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پیؼ گفتاس:
کتبة «ؿّاًکبّی ثضـاى ّ ػگـػینی» گلچیي ّ ثـگقیؼٍ ای اف هوبالت ّ ًْىتَ ُبی هي ػؿثبؿٍ هجبصج ثضـاى،
ػگـػینی  ،ؿًنبًلً ،وؼ ّ آمیت ىٌبمی هجبصج كـٌُگیٌُ ،ـی ایـاًی امتُ .وقهبى ایي هوبالت تکویل ّ تَضیش
ىؼٍ اًؼ ّ ىکل ًِبیی عْیو ؿا یبكتَ اًؼ.
ُـ تضْل كـػی یب روؼی ثـ ثنتـ یک ثضـاى ؿط هی ػُؼ .یب هخل تضْل هؼؿى ایـاًی ثـ ثنتـ یک مـی ثضـاًِبی
ُوقهبى میبمی ،صوْهی ،كـػی ّ كـٌُگی ٍْؿت هی گیـػ .ثضـاى پیو ىـٓ تضْل ّ ػگـػینی امت ّ ُـ چَ ایي
ثضـاى ثیيتـ ثَ ْٓل اًزبهؼ ّ ثَ ػگـػینی ّ تضْل ًْ ًیبًزبهؼ ،آًگبٍ ثضـاى ثَ ًبچبؿ تيؼیؼ هی یبثؼ ،گـكتبؿ «تکـاؿ
ثیوبؿگًَْ» هی گـػػ ّ یب صبالت ًْیٌی پیؼا هی کٌؼ.
هبًْى امبمی ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی ایي امت کَ «ّویـ ًبآگبٍ (ًبعْػآگبٍ) ثـهی گـػػ» .ثضـاًِب ّ توٌبُبی
مـکْة ىؼٍ ی كـػی یب روؼی ثـهی گـػًؼ ّ تب ثَ عْامت عْیو ّ پؾیـه ػؿ ثغو آگبُبًَ كـػی یب روؼی ػمت
ًیبثٌؼ ،ثَ تيؼیؼ ثیوبؿی ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی ػمت هی فًٌؼ .ػؿ ّاهغ ثب ایزبػ ثضـاى ّ ثیوبؿیُ ،ـ رنن یب ُـ ثؼى
كـٌُگی یب میبمیُ ،ـ مینتن ّ ػینکْؿك هی عْاُؼ هؼْالت عْیو ّ ّـّؿت تضْل ؿا ًيبى ػُؼ ّ ُوقهبى ُـ
رننُ ،ـ كـػ ّ ُـ كـٌُگ ّ گلتوبى اف ػگـگًْی ُـاك ػاؿػ ّ تاله هی کٌؼ کَ هبًغ تضْل ػوین ّ ثٌیبػیي ىْػ ّ
هی عْاُؼ عْػ ؿا ثَ ىیٍْ ًْ ثبفتْلیؼ ثکٌؼ.
ؿاٍ ػجْؿ اف ُـ ثضـاى كـػی یب روؼی ثٌبثـایي اف یک مْ ىٌبعت «مٌبؿیْ ّ هبتـیکل ّ ًظن ػؿًّی ثضـاى» امت .اف
مْی ػیگـ ایٌکَ صبل چگًَْ ثتْاى ثب ایي ىٌبعت ػلوی ّ اف هنیـ پؾیـه موجْلیک توٌبُب ّ صوبین ًِلتَ ػؿ ُـ ثضـاى
عْیو ،اف هنیـ چیـگی عـػهٌؼاًَ ّ عٌؼاى ثـ « مبعتبؿُبی هؼؿت ،مبعتبؿُبی تؼاكؼی ،توتغ ّ مْػُبی اّلیَ ّ
حبًْیَ» ُـ گلتوبى ثضـاى فػٍ ّ یب ُـ ثضـاى ّ ثیوبؿی كـػی ،صبل ثَ تضْل ّ ػگـگًْی ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ یب گلتوبى
ػمت یبكت ّ ثَ هؼؿتی ًْ ،ثؼًی ًْ ،گلتوبًی ًْ ػگـػینی یبكت.
