـا ثـای ّؿّػ ثَ ایي رِبى ًْ ثبینتی اّ ُـ چَ ثیيتـ  اهکبًبت ًْ هی

ّصؼت ّرْػ ثب هبػؿ ّ »، اف اهکبى ػمت یبثی ثَ «هبػؿ ّ ػين گويؼٍ»عْیو اف اهکبى ػمت یبثی ثَ ثـ كبًتنن ّ تُْن 

چیـٍ ىْػ ّ پب « هؼٌب ّ امن ػاللت ًِبیی ػين ّ ػیگـی» چیـٍ ىْػ، ُـ چَ ثیيتـ ثـ اهکبى ػمت یبثی ثَ « ثب هؼيْم
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تب ثِتـ . ْم ػين ّ یب ثب هؼيْم ثگؾاؿػ، چَ ثب هلِ«ػیگـی»کویک ثب /ثَ ػـٍَ ػیبلْگ ّ چبلو عٌؼاى ّ تـاژیک

آیؼ ّ آفاػی ثؼّى هبًْى ّ ػين ثؼّى کوجْػ ّ ثؼّى ایٌکَ ُویيَ  صل کٌؼ کَ آفاػی ّ ػين ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی

.یک ربیو ثلٌگؼ، هوکي ًینت  

 

كْبی صقى آلْػ » تْاًؼ ثب كبٍلَ گـكتي اف ایي آلْػ ّ تـاژیک امت ّ افیٌـّ ًوی صقى« ىؼـ ثقؿگ ىبهلْ»افیٌـّ ایي 

ػهیوب ػؿک ّ لول کٌؼ کَ چـا ربهؼَ ّ كـٌُگ هب، ػين هب ُویيَ ػؿ پی ػمت یبثی ثَ ایي « آلْػ ّ تـاژیک یب عين

ثْػٍ امت ّ هزجْؿ ثْػٍ امت ُـ تضْل عْیو ؿا ػؿ « ػين آثی یب ثقؿگ، آؿهبى ثقؿگ، ػیگـی ثقؿگ ّ هطلن»

چیقی کَ ىبهلْ ُویيَ . ی ًْ تجؼیل ىْػ ّ ُـ ؿُجـه ثَ ػیکتبتْؿی ًًِْبیت ثَ ایي تجؼیل کٌؼ کَ ػيوو ثَ ًلـت ّ یبم

« ػين ؿا ثـ مـ چِبؿ ؿاٍ تبفیبًَ»کيیؼ ّ ػهیوب ػؿ پی یبكتي ػلتِبی آى ثْػ ّ ایٌکَ چـا ػؿ ربهؼَ هب  اف آى ػؾاة هی

َ ثبىؼ، ثَ ربی ایٌکَ کـػ ّ یب ػّمت ػاىت ک ًجْػ کَ اّ عیبل هی« ػين ّ چیقی»فیـا ایي ػين ُیچگبٍ آى . فًٌؼ هی

اف ایي تُْن ػمت یبثی ثَ هلِْم ػين هطلن ّ صویوت هطلن ثگؾؿػ ّ ّاؿػ ػـٍَ ّ عیبثبى ُقاؿگنتـٍ ّ ُقاؿ کْچَ 

.کویک ػين ّ اؿّتیک ثيـی  ىْػ/ػين ّ  صبالت هغتلق تـاژیک  

 

ػؿ هب ىْم آؿفُّب ّ  ػُؼ، افیٌـّ ایي ىؼـ ىبهلْ ثَ هب عْاًٌؼگبى ػّ ًوو ّ صبلت ػؿ ًظن موجْلیک عْیو هی

کٌؼ ّ ُوقهبى هب  کٌؼ، هب ؿا ثَ ُن ًقػیک هی ؿا ػؿ هب فًؼٍ هی« ػؿػ هيتـک»اًگیقػ ّ  اىتیبهبت هؼؿى ّ ػين ؿا ثـهی

گؾاؿػ ثَ آى ػمت یبثین  کٌؼ ّ عين ثَ آًکَ ًوی ػؿثبؿٍ یبؿ ّ ػين گويؼٍ هی« آلْػ هًْْلْگ ػؿًّی ّ عقى»ؿا امیـ ایي 

کٌؼ ّ ثَ ػـٍَ چبلو ّ ػیبلْگ ّ  ثيـی ًوی« کویک/ػين تـاژیک»موجْلیک ّ ُویيَ هتلبّت اهب هب ؿا ثَ رِبى  

.ريي ثيـی ّ عالهیت ُویيَ ًبتوبم ػين  

 

 ًمذ تیٌاهتٌی ؽؼش ؽاهلْ

 

 یّ ُـ هتٌ یُـ اًنبً. امت« ُـ هتٌی ػؿ پیًْؼ ثب هتْى ػیگـ»ػُؼ  هؼؿت ثقؿگ ًوؼ ثیٌبهٌتی ػؿ ایي امت کَ ًيبى هی

ژؿاؿ رٌت، اف . هغتلق امت یاف هتْى ّ ٍؼاُب یکییهْفا ،یٌبهتٌیتلکـ ث گؾاؿاىَ یاف پب نتْا،یکـ بیلثَ هْل ژّ

 ٌیپٌذ ًْع اف اؿتجبٓ تيغ «ـهتيیف» بی يیـیّ هتْى ف« فثـهتي» بی یهتي اٍل بىیه ت،یٌبهتٌیتلکـ ث گـیػ گؾاؿاىَ یپب

:ػُؼ یه  

 

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 ٍْیثَ ى ػؿ صبلت چِبؿم اؿتجبٓ ػّ هتي. ػاؿػ یثب هتي اٍل( یتیهتبتکنتْال) یاؿتجبٓ كـاهتٌ ،یاػث

ػؿ صبلت پٌزن کَ هّْْع ثضج هبمت، . ػُؼ یؿا ًيبى ه یثب ژاًـٌُـ یامت ّ اؿتجبٓ هتي اٍل( یتیتکنتْال یآؿى)

 ،ییگْ َْیامت ّ فثـهتي ثَ اىکبل هغتلق، ٌٓق، ًو( یتیپـتکنتْالیُب) یهتٌ ثب فثـهتي ثَ ىکل كقّى ـهتيیؿاثطَ ف

 یهتٌ اؿتجبٓ كقّى يیا یػّ ىکل اٍل. کٌؼ یاؿتجبٓ ثـهـاؿ ه يیـیّ ػؿ هضتْا، ثب هتي ف ُن ػؿ ىکل ـٍ،یّ ؿ ؼکٌٌؼٍییتؤ

امت لیثَ ىـس ؽ : 

 

مجک ّ هضتْا اف  ْىیكْؿهبم اؿتجبٓ ثَ ىکل تـاًل ل،یرْ «نلیاّل» ُْهـ ّ کتبة  نَیاػ بىیه ی هبًٌؼ ؿاثطَ بی/ 1

.تثَ 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 /  

 

ّاؿ امت ّ  ّ یب ثب هتْى ػیگـ کَ ثَ صبلتی ىجکَ« ػؿّى هتي»هّْْع هِوتـ اهب ایي امت کَ ایي ؿّاثٔ هغتلق هیبى 

ثبىٌؼ ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ « ػیگـی»ثب  ىْػ کَ ایي هتْى ُویيَ ػؿ ػیبلْگ ّ چبلو ىْػ، ثبػج هی ُیچگبٍ توبم ًوی