کتبة کًٌْی « ؿّاًکبّی ثضـاى ّ ػگـػینی» ػؿ ّاهغ هی عْاُؼ ایي ىیُِْبی ػؿک ّ لول مبعتبؿُبی ػؿًّی ُـ
ثضـاى ،عطْٓ ػوؼٍ ؿاُِبی چیـگی ّ ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی ؿا ثَ عْاًٌؼٍ ثیبهْفػ ّ اّ ؿا هبػؿ مبفػ کَ ُـ
چَ ثیيتـ ثَ كـػیت ّ عالهیت ّ هؼؿت عٌؼاى عْیو ػمت یبثؼُ .وقهبى ایي کتبة ثب ثیبى ًوًَْ ُبی هيغٌ ثضـاًِبی
كـػی ّ روؼی ایـاًیبى ،هخل ثضـاى ػين یب ایوبى ایـاًی ،ثضـاًِبی كـٌُگی یب اػثی ایـاًی ،ثَ عْاًٌؼٍ اهکبى ػؿک ّ
لول ثِتـ ّ ػوین ایي هجبصج ؿا هی ػُؼ ّ ػؿ اعتیبؿ عْاًٌؼٍ «اثقاؿ ّ مبفکبؿی» ؿّاًيٌبعتی ثـای ًوؼ ،آمیت
ىٌبمی ّ ػگـػینی كـٌُگی ،كـػی یب ٌُـی هی گؾاؿػ.
افیٌـّ پٌذ ثغو ایي کتبة ػؿ ّاهغ ػـٍَ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی پٌذ ثضـاى كـػی ّ روؼی ،یبػگیـی عطْٓ ّ مبعتبؿ،
ُوپیًْؼی ىجکَ ّاؿ ّ گلتوبًی ایي ثضـاًِب ّ ًیق ػؿک ّ لول ؿاُِبی ػجْؿ اف ایي ثضـاًِب ّ ػگـػینی ثَ ثؼًِب ّ
ؿّایت ُبی ًْیي كـػی ،كـٌُگی یب ٌُـی ّ ثَ گلتوبى ًْیي ،هؼؿى ّ ثبلـبًَ ایـاًی امت.
دس تخؼ اّل عْاًٌؼٍ ثب مَ ثضـاى ُوپیًْؼ « ػين ،ایوبى ،عـػگـایی» ایـاًی ؿّثـّ هی ىْػ ّ ؿاُِبی گؾاؿ اف
ثضـاى ،ؿاُِبی ػمتیبثی ثَ ؿّایبت ًْ ّ ثبلـبًَ یب كـػی اف ایوبى ،ػين ّ عـػگـایی ؿا هی آهْفػ.
دس تخؼ دّم عْاًٌؼٍ یبػ هی گیـػ کَ چگًَْ هب اًنبًِب ػؿ ّاهغ ثؼثغتی عْیو ّ ثٌبثـایي عْىجغتی عْیو ؿا ًیق هی
مبفین ّ ایٌکَ رِبى كـػی یب ّاهؼیت روؼی یک «رِبى موجْلیک ّ ًوبػیي ،یک مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک» امت ّ
ایٌکَ اثتؼا ثب ىٌبعت مبعتبؿ رِبى عْیو ّ «ًْع ؿاثطَ عْیو ثب ػیگـی» صبل هی تْاًین ثَ ایزبػ رِبًی ًْ ّ كـػی ّ
یب ثَ آكـیٌو كـٌُگ ّ گلتوبًی ًٌُْ ،ـُبی ًْ ػمت یبثین ّ یب ُـ چَ ثیيتـ ثَ هْكویت ػؿ فًؼگی ػولی ّ ثَ مؼبػت
فهیٌی ًبئل آیین.