« هـگ هْلق»عْاًيی ًْ گـػًؼ ّ یب ثَ عْاًٌؼٍ اهکبى ػٌُؼ کَ عْاًيی ًْ اف هتي ثیبثؼ، آًچَ کَ ثَ هْل ثبؿت ثَ 

« ؿاّیبى»عَلت هِن ػیگـ ایي صبلت ثیٌبهتٌی ایي امت کَ اکٌْى ػؿ هتي ّ ثـای هخبل ػؿ ىؼـ هب ثب . ىْػ عْاًؼٍ هی

ػًیب ّ » ایٌزبمت کَ ثَ هْل ثبعتیي . اًؼافُبی هغتلق ثب یکؼیگـ ثـّی ّ چبلو ّ ػیبلْگ ایي ؿاّیبى ّ چينهغتلق ؿّ

ىْػ ّ هتي ّ یب ىؼـ لضظَ تالهی ّ ػیؼاؿ ؿّایبت، لضظَ ػیؼاؿ هـگ ّ فًؼگی،  ؿهبى ّ هتي آؿبف هی« ريي کبؿًبّالی

بى لـقه ّ چـعو ثَ یک عْاًو ّ ثضـاى ًْ، تْلؼ ًْ فى ّ هـػ ّ ػیگـاى امت ّ هتي ُویيَ ػؿ لجَ یک تضْل ّ اهک

.ػاؿػ  

 

ثـعْؿػ کٌین، هيکل ػوین ىبهلْ ّ ًبتْاًی اّ ثَ ّؿّػ ثَ ایي « مـهبی ػؿّى ىبهلْ»ّهتی ثب چٌیي ًگبُی ثَ ىؼـ 

کَ  ّ یک ؿّایت هؼلْم اف ػين ؿّثـّیین« ػاًبی کل»ػؿ ىؼـ ىبهلْ ثب یک . رِبى ًْ ّ چٌؼهتٌی ثیيتـ هؼلْم هی ىْػ

یک صبلت  اف ػين ؿّثـّیین ّ ًَ ػیؼاؿ ىبػـ ّ ػبىن « تٍْیق ّ تيـیش»هب ایٌزب ثب یک . اف اثتؼا تب اًتِب اػاهَ ػاؿػ
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ػؿ ىؼـ ىبهلْ هب ثب ثضـاى . ّ  ایزبػ ػیبلْگ عٌؼاى ّ ثضـاى ّ ػگـػینی هؼاّم«ػين ُویيَ هتلبّت»، ثب «ػیگـی»ثب 

ػؿًّی امت، فیـا ّاؿػ « ثضـاى ػؿ عْػ گـكتبؿ ّ امیـ هًْْلْگ»یک ػين ّ صقى ّ عين ػبىن ؿّثـّیین اهب ایي 

ىْػ تب هتْرَ ىْػ کَ آًچَ ثؼًجبل آى هیگـػػ تٌِب ؿّایت ّ اهکبًی امت ّ  ػیبلْگ ّ ًوؼ هتوبثل هیبى ػين ّ هؼيْم ًوی

ثضـاى ػين ایـاًی  ثضـاى ػبىن ػؿ هتي کَ ثضـاى یکبیک هب ایـاًیبى ّ. ُویيَ اهکبًِب ّ رِبًِبی ػیگـ ّرْػ ػاؿػ

تْاًؼ ُـ چَ  ػؿ ًِبیت گـكتبؿ امت ّ ًوی« هًْْلْگ ػؿًّی»امت، ػهیوب ُویي امت کَ ایي اًنبى ّ ػبىن ػؿ یک 

هتي « رِبى کبؿاًبّلی چٌؼٍؼایی ّ چٌؼؿّایتی»ثیيتـ ّاؿػ ػـٍَ ػیبلْگ ّ چبلو ّ لول ؿّایبت ػیگـاى ىْػ، ّاؿػ 

كـٌُگی ّ كـػی تبفٍ ای ثـای /اًؼ ُویٌطْؿ اػاهَ یبثؼ ّ هـتت ػالیل میبمیتْ ایي هًْْلْگ ػؿًّی هی. ّ فًؼگی ىْػ

ًبهؼ ًیق  ّ ىکنت ًْیي آى ثیبثؼ، فیـا هتْرَ ًینت کَ آًچَ اّ ػين یب آفاػی هی« رنتزْی ػين ّ آفاػیو»ػؿمتی 

.كؤ یک مٌبؿیْ ّ یب یک اهکبى امت ّ ًَ هؼٌبی ًِبیی ػين یب هتبؿّایت ػين  

 

ىؼـ آیؼا »ىبهلْ ػؿ . ىْػ کَ ىؼـ ىبهلْ ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ ایزبػ صبلت چٌؼؿّایتی امت ثبػج هی ُویي هّْْع ًیق

عْامت  یک هِـهبى تـاژیک امت کَ اگـ ثب صنـت یک ػبىن ّ هِـهبى هـػم ّ ػؿ ًِبیت هبػؿ  ػیـّف هی« ػؿ آیٌَ

ًٌؼ عْؿىیؼىبى کزبمت، صبل ثب ىکنت هـػم ؿا ثؼّه عْیو  گـػ رِبى ثگـػاًؼ تب ثؼا« کبىلبى كـّتي ىْکـاى»ػؿ 

افیٌـّ آیؼای ىؼـ . ػمت یبثؼ« هؼيْم گويؼٍ»ثَ ایي ؿُبیی ّ مبصل ًزبت ًِبیی ّ ثَ « ػين»عْاُؼ ػؿ  آؿهبًو هی

امت ّ ایي ىؼـ ثبف ُن یک ىؼـ « فى احیـی/هبػؿ»ىبهلْ ثب توبهی فیجبیی ؿهبًتیک ایي ػين، یک 

ػُؼ  ىْػ ّ اربفٍ ًوی ّ آیؼای ىؼـ عْیو ًوی« ػیگـی»اؿػ ػیؼاؿ ػویوتـ ثب افیٌـّ ىبهلْ ّ. امت« ؿهبًتیک/صوبمی»

کَ هب ؿّایت ّ ًگبٍ آیؼا ؿا ػؿ ىؼـ ثجیٌین، آیؼای فًؼٍ ؿا ّ آؿفُّب ّ صنـتِبی ػيوی، اًنبًی، اؿّتیکی ّ ؿیـٍ ؿا 

تب . ثَ ػـٍَ ُبی رؼیؼ ثگؾؿػ لول کٌین تب اف ایي ػیبلْگ ّ ػیؼاؿ ىؼـ هـتت آثنتي ثضـاى ّ ػگـػینی ىْػ ّ ثتْاًؼ پب

، ثبفیگْه ّ چٌؼٍؼایی «کبؿًْالی ّ عٌؼاى»ثؼیٌْمیلَ ىؼـ ؿهبًتیک، صوبمی ّ ػؿ ًِبیت تـاژیک اّ ثتْاًؼ ثَ صبلت 

.ػمت یبثؼ  

 

افیٌـّ ىؼـ ىبهلْ ػؿ ّاهغ ػؿ هتي ػبؿكبًَ صبكع ّ هْالًب  کَ  فیـهتٌِبی  هِن ایي ىؼـ ُنتٌؼ، عالهیت ّ هؼٌبیی ًْ 

ثِتـ ػمت یبثؼ، صتی ثَ « ػیگـی»کٌؼ اهب پیًْؼ ػویوو ثب ایي هتي ػبؿكبًَ ثبػج هیيْػ کَ ًتْاًؼ ثَ ػیبلْگ ثب  هی ایزبػ