دس تخؼ عْم عْاًٌؼگبى ثب ًوًَْ ُبی هيغٌ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگ ّ ؿّىٌلکـی ایـاًی ؿّثـّ هی ىًْؼُ .ن ثب
اٍْل ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ثب چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ ّ هجبصج هِن ؿّاًکبّی ػؿ ایي فهیٌَ آىٌب هی گـػًؼ ّ ُن اثقاؿی
ثـای ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگی ثؼمت هی آّؿًؼ .ایي ثغو عْاًٌؼٍ ؿا ثب عْیو اف ػؿّى ثضـاًِبیی هخل ثضـاى
گلتوبى ًبهْمی ،ؿّىٌلکـی ،ثضـاى ؿّاثٔ ایـاًیبى ثب ؿـة ّ ػیگـاى هی ثـػ ّ ثَ آًِب اهکبى هی ػُؼ کَ مبعتبؿُبی
ًِلتَ ػؿ ایي ثضـاًِب ّ كْبُب ّ اهکبًبت ػجْؿ اف ایي ثضـاًِب ؿا ثجیٌٌؼ ّ صل ّ لول ثکٌٌؼُ .وقهبى عْاًٌؼٍ ثب ىٌبعت
ثضـاًِبی ػوین كـٌُگی ّ ؿّىٌلکـی ربهؼَ عْیو ّ ػؿ ػؿّى عْیو هبػؿ هی ىْػ کَ صبل ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبالت
ًْیي ّ ثبلـبًَ ایي گلتوبى كـٌُگی ّ ؿّىٌلکـی ػمت یبثؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ « ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ چٌؼهتٌی» ،ثَ «
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عـػهٌؼ ىبػ ایـاًی» ػگـػینی یبثؼ ،ػؿ كـٌُگ ّ گلتوبى ًبهْمی یب ًبؿمینتی ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو تضْل ثْرْػ
آّؿػ ّ هبػؿ ثَ ایزبػ ثؼًِبی ًْ ،صبالت ًْ ّ گلتوبى ًْ ّ یب تْاًب ثَ ُوکبؿی ثب ػیگـاى ػؿ ایزبػ ایي رِبى ًْ ثبىؼ .اّ
ایٌگًَْ هبػؿ هی ىْػ ُـ چَ ثیيتـ اف «چٌؼپبؿگی کًٌْی ّ یب صبالت هبلیغْلیبیی ّ ؿّاى پـیيبًَ» كـػی یب روؼی ثَ «
ػـٍَ هؼؿت ّ عالهیت ُقاؿ ؿّایتی ّ ُقاؿگنتـٍ»  ،ثَ «تٌبًگی ًْ ّ موجْلیک» ،ثَ صبالت ًْیي ّ ثبلـبًَ «ّصؼت
ػؿ کخـت هؼؿى» یب «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» پنبهؼؿى ػمت یبثؼ.

دس تخؼ چِاسم ثضج هِن ثضـاى فثبى كبؿمیّ ،ـّؿت ّ عطْٓ ػوؼٍ ؿّاًی ایي ثضـاى ،اُویت ػجْؿ اف ایي ثضـاى
ّ چٌؼپبؿگی فثبى كبؿمی ّ ّـّؿت ػمت یبثی ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْیي هطـس هی ىْػُ .وچٌیي ّـّؿت ػمت
یبثی ثَ «فثبى موجْلیک ّ عالم كبؿمی» هطـس هی ىْػ .فثبًی موجْلیک ّ عالم کَ اربفٍ ؿىؼ اًؼیيَ ػلوی ّ
عالهیت ٌُـی ،اربفٍ ؿىؼ فثبًِبی ػلوی ّ ُوقهبى اهکبى ؿىؼ فثبًِبی ٌُـی ّ هتلبّت ًْ ّ عالهیتِبی فثبًی ّ
گلتوبًی ًْ ؿا هی ػُؼ ّ هـتت ثَ ؿىؼ كـػیت ّ فثبى هتلبّت کوک هی ؿمبًؼ .فثبًی ًْیي کَ ثب ػجْؿ اف ثضـاى
کًٌْی عْیو پبیَ گؾاؿ ّ ثنتـ «ُْیت هؼؿى ًْ ّ ثبف» ایـاًی امت ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ّ یبػگیـی اف فثبًِبی هؼؿى
امت؛ امیـ صبالت ًبؿمینتی ُـاك اف فثبًِبی ثیگبًَ ّ یب ىیلتگی کْؿکْؿاًَ ثَ فثبًِبی ثیگبًَ ًینت .ػؿ ایي ثغو
ثب ًوؼ ػّ ثغيی «کتبة فثبى ثبف آىْؿی» ُن صبالت ثضـاى فثبى كبؿمی ّ ُْیت كبؿمی ثیبى هی ىًْؼُ ،ن ثَ ًوؼ ّ
آمیت ىٌبمی رؼلِبی صْل ایي کتبة ّ صْل ؿاٍ پیيٌِبػی آهبی آىْؿی پـػاعتَ هی ىْػ تب ػلل ًبتْاًی كـُوٌؼاى
ایـاًی ّ فثبى ىٌبمبى ایـاًی اف ػمت یبثی ثَ «اروبع روؼی» ّ یب ًبتْاًی اف ُوکبؿی روؼی ثـای ػجْؿ اف ثضـاى
کًٌْی تيـیش ّ آمیت ىٌبمی ىًْؼ.