ًظـثبفی صبكظبًَ ّ ػیبلْگِبی ىْط چيوبًَ صبكع ػمت یبثؼ ّ یب اف اّ ثیيتـ ؿّػ ّ پب ثَ ػـٍَ چٌؼٍؼایی ّ 

ُیچی ّ »هبًؼ کَ ًبتْاًی اف ػؿک ػوین  هْالًب ثبهی هیاّ ػؿ ًِبیت امیـ ُوبى هؼْل صبكع ّ . چٌؼؿّایی ثگؾاؿػ

امت، چَ ایي تلبّت ثَ « ػیگـی ُویيَ هتلبّت»ُویيَ ُوبى « ػين»امت ّ ایٌکَ « پْچی ًِلتَ ػؿ هؼيْم ّ ػين

.صبلت تلبّت ٍؼای فى ّ ًگبٍ فى ثبىؼ، یب ػیگـیِبی ػیگـ  

 

 عخي ًِایی

 

اى ّ هبػؿاى هب، ُوقهبى ػلت ىکنتِبی یکبیک هب ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ ػلت ًبتْاًی ًِبیی ىبهلْ  ّ ػؿ ّاهغ ًنل پؼؿ

، «آؿفّ ّ هبىیي روؼی»فیـا هب ُوَ رقّی اف ایي . ًیق ػلت ًِبیی ىکنت ُـ آؿفّ ّ تضْل ثقؿگ اًنبى ثْػٍ امت

ینتی ثـای ػؿک ثِتـ ػلت ًِبیی ًبتْاًی ىبهلْ ّ یکبیک هب ثب. ُنتین« ػینکْؿك ّ كـٌُگ ّ پـّمَ»رقّی اف یک 

.کوک ثگیـین« ػؿیؼا»اف   

 

ػؿ ُـ هتٌی یک الوٌت ّ رقء ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ ُوقهبى کل هتي ّ چِبؿچْة » کٌؼ کَ  ػؿیؼا ثَ عْثی ثیبى هی 

ػؿ ّاهغ کلیؼ ػؿک هبتـیکل ّ « الوٌت»ثـای ػؿیؼا ایي . «مبفػ ّ یب ًوو امبمی ػؿ صبلت هتي ّ ًگبٍ ػاؿػ هتي ؿا هی

.هخل یک ىؼـ ّ یب یک كیلن امت مٌبؿیْ یک هتي ٌُـی  

 

مبفػ،  کَ ػؿ ّاهغ کل هتي ّ رِبى ػؿًّی ىبهلْ ؿا هی« الوٌت یب الوبى امبمی»اگـ ثَ ىؼـ ىبهلْ ثَ ػهت ثٌگـین ایي 

اثـاُین ػؿ »، «ىجبًَ»تیتـُبی ىؼـ ىبهلْ چْى . امت« ثـ مـهبی ػؿّى» امت کَ ُوبى « تیتـ ىؼـ ىبهلْ»ػؿ ّاهغ 

هّْْع اٍلی « مـهبی ػؿّى»ػؿ ىؼـ ثبال ػؿ ّاهغ هلِْم .  وو هِن ّ امبمی ػؿ آحبؿ ىبهلْ ػاؿًؼً« ثنت ثي»، «آتو

.ىبهلْ ّ کلیؼ ػؿک ثضـاى اًنبى ایـاًی امت  

 

کٌؼ کَ گْیی  ایي مـهبی ػؿّى صکبیت اف چیقی هی. کٌؼ هی« کوجْػ یک توٌب یب اىتیبم»مـهبی ػؿّى صکبیت اف یک 

تْاًؼ ُوقهبى صکبیت اف چیقی ثکٌؼ کَ ىغٌ هبیل ثْػٍ امت کَ  اهب هی. مت ػاػٍ امتاًنبى ػاىتَ امت ّ صبل اف ػ

ؿا اف ػمت ػاػٍ « ثبفًیبكتَ ّ هؼيْم ٌُْف ًیبهؼٍ»ثیٌؼ کَ ثبف آى  ُویيَ ػاىتَ ثبىؼ ّ ثـایو تاله کـػٍ امت ّ صبل هی

. ک كـٌُگ ّ ربهؼَ ًیق ُنتلضظَ تالهی ُوَ اىتیبهبت ارتوبػی، ػين ّ كـػی ی« مـهبی ػؿّى»افیٌـّ . امت

تْاًؼ ثَ آؿاهو ػؿّؿیي مٌت ثبفگـػػ ّ ًَ ٌُْف رب ّ هکبى ًْیي  كـٌُگ ّ ربهؼَ  ّ اًنبى ػؿ ثضـاًی کَ ػیگـ ًَ هی

هؼؿًی یبكتَ امت، لٌگ ػؿ ُْامت ّ ًیبف ثَ ػیبفپبم ػٍ ، اکنقی، تـیبک ّ یب آؿفّی هؼاّم یک ًبری ػاؿػ ّ اف ٓـف 

.کٌؼ اف ػمت ػاػٍ امت یبثؼ کَ كکـ هی بف آى ؿا ًویرْیؼ ث ػیگـ ُـ چَ هی  
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ػٌَـ ثبلـبًَ ّ موجْلیک . گْیؼ مغي هی« ػين گويؼٍ، هطلْة گويؼٍ»کٌؼ ّ اف  هی« مـهبی ػؿّى»ثٌبثـایي اصنبك 

ایي توٌب ّ یب ىؼت اصنبمی، آى عْامت تضْل ّ آفاػی هؼؿى، صبالت هغتلق ػين امت کَ ثبػج هؼؿت ىؼـ ىبهلْ ّ 

فای ایي ىؼـ ّ ًگبٍ ىبهلْ ُوبى صبلت ًبؿمینتی یک ربهؼَ ّ  ػٌَـ  تـاژیک ّ ثضـاى. ىْػ ًگی اه هیربّػا

امت ّ ٌُْف عْة پی ًجـػٍ امت کَ ایي توٌبی ػوین « هبػؿ ّ هؼيْم گويؼٍ»كـٌُگ امت کَ ٌُْف ػبىن ًگبٍ یک 

افیٌـّ ایي هلت یب هْهي ّ امیـ . آیؼ ًویػؿ ًِبیت یک ػؿّؽ ّ تُْن امت ّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت « ثِيت گويؼٍ»ثؼًجبل 

ثِيت اعالهی ّ »یک ًگبٍ کبٌُبًَ امت  ّ هیغْاُؼ ثب پبک ىؼى اعالهی ّ ثَ کوک آبػت اف یک ؿُجـ ثَ ایي 

ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ػمت « پؼؿکيی ّ ًزبت هبػؿ یب علن»یب هِـهبى امت ّ هی عْاُؼ ثب . ػمت یبثؼ« هبًْى ّ هطلن ثی

.امت« ػين ّ ٍّبل ًبهوکي»ّ ىْؿیؼٍ صبل ثؼًجبل ایي « عـاثبتی»ّ ىبػـ ّ ػبىن یبثؼ ّ یب ػبؿف   

 

ی آًِب هخل  ىًْؼ ّ ُـ مَ کٌٌؼ ّ ثَ ُن تجؼیل هی ثبفتْلیؼ هی« ػینکْؿك»ی ایي صبالت هـتت یکؼیگـ ؿا ػؿ یک  ُـ مَ

ی ػؿّى ػؿ ّاهغ یک ىؼت فیـا مـهب. ُـاك ػاؿًؼ« مـهبی ػؿّى»آًِب اف . ىبهلْ اف یک چیق ثيؼت ُـاك ػاؿًؼ

ّ لول « ػـٍَ ُیچی ّ پْچی»اصنبمی ّ یک اصنبك هبالهبل اف عـػ ّ ثلْؽ اًنبًی امت  ّ ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ 

امت، ثَ « ٍلـ»ایي عنتگی ّ یبك ّ مـهبفػگی ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ًوطَ . ىکنت ُوَ صوبین ّ آؿهبًِبی عْیو امت

ٓلجین ّ  آًچَ هی« ُیچی ّ پْچی هضْؿی»ّ لول « يٌؼٍ کْیـگـهبی ک»مـهبی هطجی ّ یب اف ٓـف ػیگـ ثَ 

ًیق ُویيَ یک « ػين»ّ ایٌکَ « هلِْم ّ تَْؿهبى اف ػين»ػؿ هؼٌبی ىؼـ ثبال ثَ هؼٌبی لول ىکنت . پـمتین هی

امت ّ « ُیچی ّ پْچی ّ یک تُْن»امت فیـا ػين ًیق هخل ُـ ؿّایت ثيـی ػؿ ّاهغ امبمو « ػیگـی هتلبّت»

ثَ رِبى « ػؿ ّؿّػی»ػين كبًی ّ پْچ اًنبًی امبك ثقؿگی ّ ىکٍْ اًنبًی ّ عالهیت اًنبًی ّ  ُوقهبى ایي

کویک ّ ريي اًنبًی، ثَ رِبى /ُقاؿگنتـٍ ػين ّ فًؼگی، ثَ رِبى ُقاؿ صبلت هتلبّت ّ موجْلیک اف ػين تـاژیک

.امتثيـی « ػين ّ رِبى کبؿًْالی ّ چٌؼٍؼایی»ّاؿ ّ ُویيَ ًبتوبم  ُقاؿهتٌی، ىجکَ  

 

صبلت »ػُؼ اهب ػؿ ًِبیت ثبف امیـ  گؾؿػ ّ تي ثَ ًگبٍ ًوبػ هؼؿى ّ آؿفُّبی هؼؿى هی ىبهلْ اف ُـامِبی مٌتی هی

تي « ُیچی ّ پْچی»تْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثَ  هبًؼ ّ ًوی ّ ًیق هتبؿّایت هؼؿى اف ػين ثبهی هی« ػبؿكبًَ ػين ایـاًی

ّ یب ّاؿػ رِبى موجْلیک ّ ُویيَ هتلبّت لکبًی ىْػ ّ یب ّاؿػ « کْػک ّ صیْاى ػلْفی»ػُؼ ّ اکٌْى ّاؿػ رِبى 

.ّ ُویيَ ًبتوبم« تلکـ ثیٌبهتٌی»رِبى چٌؼٍؼایی ّ چٌؼهتٌی   

 

ًیچَ امت ّ ایٌزبمت کَ ػهیوب ًنلِبی « هـگ عؼای»مـهبی ػؿّى ىبهلْ ُـاك اًنبى ایـاًی اف لول ثِتـ ّ ػیووتـ 

هب، ثَ ًبچبؿ ثـای ایزبػ فثبى ّ رِبى ًْیي عْیو هزجْؿ ثَ ّؿّػ ثَ ایي  ثؼؼ اف ىبهلْ ّ ػیگـ پؼؿاى ّ هبػؿاى كکـی

پـیيی ىؼًؼ، هزجْؿ ثَ تضْل ثَ  کوؼی، هبالهبل اف ایِبم، تؼلین، ؿّاى/اًتوبػی، تـاژیک/رِبى پبؿاػکل، پبؿاًْییؼ

ِب ثنتگی ثَ ایي ػاؿػ ّ  لول اهکبى ُقاؿاى صبلت اف ػين، اؿّتیک ّ رنن ىؼٍ  ّ ُنتٌؼ ّ آیٌؼٍ آً«صیْاى ّ کْػک»

« رِبى ًْ ّ كـػیت ًْ ّ تللیوی»کَ تب کزب ثتْاًٌؼ پیو ؿًّؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ اف ایي گؾاؿ اّلیَ ّ ؿاٍ كـاؿ اّلیَ، ثَ یک 

فیـا اکٌْى فهبى . ىٌبمی کـػ ثب ایي هؼیبؿ ًیق ثبینتی کبؿ یکبیک اًِب ّ عْیو ؿا ثـؿمی کـػ، آمیت. ػمت یبثٌؼ

ُقاؿاى كـػیت چٌؼالیَ ّ . ًگبٍ ّ صبلت هتلبّت، ُقاؿاى ىبهلْ ّ ُؼایت ّ كـّؽ هتلبّت امتصْْؿ ُقاؿاى ژاًـ ّ 

هتلبّت کَ ثتْاًٌؼ هخل پؼؿاى ّ هبػؿاًيبى ُن ػؿ فثبى هلوـّفػایی کٌٌؼ ّ ُن ثب لول هْاًیي ّ صبالت فثبى ّكـٌُگ 

ّ ُن هبػؿ ثَ ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف  ّ ایزبػ ؿًنبًنی ًْ، ؿّایتی ًْ  ػمت یبًؼ« فایو ًْ»عْیو، ػؿ آى ثَ یک 

ثبؿی هّْْع . عطبُبی پؼؿاى ّ هبػؿاى عْیو ّ هبػؿ ثَ ّؿّػ ثَ ایي رِبى ُقاؿگنتـٍ، موجْلیک ّ یب ثیٌبهتٌی ثبىٌؼ

صبل هبػؿ ثَ « ُیچی ّ پْچی»کویک ّ ثب هؼؿت /ثب عٌؼٍ عـػ ىبػ ّ ػين تـاژیک« مـهبی ػؿّى»ایي امت کَ هب اف 

كـػی ّ روؼی ایـاًی، هبػؿ ثَ ایزبػ رِبى ُقاؿگنتـٍ عالهیت هتلبّت ٌُـهٌؼاى ّ اًؼیيوٌؼاى  ایزبػ رِبى هتلبّت

.ؿاٍ ایي امت. هؼؿى ثبىین  

 

رنن »ّ ایزبػ یک « ىکبًؼى ؿّایت ّ رنن کِي، مبعتبؿ کِي» ُـ تضْل ػوین ارتوبػی، میبمی یب كـٌُگی ثَ هؼٌبی 

« هبىیي اىتیبم ًْ»گْاتبؿی /ثَ هْل ػلْف. گیـػ یک ىکل ٍْؿت ًویامت ّ ایي کبؿ ثَ « ًْ، مبعتبؿ ًْ  ّ رِبى ًْ

یب ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ایي . آّؿػ ّ اىتیبهبت ّ هبىیٌِبی هغتلق ػیگـ ُن ىْؿ اًوالثی ّ ُن هیل كبىینتی ثْرْػ هی

ًبىی اف ّـّؿت صبالت ثیٌبثیٌی ّ تللیوِبی هغتلق، اف تللین ىکٌٌؼٍ ّ ىتـهـؿی تب تللین هْی هیبى مٌت ّ هؼؿًیت، 