دس تخؼ پٌدن ّ ًِایی کتاب ؿاُِبی ًْیي ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ٌُـی تيـیش ّ هطـس هی ىًْؼ ّ عْاًٌؼٍ ثب ًگبٍ تللیوی ّ
چٌؼمینتوی ًْینٌؼٍ ػؿ ًوؼ كیگْؿُبی اػثی یب كـٌُگی ،هؼْالت اػثی ّ هتْى اػثی آىٌب هی ىْػُ .وقهبى ثب ًوؼ
هيغٌ ثـعی هجبصج ّ هتْى اػثی ّ ٌُـی ایـاًی ّ ٌُـهٌؼاى ایـاًی ،عْاًٌؼٍ ثب ثضـاى ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی ّ
ؿاُِبی ػجْؿ اف آًِب آىٌب هی گـػػ .تب ایي ربهؼَ ٌُـی ثتْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ُقاؿ صبلت ًْ ّ هتلبّت اف كـّؽ ّ
ُؼایت ّ ىبهلْ ػمت یبثؼ ،اف ًیبکبى عْیو ُـ چَ ثیيتـ ػجْؿ ثکٌؼ ّ عبلن رِبى ّ چين اًؼافُبی ًْ ،هتلبّت ّ رؾاة
ثـای ُـ ػّ كـٌُگ ایـاًی یب رِبى هؼؿى عْیو ثبىؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ «رِبًی» گـػػ.
مبعتبؿ کتبة ثَ گًَْ اینت کَ ُـ هوبلَ یک «كـاگوٌت هنتول» ّ ُوقهبى رقیی اف یک ثغو ّ رقّی اف کل کتبة
امت .افیٌـّ ُـ عْاًٌؼٍ هی تْاًؼ ثٌب ثَ ملیوَ ّ هیل عْیو اف هطلت یب ثغيی آؿبف ثکٌؼ کَ هی ٓلجؼُ .وقهبى ثنیبؿی
اف هتْى کتبة ثَ ىیٍْ «ُبیپـتکنتی» ّ یب ثَ کوک لیٌکِبی ػؿ ثغو اػثیبت ثب هتْى ػیگـ پیًْؼ ثیٌبهتٌی ّ ىجکَ ّاؿ
عْؿػٍ اًؼ تب عْاًٌؼٍ کٌزکبّ ثتْاًؼ ثَ هتْى ُوپیًْؼ ًیق ػمتیبثی ػاىتَ ثبىؼ.
اهـّفٍ ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ یب ؿّاًکبّاًَ رؼا اف ػـٍَ ؿّاى ػؿهبًی ّ ؿّاًکبّی ،ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق  ،اف
میبمت تب تجلیـبت ،اف ًوؼ كـٌُگی تب ًوؼ ٌُـی ،اف ؿاُِبی هْكویت تب ؿّاًکبّی گلتوبًِبی هغتلق میبمی یب ارتوبػی
هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ .افیٌـّ عْاًٌؼٍ ػؿ ُـ ثغو اف ایي کتبة ثب ػـٍَ ُبیی هتلبّت اف کبؿ ؿّاًکبّاًَ ّ
ؿّاًيٌبعتی آىٌب هی ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ ثب ًگبٍ عبً ،تللیوی ّ چٌؼمینتوی ًگبؿًؼٍ ػؿ ایي ػـٍَ ُب ّ ػؿ ًوؼ
هجبصج كـٌُگی ّ اػثی ایـاًی یب هؼؿى ؿّثـّ هی ىْػ.
عْامت ًِبیی ایي هوبالت تيْین عْاًٌؼٍ ثَ امتلبػٍ اف ایي ًگبٍ ّ اثقاؿ ؿّاًيٌبعتی ثـای ػؿک ّ لول ثضـاى كـػی یب
روؼی ،ػؿک ّ لول ّـّؿت آًِب ،ػؿک ّ لول ًْا ّ توٌبُبی ًِلتَ عْیو یب هلت عْیو ػؿ ایي ثضـاًِب ّ ػمتیبثی ثَ
تْاًبیی ػگـػینی ّ ؿًنبًل كـػی ّ یب روؼی امت .هّْْع ایي هوبالت ایزبػ یک « ىٌبعت هؼؿتوٌؼ» ّ « هؼؿت
عـػهٌؼاًَ ّ عٌؼاى» ثـای تضْل ّ ػگـػینی كـػی یب روؼی ّ یب ثـای ػمتیبثی ثَ عالهیت ٌُـی ّ ػلوی كـػی یب
روؼی امت .هّْْع آًِب ایزبػ اثقاؿ ّ مبفّکبؿی هْی ،ػـٍَ ّ چين اًؼافی هْی ّ ًْیي امت کَ ثَ عْاًٌؼٍ اربفٍ
هی ػُؼ ثَ ػٌْاى « مْژٍ ّ رنن عٌؼاى یب موجْلیک» رِبًو ّ ثضـاًو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ ،اف رْاًت هغتلق ثنٌزؼ ّ
صبل ثِتـ ثَ ؿّایت كـػی ّ ىغَی عْیو ّ ثَ عالهیت عْیو ػمت یبثؼ ّ یب ثَ ؿّایت كـػی ّ عبً عْیو اف
ُْیت ًْیي ّ هيتـک «ػبؿكبى فهیٌی ،ػبىوبى فهیٌی ،عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل» ػمت ثیبثؼ .تب عْاًٌؼٍ ُـ چَ
ثیيتـ اف صبلت «مـثبف ربى ثـکق یب ػبىن عـاثبتی مٌتی ّ ثضـاى فػٍ» ّ اف صبلت «ٌُـپیيَ هؼؿى» ثگؾؿػ ّ ثَ
«ثبفیگـ عٌؼاى ّ ىـّؿ» فًؼگی ػگـػینی یبثؼ.
تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثب ػمتیبثی ثَ « هؼؿت پبؿاػّکنیکبل ّ موجْلیک» عْیو ُـ چَ ثِتـ ثَ تللین عْیو ّ ثَ ؿًنبًل
كـػی یب روؼی ػمت یبثؼ ،ثَ مـًْىت ّ ؿاٍ عْیو آؿی گْیؼ ّ ؿّایت كـػی عْیو ؿا اف آى ّ اف ُْیت ّ ّـّؿت
هيتـک ثیبكـیٌؼ .تب اّ ثتْاًؼ اف «ػبىن عـاثبتی یب پْچ گـای ایـاًی» ّ « ػبىن هؼؿى ُـامبى اف توٌبُبی ػوین» ثَ
«ػبىن پبؿاػّکل ّ عٌؼاًی» تضْل یبثؼ کَ ُن هبػؿ امت تي ثَ ػين ّ توٌبی عْیو ػُؼ ّ ُوقهبى ثَ ُـ ؿّایت
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ثیوبؿگًَْ ػبىوبًَ ثغٌؼػ .تب اّ اف «ؿّىٌلکـ هًْتبژگـ یب هبلیغْلیبیی» کًٌْی ُـ چَ ثیيتـ ثَ « اًؼیيوٌؼ ّ عـػهٌؼ
ىبػ ّ چٌؼالیَ» ایـاًی ػگـػینی یبثؼ .تب اّ اف ٌُـهٌؼ عْػهؼاؿ ّ هًْتبژگـ ،ثب فثبى ّ رِبًی چٌؼپبؿٍ ّ گـُِّبی
ٌُـی ًبؿمینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ «پبیَ گؾاؿاى عالهیتِبی ًْیي ٌُـی ّ رِبًِبی هتلبّت ٌُـی ّ ًْیي» ػگـػینی
یبثٌؼ .تب آًِب اف «ثٌیبػگـایبى هؾُجی» ّ « ؿّىٌلکـاى ػیٌی التوبٓی» ُـ چَ ثیيتـ ثَ پبیَ گؾاؿاى ؿّایبت ًْ اف هؾُت
ّ پـّتنتبًینن هؾُجی ػگـػینی یبثٌؼ .تب ایي تضْالت هغتلق ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ ثَ «ًْفایی ّ ؿًنبًل كـٌُگی ایـاًی» ّ