لکبى ّ یب ثـ ثنتـ « پؼؿ»تضْل امت فیـا ُـ تضْلی ثـ ثنتـ یک ػینکْؿك ٍْؿت هیگیـػ، چَ ثـ ثنتـ ػینکْؿك 

. ثنتـ  ػینکْؿك هتلبّت كْکْ  

 

صبٍل چٌیي تضْل چٌؼربًجَ ّ چٌؼ هنیـی ػهیوب ایي امت کَ ػؿ ىـایٔ كـّپبىی ُـ چَ ثیيتـ مٌت ّ ُوَ هلبُین مٌتی 

، اف «هلِْم ػين ّ اؿّتیک ّ صویوت»ًجْػ هلبُین رؼیؼ ّ هْی هؼؿى، صبل صبالت ثیٌبثیٌی كـاّاًی اف ّ ػؿ ىـایٔ 

آلْػ، ػّ اعالهبًَ یب ػّؿّیبًَ ، یب تب صبالت ؿّاى پـیيبًَ، چٌؼىغَیتی ّ  هلِْم هَـكی ّ ىتـهـؿی آى تب صبالت عين
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اًْاع ّ . یبثٌؼ کٌٌؼ ّ صْْؿ هی َ  ىـّع ثَ ؿىؼ هیمـاًزبم صبالت چٌؼالیَ ّ ؿّایبت ًْ اف ػين ّ اؿّتیک ػؿ ٍضٌ

ىـّع ثَ ؿىؼ « ایي ػیگـی ثقؿگ ّ رجبؿ»اىکبل ٌُـُب ّ ٍؼاُب ػؿ كْبی ایي عالی ًگبٍ صبکن ّ یب ػؿ فیـ ًگبٍ 

ػؿ ایي هؼٌب ثبینتی ثـای هخبل صتی چَ عْامت افػّاد هْهت امالهی، چَ ؿّاثٔ یْاىکی ػعتـ ّ پنـاى، چَ . کٌٌؼ هی

« ثضـاى رٌنی ّ ػيوی ایـاًی»ٔ هب هِبرـاى ّ ؿیـٍ ؿا اىکبل هغتلق ایي تضْل ًْ ػؿ رنتزْی رْاثی ثـای  ؿّاث

.ػاًنت  

 

ُـ کؼام اف ایي ؿاُِب ّ ٍؼاُب ػؿ ّاهغ اهکبى یک تضْل ًْمت ّ ُیچ ؿاُی ؿاٍ ًِبیی ّ ثـای ُوَ ًینت، ُوقهبى ُـ  

اٍْال . کٌؼ ْم ثَ ثضـاى ّ ىکنت ّ هضکْم ثَ ثبفتْلیؼ مٌت هیکؼام ػچبؿ ّؼلِب ّ عطبُبیی کَ ثٌبچبؿ آًِب ؿا هضک

ػمتیبثی ثَ ٌُـ عالم ّ ؿّىٌلکـی عالم ایـاًی ثؼّى ػجْؿ اف ایي هـاصل چٌؼپبؿگی ّ عين ّ ٓـیبى ّ صبالت هغتلق 

ُوبًطْؿ کَ امبؿت ػؿ ایي ثضـاى ّ هـصلَ گؾاؿ ثَ هؼٌبی گـكتبؿ ػؿ مٌت ، گـكتبؿی ػؿ صل . آى هوکي ًینت

کبُي اعالهی »، ثَ صبلت هیل گؾاؿ اف «ّصؼت ّرْػ ثب پْچی ّ عين»ّ ایٌجبؿ ثَ صبلت هیل « ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم»

ثب . امت« هـف ّ تيٌَ رٌنی ّ ػيوی کبُي لزبم گنیغتَ ّ ػبؿف ثی»ثَ صبالت هغتلق « ّ ػبؿف ػبىن تـاژیک

ىٌبمی ایي تضْالت ػؿ ًقػ ُـ ٌُـهٌؼ،  ُن ثب آمیتچٌیي ًگبُی امت کَ هیتْاى ُن تضْالت هغتلق ؿا ثِتـ ػؿک کـػ ّ 

اًؼافُبی هغتلق ثـؿمی کـػ ّ ُن عطـ ًِلتَ  ُن ؿاٍ كـػی ّ هنیـ ػجْؿ اّ اف ایي ثضـاى ّ تللین اّ ؿا ثِتـ اف چين

.ثـ مـ ؿاٍ اّ ؿا ثِتـ ػؿک ّ ثیبى کـػ  

 

 

بّت آى ّ ُوقهبى ایي تضْالت ًْ ثَ هؼٌبی یکبیک هب ارقای ایي هبىیي تْلیؼ ًْ ّ پـّمَ رؼیؼ ُنتین ّ ؿاُِبی هتل

هب ثب ایزبػ ؿّایبت ًْ  . ّ گؾىتَ هبمت« ىبهلْ»اًؼافُبی ًْ اف هتًْی هخل  ایزبػ عْاًيی ًْ اف گؾىتَ ّ ایزبػ چين

توی آكـیٌین، هخل ایي ًوؼ هبػؿ ثَ ؿّایتی ًْ ّ چٌؼمین ػُین ّ اّ ؿا اف ًْ هی ثـای صبل ّ آیٌؼٍ ُوقهبى ثَ گؾىتَ هؼٌب هی

ثـین کَ هب ثـای ثبال کيیؼى عْیو ّ ػمتیبثی ثَ اّد عْیو ثبینتی  ىْین ّ ثَ هْل ًیچَ پی هی اف ىبهلْی ثقؿگ هی

پؼؿاًوبى ّ گؾىتَ ؿا ًیق ثبال ثکيین ّ  ثَ ؿًنبًل ّ فایيی ًْ اف مٌت ّ فثبى عْیو، ثَ تللین مٌت ّ كـٌُگ عْیو 

افیٌـّ هب ثَ ثنتـ كـٌُگی عْیو . ؼالیَ ّ ُویيَ هتلبّت ػمت یبثینثب ػين ّ فًؼگی رؼیؼ عْیو ّ ایزبػ یک رِبى چٌ

ّ ثَ پؼؿاى ّ هبػؿاى عْیو، ثَ ىبهلْی ثقؿگ عْیو اصتیبد ػاؿین ّ اف ایٌـّ هب ثبینتی هـتت عْاًيی ًْ اف اّ ّ آًِب 

یؼٌی . ىْین کَ ُنتینکویک ّ فیجب تجؼیل مبفین ّ آى /ثیبكـیٌین ّ ىبهلْ ؿا ًیق اف هِـهبى ثقؿگ ثَ ىبهلْی تـاژیک

ًْ ػؿ فثبى ّ رِبى ّ هبػؿ ثَ ّؿّػ « هلوـّفػایی»كـفًؼاى علق، ىـّؿ ّ فیجبی ًیبکبى عْیو کَ هبػؿ ثَ ایزبػ یک 

.ّاؿ ّ ثیٌبهتٌی ّ چٌؼٍؼایی کبؿًْالی ثَ رِبى ُقاؿگنتـٍ ّ ُویيَ هتلبّت ّ موجْلیک ًْیي ُنتین، ثَ رِبى ىجکَ  

 

 

ّ ًنل ىبػـاى ّ ًْینٌؼگبى ّ پؼؿاى ثقؿگی چْى ىبهلْ، ػّلت آثبػی ّ ؿیـٍ  تٌِب ػؿ ایي ثبؿی  تلبّت هِن ًنلِبی هب 

ُوبًطْؿ کَ هب ًنل رِبى . کبىلبى كـّتي ىْکـاى ىبهلْ« هِـهبًبى»ػؿ ثـاثـ ًنل « ّؼهِـهبًبًین»ًینت کَ هب ًنل 

» ـاثـ ًنل ىبهلُْب کَ ػؿ ًِبیت کویک ُنتین ػؿ ث/ّ ػين چٌؼالیَ، چٌؼچين اًؼافی، چٌؼٍؼایی، پبؿاػکل، تـاژیک

چْى آیؼا ثْػًؼ تب ثب ثْمَ اّ اف اًنبى ؿبؿًيیي ثَ اًنبى ًْ تجؼیل ىًْؼ ّ « فى احیـی/هبػؿ»ػؿ پی « ػبىوبى ؿهبًتیک

ثؼیي ػلیل ًیق هِـهبًبى صبلتی . ثَ گًَْ ای ػیگـ ثَ ثِيت گويؼٍ هبػؿاًَ  ػمت یبثٌؼ کَ ُویيَ هِـهبًبى ثؼًجبل آى ُنتٌؼ

ثب آًکَ ىبهلْ ػؿ پی ػجْؿ اف ایي ػّؿاى ًیق ثْػ، ػؿ ػیي صلع ّكبػاؿی .  ژیک ّ ػوؼتب هـگی تـاژیک ػاؿًؼتـا

.ثقؿگو ثَ اًنبًیت ّ ػؿػُبی اًنبًی  

 

اهب اگـ ؿاٍ ىبهلُْب ّ پؼؿاى هب، یب هبػؿاى هب چْى كـّؽ  ػجْؿ اف رِبى آؿهبًِب ّ ؿّصگـایی ثَ مْی  اًنبًگـایی ّ 

امت، ؿاٍ هب ایي امت کَ صبل ًيبى هیؼُین کَ ایي رِبى فهیٌی  ّ  اًنبى فهیٌی عْػ یک رِبى فهیٌی ىؼى ثْػٍ 

موجْلیک ّ تْػؿتْ ّ ُقاؿ صبلت پبؿاػکل گبٍ پبؿاًْییؼ، گبٍ عٌؼاى، گبٍ ػبىن ّ گبٍ صوَ ثبف ّ ػؿ یک کالم یک رِبى 

یبثی ثَ  هّْْع ػمت. نبًیت ّ  یب ػیگـیکویک ّ ُویيَ ًبتوبم امت، چَ عْػ ّ چَ هؼيْم، چَ اً/ّ ػیگـی تـاژیک

رِبى تللیوی ّ چٌؼهتٌی ُویيَ ًبتوبم هبمت، ػين ّ عـػ ىبػ ّ ىـّؿ هب ّ ُقاؿ صبلت آى، یؼٌی رِبًی کَ هي آى ؿا 

ایـاًی ّ ؿّایبت ُویيَ ًبتوبم ّ عٌؼاى آًِب « ػبىوبى فهیٌی، ػبؿكبى فهیٌی، عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل»صبلت 

.فهبى ػیبلْگ ّ چبليی ُویيَ ًبتوبم، عالهیتی ُویيَ ًبتوبم ًبهن ّ هی  

 

:اػثیبت  

 

1 / Deleuze- Guattari: Kafka.S.27 
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گفتاس پظ  

 

ُب اف  ّ ثنتـی ثـای ؿّایبت ًْ ّ عٌؼاى آىٌؼگبى اهیؼّاؿم پبیبى ایي کتبة ػؿ ّاهغ ىـّػی ثـای اػاهَ کتبة تْمٔ عْاً

« ّصؼت ػؿ کخـت»هب تٌِب ثـ ثنتـ ایي . عـػ ّ ایوبى عٌؼاى ّ مجکجبل ایـاًی ثبىؼهؼؿًیت ایـاًی ّ  اف رنن ّ ػين ّ 

تْاًین ثَ آى تجؼیل ىْین کَ ُنتین ّ کبؿ عْیو ؿا ثَ  ػؿًّی ّ ثـًّی امت کَ هی« کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی»ّ یب 

ٌُـ ّ تلکـ  آكـیٌٌؼٍ ؿًنبًل. ىینثب  پـىکٍْ، عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم هؼؿى ایـاًی پبیبى ؿمبًین ّ عبلن ؿًنبًل ّ رِبى

كکـاى ّ ػگـاًؼیيبى ثَ   ثبؿی اهیؼّاؿم کَ ایي کتبة هبػؿ ثَ اؿْاگـی ػیگـ ُن. چٌؼالیَ ّ تللیوی ّ هؼؿى ایـاًی ثبىین

.  لت عْیو ّ رِبى موجْلیک عْیو گـػػُب ثَ علن ثِتـ ؿّایت عْیو ّ صب ایي ثبفی ًْ ثبىؼ ّ هبػؿ ثَ آؿْاگـی آى

پل پبیبى ایي . ؿاػگبى ایي رِبى ًْیین فهبى ُقاؿ ؿّایت ّ ُقاؿٍ ایـاًی امت ّ هب ًوبػ ّ تجلْؿ ّ ًغنت فیـا اکٌْى

ِبمت ػؿ یک چـعو ثؼّى تکـاؿ ّ ػؿ ىکلی تْمٔ عْاًٌؼٍ ّ ؿّایبت عٌؼاى آً کتبة ػؿ ّاهغ آؿبف کتبة ّ اػاهَ کتبة

آكـیٌو چين اًؼافُب ّ رِبًِبی ًْ، ثبفی  .بفی مٌزوثبؿی ث. فًؼگی ّ عالهیت ًْ اف ثبفی ربّػاًَ ّ ُویيَ ًبتوبم

ُقاؿ صبلت اف ػبؿف فهیٌی ّ ػبىن فهیٌی، ثبفی  ُقاؿ رنن عٌؼاى، ثبفی  تـییـ ّ آكـیٌو ُقاؿ ؿاٍ ّ ػـٍَ، 

 !چَ ربی تبهل. ثبفی ّ ػّؿاى هي، تْ ّ هب آؿبف ىؼٍ امت. عـػهٌؼ ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل آؿبف ىؼٍ امت
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:تشخی ّاژُِا ّ هفاُین اعاعی کتاب  
 

:هفاُین هِن ًگشػ لکاى  

 

مَ ثغو  یػاؿا یاًنبً صبلت ّ ػؿ کل ُـ اًنبًی ؼٍیُـ پؼ: ّالغ ایسئال / یالیخ/کیعوثْل یعَ عاحت سّاً

 «یا ثـّهَ ـٍیَ ػام»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

اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب  .مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ يیا یّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبً

.جبٓ هی تْاًؼ ثَ مَ صبلت موجْلیک، عیبلی یب ؿئبل ثبىؼ ّ یب ثَ صبلت تللیوی ثبىؼامت ّ ایي اؿت« ػیگـی ّ ؿیـ»  

 

 

 
 

فیـا ایي ّاهؼیت ُویيَ ػؿ . ک امتّاهؼیت اًنبًی یک ّاهؼیت موجْلی. ػـٍَ هـثْٓ ثَ فثبى امت: عاحت عوثْلیک

ػـٍَ عْػآگبٍ ثيـی ّ  ُوَ ی ؿّایبت ثيـی ػؿ ایي ػـٍَ صْْؿ . چِبؿچْة فثبى هـاؿ ػاؿػ ّ هبثل تضْل امت