ثَ «ػگـػینی مبعتبؿی ّ هؼؿى ربهؼَ ،كـٌُگ ّ ػّلت ایـاًی» ثیبًزبهؼ ّ ثَ تضْالت هؼؿى میبمی یب صوْهی ػؿ ایي
ػـٍَ ُب کوک ؿمبًؼ .تب اًنبى ایـاًی ثَ كـػیتی ًْ ّ هتلبّت ،ثَ رنوی ًْ ػگـػینی یبثؼ کَ هبػؿ امت هـتت
ؿّاثطو ؿا ّ ؿّایبتو ؿا تضْل ثغيؼ ،هبػؿ ثَ ػیبلْگ ػائوی ثب ػیگـی ّ ػًیب ّ تْاًب ثَ آكـیٌو ؿّایبت ًْ اف فًؼگی،
اف عؼا ّ هؾُت ّ اف ػلن ّ ٌُـ امت .تب ثؼیٌْمیلَ ثضـاًِبی ػين ،ایوبى ،ػوالًیت ایـاًی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ثلْؽ ًْ ّ
ثَ ؿًنبًل ػين ّ ایوبى ّ عـػ ایـاًی ّ ثَ ؿّایبت ًْ ،ثَ صبالت هغتلق پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ثَ گلتوبى ًْیي
ؿّىٌلکـی ّ كـٌُگ ّ ٌُـ ایـاًی ػگـػینی یبثٌؼ.
ثبؿی ایي کتبة ًیق ػؿ اػاهَ کتبثِبی ػیگـ ًگبؿًؼٍ ثَ ىیٍْ عْیو اًنبى ایـاًی ؿا ثَ ػـٍَ « رنن ّ رِبى ُقاؿ
ؿّایت ّ ُقاؿگنتـٍ »ّ ثَ ػـٍَ «ّصؼت ػؿ کخـت» ًْیي ایـاًی ّ یب ػؿ صبلت ّاالتـ ثَ صبلت «کخـت ػؿ ّصؼت
چٌؼٍؼایی ایـاًی» ػػْت ّ اؿْا هی کٌؼ .اّ ثؼیٌْمیلَ پیًْؼ عْیو ؿا ثب کل مینتن ّ ًگـه ىجکَ ّاؿ ًْینٌؼٍ ّ ثب
ُْیت هؼؿى ّ كـػی «ػبؿكبى ّ ػبىوبى فهیٌی ،عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل» صلع هی کٌؼ ّ ُوقهبى هجبصخی
هتلبّت ّ ًْ ؿا هطـس هی کٌؼ.

ػؿ ًِبیت عْامت «ًْینٌؼٍ هوبالت» ایي امت کَ عْاًٌؼٍ ًَ تٌِب ثب هؼؿتِبی ًگبٍ ّ ًگـه ًْینٌؼٍ ػؿ ػـٍَ ُبی
هغتلق آىٌب ىْػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿتِب ّ ّؼلِبی آى ثبىؼ ثلکَ ُوقهبى هخل ًگـه ًْینٌؼٍ ثَ ایي اٍل ثٌیبػیي
ؿّاًکبّی پی ثجـػ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي ثلْؽ اًنبًی ػمت یبثؼ کَ ُـ ًگـه ثبینتی ػؿ ػیي ؿـّؿ اف کبؿ ّ ؿاٍ
عْیو ُوقهبى هبػؿ ثَ لول «کوجْػ عْیو» ّ «ًیبف عْیو ثَ ػیگـی» ،ثَ ًگـىِب ّ چين اًؼافُبی ػیگـ ثبىؼ ّ
ثؼاًؼ کَ ُویيَ «ؿاٍ ّ ًگبُی ػیگـ» هوکي امت .فیـا ایي هوبالت ُوقهبى هی عْاٌُؼ ثَ عْاًٌؼٍ یبػ ثؼٌُؼ کَ چگًَْ
اّ ثب پب گؾاىتي ثَ ایي ػـٍَ ّ چين اًؼاف ًْیي ّ هتلبّت ػؿ ّاهغ ثبینتی صبل ثویَ ؿاٍ ؿا ثيغََ ؿّػ ّ چين
اًؼافُبیی ًْ ّ هتلبّت ،ؿّایبتی ًْ ّ هتلبّت اف هجبصج ثیبكـیٌؼ .تب مـاًزبم ػؿ ربهؼَ ّكـٌُگ هب ایي تْاًبیی آكـیٌو
ؿّایبت ًْ ّ اف مْی ػیگـ تْاًبیی ؿّاػاؿی ّ هجبصج چٌؼكبکتْؿی ،چٌؼچين اًؼافی ػؿ هْؿػ ُـ پؼیؼٍ كـٌُگی،
میبمی یب ارتوبػی ُـ چَ ثیيتـ ًِبػیٌَ ىْػ ّ هب ُـ چَ ثیيتـ ػؿ کٌبؿ ُن هبػؿ ثَ ایزبػ كـٌُگ ػیبلْگ ،ربهؼَ هؼًی
ّ ؿّىٌلکـی ًْیي ایـاًی ثبىین.
یب ػؿ کٌبؿ ُن هبػؿ ثَ ایزبػ تضْل ػوین كـٌُگی،صوْهی ّ میبمی ثبىین .تضْل ،ػگـػینی ّ ؿًنبًنی کَ ُن اصتیبد ثَ
«ُْیت هؼؿى ّ ًْیي عْیو» ،اصتیبد ثَ «عبًَ ّ هنکي فثبًی ّ كـٌُگی ّ كـػی رؼیؼ» عْیو ػاؿػ ّ افیٌـّ ًیبفهٌؼ
«ؿّاًکبّی ّ ًگبُِبی هغتلق ؿّاًيٌبعتی» امت ّ اف ٓـف ػیگـ ًیبفهٌؼ ػلْم ػیگـ ،چين اًؼافُب ّ مبعتبؿُبی
ًْیي میبمی ،صوْهی ،ربهؼَ ىٌبعتی ،فثبى ىٌبعتی ّ ؿیـٍ امت .فیـا هب ُوَ ارقای یک ػینکْؿك ّ گلتوبى ّ چين
اًؼافُبی هغتلق ،ؿاُِبی هغتلق یک ّـّؿت ّ تضْل هيتـک ُنتین .هب ًیبفهٌؼ ُوؼیگـ ُنتین ّ ثـای ایٌکبؿ
ثبینتی ػؿ ػیي هجْل تلبّت ّ ؿاٍ هتلبّت عْیو ثَ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ لول ًیبف عْیو ثَ ػیگـی تي ػُین ّ ایٌگًَْ
هبػؿ ثَ ایزبػ ثؼًِب ّ مینتوِبی ًْیي كـػی ،روؼی ،میبمی ،كـٌُگی ّ ٌُـی ىْین .تْاًب ّ هبػؿ ثَ ایزبػ ؿًنبًل
كـٌُگی ّ مبعتبؿی ربهؼَ عْیو ىْین .تضْل ّ ؿًنبًنی کَ مـًْىت ّ ّـّؿت كـػی ّ روؼی هبمت .ثبؿی ثَ
مـًْىت عْیو آؿی گْیین ّ آى ىْین کَ ُنتین .ایي کتبة ؿاٍ ّ ىیٍْ ایي ػگـػینی ّ ؿًنبًل امت.

پبّؿهی :ایي کتبة ّ هطبلت آى ثـای ثبؿ آعـ تْمٔ ًگبؿًؼٍ تکویل ّ اػیت ىؼٍ امت اهب هطوئٌب عطبُبی گـاهـی ػؿ آى
ّرْػ ػاؿػ ّ ًیبفهٌؼ ثَ ّیـامتبؿی ًِبیی ػاؿػ .اهیؼّاؿم فهبًی ایي کتبة ًیق چبپ ّ هٌتيـ ىْػ ّ الجتَ آًگبٍ ثب یک
اػیت ًِبیی ّ تکویل ًِبیی هطبلت.