ػؿ یک . اهب ُوقهبى ػؿ ُـ پؼیؼٍ ی اًنبًی ػّ مبصت ػیگـ ًیق ُویيَ صْْؿ ػاؿًؼ. ػاؿًؼ ّ ثَ ایي ػلیل هبػؿ ثَ تضْلٌؼ

آى هتي ّ پؼیؼٍ امت کَ ػؿ ػـٍَ کالم ّ فثبى ؿط هی ػُؼ « مبصت تؼجیـ ّ تلنیـ»موجْلیک  هتي ّ احـ ٌُـی مبصت

.ّ هی تْاًؼ تـییـ ثکٌؼ  

 

امت  ّ ػؿ یک هتي ّ یب ؿكتبؿ اًنبًی صبلت « تَْیـی»ایي ػـٍَ ػؿ ّاهغ ػـٍَ : عاحت خیالی یا ًاسعیغتی

. ػیگـی ّ یب تٌلـ اف ػیگـی ؿط هی ػُؼثَ صبلت ىیلتگی ثَ . ؿط هی ػُؼ« رؾاثیت»ًبؿمینتی ثَ صبلت   

 

مبصت ؿئبل آى کْیـ ّ ُیچی . مبصت ؿئبل ػؿ ّاهغ هـف رِبى موجْلیک ّ ؿّایبت ثيـی امت: عاحت سئال یا ّالغ

امت کَ رِبى موجْلیک هب ّ ُوَ ی ؿّایبت هب اف فًؼگی، اف ػين ّ ػلن ثؼّؿ آى آكـیؼٍ هی ىْػ ّ هب ُیچْهت ًوی 

بل ؿا ػؿک کٌین یب ثٌْینین اهب ثؼّى مبصت ؿئبل اٍْال رِبى موجْلیک ثيـی ًوی تْاًؼ ثْرْػ آیؼ تْاًین ایي مبصت ؿئ

مبصت ؿئبل صْْؿ عْیو ؿا ثَ ىکل ىْک ّ کبثْك ًيبى هی ػُؼ ّ ثبػج هی ىْػ کَ كـػ ثَ ىکنت . ّ تـییـ کٌؼ

افیٌـّ مبصت . تضْل ػؿ رِبًو گـػػ رِبى ّ ًظـات موجْلیکو پی ثجـػ، ثَ ُیچی ًِلتَ ػؿ آًِب ّ مـاًزبم هزجْؿ ثَ

.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 . ػين ّ هؼيْهینتؼـیلی موجْلیک اف ػين ػاؿین ّ ُن ػچبؿ تَْیـ رؾاة 

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 کیهّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْل . 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»اثطَ ثب ؿ

 لیّاؿ ه کبثْك توتغ قیؿا ّ ً ویعْ لیتَْؿ ّ ه یبلیهتٌلـاًَ ثغو ع/لتگبًَیى ینتیًبؿم یعْى بی نبًلیژّئ

 لیتجؼ َیّ چٌؼال یكبً یاف توٌب یٌیىکبل ًْؿا ثَ ا ویثغو ؿئبل تَْؿ عْػؿ عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن 

 يیمَ ثغو ُنتٌؼ ّ ا يیُوَ هبالهبل اف ا ،یثيـ يَیّ تب اًؼ یبفث اف ثْمَ تب ػين. بثؼیمبفػ ّ هـتت تضْل 

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 بفیْ 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،یعْامتو، ثَ ؿه
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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

 يَیُو کَ ػاًؼ یمْ اّ ه کیاف  یؼٌی. ـػیگ یًبم پؼؿ ٍْؿت ه 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 ینتیمؿاثطَ ًبؿ. ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ ویعْ

اًؼاف هبثل تضْل ُـاك  چين کیثَ مبى  یّ ُنت ویعْ ؼىیػ افاف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ  ٌـّیاف. امت ینتیًبؿم یگبًگی یپ

ؿا  اّ يیّ ثِيت ػؿّؿ ىکٌؼ یؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن ه 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: دیگشی یا غیش

اعالهق  ّ هی گْیٌؼ ّ « ػیگـی کْچک»ّ ؿهیت ؿا ػؿ ثـ هی گیـػ کَ ثَ آى  هيغٌ هخل هؼيْم یگـیُن ػ امت ّ

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. اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب اّمت ّ  

 

ّ پبیبى ػاػى ثَ کوجْػ عْیو « هؼيْم گويؼٍ»توتغ یب ژّئینبًل ػؿ ّاهغ اىتیبم ػوین اًنبى ثـای ػمتیبثی ثَ : توتغ

امت کَ ُوبى هجْل کوجْػ عْیو ّ هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی « هبًْى یب ًبم پؼؿ»توتغ اًنبًی عْاُبى چیـگی ثـ . امت

وتغ ػؿ ًِبیت صبلتی عـاثبتی ػاؿػ ّ اًنبى ثَ عبٓـ ایي هؼيْم گويؼٍ ّ ػؿّؿیي هخل هؼتبػی کَ امیـ امت، افیٌـّ ت

ّ توتغ فًبًَ « توتغ كبلیک»توتغ هی تْاًؼ ثَ صبلت توتغ ػوؼتب هـػاًَ یب . هبػٍ هغؼؿ امت، عْػ ؿا ثَ آة ّ آتو هی فًؼ

اؿای رٌجَ ًْیٌی هی ىْػ ّ ثَ ػٌْاى امبك ّ پبیَ اىتیبم ػؿ ًظـات ًِبیی لکبى توتغ ػ. ثـّف ثکٌؼ« توتغ ػیگـی»یب 

.ّیب چیق پْچ امت ّ ُوقهبى اهب امبك آفاػی ّ رنتزْی ثيـی امت« میٌتِْم»ثيـی اف یک ٓـف یک   

 

اًنبى ثب هجْل کنتـامیْى یب هضـّهیت اف كبلْك ثَ هجْل ًبم پؼؿ یب هبًْى، ثَ هجْل کوجْػ عْیو ّ : لاًْى  یا ًام پذس

كـػ، توٌب ّ . عْیو ثَ ػیگـی ػمت هی یبثؼ ّ ثَ كـػ تجؼیل هی ىْػ ّ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ّاؿػ هی ىْػًیبف 

.هبًْى یب ًبم پؼؿ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ  

 

اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ یب آؿفّهٌؼ امت ّ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ ّاهغ هبًْى موجْلیک یب ًبم پؼؿ ؿا پؾیـكتَ امت، ثَ : توٌا

توتغ اهب هزجْؿ ثَ تکـاؿ ّ گـكتبؿی ػؿ ثضـاى امت فیـا ًبم پؼؿ ّ هبًْى ؿا . بػؿ ثَ تضْل ّ ػگـػینی امتایي عبٓـ ه

.ًپؾیـكتَ امت  

 

كبلْك ػؿ ًگبٍ لکبى ثَ هؼٌبی آلت . ی ثيـی امت ّ ًوبػ کنتـامیْى یب ًبم پؼؿ امت«توٌب»كبلْك امن ػاللت : فالْط

توٌب صکبیت اف ایي هی کٌؼ کَ اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت ّ ایي توٌب یب « الػ»تٌبملی هـػاًَ ًینت ثلکَ اّ ثَ ػٌْاى 

افیٌـّ ثيـ هـتت ثَ رنتزْی ًْ ّ ثَ آكـیٌو ؿّایبت ًْ اف فًؼگی ّ ػين ّ . كبلْك ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ

« ثْػى، توٌب ثْػى فًبًَكبلْك »یب « توٌب ػاىتي، كبلْك ػاىتي هـػاًَ»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

افیٌـّ ًیق ًوی تْاى ثَ هؼٌبی ًِبیی فى ثْػى یب هـػ ثْػى، ػين ّ فًؼگی ػمت یبكت ّ هی . ُیچگبٍ ثؼمت ًوی آیؼ

.ّلیَ ثَ ؿّایبت هغتلق اف ػين، اؿّتیک ّ یب فًبًگی ّ هـػاًگی ػمت یبكتتْاى ثـ امبك ایي ػّ صبلت ا  

 

بی رٌنی كبًتنن هزوْػَ عیبالت ّ آؿفُّبیی امت کَ ػؿ ّاهغ ثَ ّمیلَ آًِب توٌبّؿفی ثيـی ّ ثْیژٍ توٌ :فاًتغن

ؿّیبُبی ؿّفاًَ ّ یب ؿّیبُبی اؿّتیکی هؼوْال ػاؿای ایي كبًتنوِب ّ تُْوبت ثيـی . ػثيـی اهکبى پؾیـ هی ىْ

كبًتنن اهب آًگبٍ ثَ یک عطـ ّ ثَ یک ثیوبؿی تجؼیل هی ىًْؼ کَ  ثبػج ىًْؼ كـػ  عیبل کٌؼ کَ ثَ ّمیلَ ػمتیبثی . ُنتٌؼ

ثَ هؼؿت ّ ثِيت اّلیَ ػمت هی یبثؼ ّ یب ثَ  ػمت هی یبثؼ،« توٌب ّ كبلْك»ّاهغ ػیگـثبؿ ثَ آؿفّ ػؿ  ثَ ایي عیبل  یب

ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ثٌیبػگـایبًَ ّ ثي الػى ثـای هخبل ایي امت کَ ثب کيتي هلضؼاى ثَ ثِيت ّ بًتنن ك . آى ثبفگيت هی کٌؼ

كبًتنن ًِلتَ ػؿ ًگبٍ یک هـػ یب فى ًبؿمینت ّ عْػىیلتَ ایي امت کَ عیبل هی یب . لؾت ثقؿگ ػؿ ثِيت ػمت هی یبثؼ

یـػ کَ اّ ػاؿػ ّ ًوی عْاُؼ ثپؾ« ُبلَ ًْؿ»هظِـ فیجبیی ّ یب ػين امت ّ یب اّ  اّ. «هبًْى ّ توٌبمت»کٌؼ اّ تجلْؿ 

کَ ثیبى ىؼ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ عْیو ػاؿای ُوبًطْؿ . ُوقهبى ػاؿای ّؼلِب ّ عطبُب ّ یب فىتیِبی عْیو ًیق ُنت

فى ّ هؼيْم ًِبیی یب »هب ػبىن هی ىْین، هؼيْم هب ُوقهبى ثـای هب یبػآّؿ ّهتی . كبًتنن ّ تُْوی ًیق ُنت

موجْلیک ّ ثب پؾیـه ّؼلِب ّ هؼؿتِبی یبؿ  امت کَ ُویيَ هی رْیین اهب ُوقهبى ایي ػين ػاؿای صبالت« ثقؿگی

اهب اگـ ًیـّی اٍلی یک ػين ثـ امبك كبًتنن ػمتیبثی ثَ ثِيت ّ فى گويؼٍ . عْیو ّ هجْل كـػیت اّ ُوـاٍ امت

ثب ایي تَْیـ ْاًبیی یکی ىؼى ّ یب ؿهبثت ىکنت هی عْؿػ، فیـا ُیچ فى یب هـػی ت ػيویبىؼ، آًگبٍ ایي ؿّاثٔ ث



198 

 

 

ػؿ صبالت عطـًبک كبًتنن آًگبٍ هیل اًتوبم رْیی اف ػیگـی ثْرْػ هی آیؼ فیـا آًِب ثب یب  ُْوٌؼ ؿا ًؼاؿػ ّثقؿگ ّ ىک

.تَْیـ عیبلی ُوغْاًی ًؼاؿًؼ  

 

:گْاتاسی/دلْص  

 

امت ّ آًِب هی عْاٌُؼ ثَ ثبّؿ عْیو ثـ عطبُبی ًگـه ؿّاًکبّاًَ چیـٍ « آًتی اػیپ»گْاتبؿی یک ًگـه /ًگبٍ ػلْف

ؿُبی هؼؿت هؼؿى ثـُبًٌؼ ّ ثَ آًِب اهکبى ىًْؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ تضْل ّ تـییـ هؼاّم ؿا اف هتبؿّایتِبی هؼؿى ّ مبعتب

ّ ُنتَ  ؿّػ یاف لکبى رلْتـ ه 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 بهبتیىتعْى هـتت ا

آى ىکبًؼى هـتت  گـیعَلت ػ. امت بًَیگـا ّ رنن یقّهیؿ یفًؼگ يیا يیبػیهتلبّت هؼاّم عَلت ثٌ 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/بٍ ػلْفًگ 

ّ ُـ ػّ  نتیً یّ ارتوبع تلبّت ؼتیٓج بىیه ؼت،یاًنبى ّ ٓج بىیّ آؿفّ ُنتٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ه بمیاىت ؼکٌٌؼٍیتْل هبىیٌِبی

 یثيـ بمیُـ اىت یػؿ ًگبٍ ػلْف ٌگًَْیا. ُنتٌؼ ىؼٍ ؼیتْل بمیاىت ّ ُن عْػ بمیکٌٌؼٍ اىت ؼیُـ ػّ ُن تْل. ُنتٌؼ یکی

هخبل  یثـا. امت یهّْؼ بهبتیاىت گـ زبػیا یجیامت ّ ُـ تـک 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 یػؿػ ّ تؼبلُوـاٍ ثب لول لؾت،  بمیهغتلق ّ هَـف اىت  

 

 

گلتي   مغي ،یاّؿال یِبیکْػک، كبًتق یػُبً یهّْؼ بهبتیّ اىت ؾیلؾا بلػُبى ّ پنتبى اًْاع ّ اىک تیاف تـک ٌگًَْیا 

تَ عبؿ اهکبى ثْ 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 يیهّْْع ػؿک ا تٌِب. ـػیگ یٍْؿت ه ییًِب یغتگیآه ُن ػؿ

ًْ  یـیهن ـییًْ، تـ یًْ ّ صـکت یبهیاىت ،یبهیاهب ُـ اىت نت،یثَ اؿگبمن ً یبثی هخل ػمت یػؿ عؼهت ُؼف ثقؿگ

ْل ؿا تکبهل ّ تض 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 کیؿ ّاهغ ّ ػ نتیً ییًِب ننیاؿگبً کی یّاهغ ػاؿا

ثؼّى اًؼام  ّ  یثؼًِب»ّ تي، اًْاع ّ اىکبل  ْتـیّ ؿهٌ، کبهپ کیي، هبًٌؼ ػّ ًگبٍ، هْفیػّ هبى نیّ اف تلل بثؼی یه

 زبػگـیاؿّب ا يیُو. ثؼبیػمت  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 ػؿ ًگبٍ ػلْف هب ثب رنن 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 کیّ فثبى موجل 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 چَیُوبًطْؿ کَ ػؿ ًگبٍ ً. ىْػ یه بمیاىت . 
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