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تخؼ یک :سّاًکاّی عَ تحشاى ُوپیًْذ ایشاًی
ػؿ ثغو اّل مَ ثضـاى هؼؿى هِن ربهؼَ ایـاى ،یؼٌی ثضـاى ػين ،ثضـاى عـػگـایی ّ ثضـاى ایوبى ربهؼَ ایـاى
هْؿػ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی هـاؿ هی گیـػ ّ ُوقهبى ُویپًْؼی گلتوبًی ایي مَ ثضـاى ػؿ چِبؿچْة ػینکْؿك ّ مینتن
كـٌُگی ایـاًی هْؿػ ثـؿمی ّ ًوؼ هـاؿ هی گیـػ .اف ٓـف ػیگـ ؿاُِبی ػجْؿ اف ایي ثضـاى ثَ ىکل هغتَـ هطـس
هی ىًْؼ کَ ُوبى ؿاٍ ّ صبالت « ػبؿكبى فهیٌی ،ػبىوبى فهیٌی  ،عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل» امت تب عْاًٌؼٍ
صبل ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک روغ ثٌؼی ػمت یبثؼ ّ ثب ؿاُِبی ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی آىٌب ىْػ .تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ
ُـ چَ ثِتـ ثب ایي تْاى ّ چين اًؼاف رؼیؼ ،ثَ تْاًبیی ػؿک ّ لول ثضـاى كـػی یب روؼی عْیو ّ ثَ اهکبًبت ّ
ؿاُِبی ػجْؿ اف آى ػمت یبثؼ ّ ثَ هؼؿتی ًْ ،مؼبػتی ًْ ّ ىبػی ًْ ًبئل آیؼ .ایي ثغو ػؿ ّاهغ اف یک مْ ػؿ پیًْؼ
تٌگبتٌگ ثب کتبة «اف ثضـاى هؼؿًیت ّ ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی» امت کَ ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ آى ُلت ثضـاى
هِن ّ هؼؿى ربهؼَ ایـاًی ،اف ثضـاى كـػیت تب ثضـاى رٌنی ّ رٌنیتی ّ ؿیـٍ ،هْؿػ ثـؿمی ّ آمیت ىٌبمی هـاؿ
گـكتَ امت ّ اف ٓـف ػیگـ ایي ثغو ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب کتبة « ػؿ متبیو فًؼگی یب امـاؿ هگْ» امت کَ ثیبًگـ
ایي رِبى ًْ ،هؼؿت ًْ ّ عٌؼٍ ًْ امت.
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سّاًکاّی تحشاى هفِْم «ػؾك ایشاًی»

ُـ اًنبًی ػاؿای یک «هلِْم ػين ػؿًّی» امت .ایي هلِْم ػين ثَْٓؿ ػوؼٍ ًبآگبُبًَ ّ تضت تبحیـ ؿّاثٔ ػّؿاى
کْػکی ّ گلتوبى كـٌُگی ثَ ّرْػ هیآیؼ ّ تْمٔ تزبؿة ػيوی ّ كـػی ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ ثقؿگنبلی تکویل ّ یب تب
صؼّػی هتضْل هیىْػ .ایي هلِْم ػين ثبػج هیىْػ کَ هب ػبىن تیپُبیی عبٍی ىْین ّ ػالئن عبٍی ػؿ ظبُـ ّ
یب ًگبٍ ّ ثبٓي هؼيْم هب ؿا ثَ صبلت «ػبىن ىؼى» گـكتبؿ کٌؼ ّ یب ػؿ ػين ثَػًجبل ایي یب آى امتؼبؿٍ هبًٌؼ «ػين
پبک»« ،هبرـارْیی»ُ« ،وقاػ یب هکول» ثبىین.
اف ایي ؿّ ّهتی کَ یک كـٌُگ ػچبؿ ثضـاى ػؿًّی هیىْػ ّ هبًٌؼ كـٌُگ هب ػچبؿ ثضـاى مٌت/هؼؿًیت هیگـػػ،
آىگبٍ ُوَ هلبُین کِي هبًٌؼ «هلِْم ػين ،ایوبى» ّ ؿیـٍ ًیق ػچبؿ یک ثضـاى ػؿًّی هیىًْؼ ّ ثَ هْل ًیچَ فهبى
ثبفًگـی ُوَ اؿفهُب ّ الْاس کِي ّ ایزبػ هلبُین ًْ ثـ ثنتـ ثضـاى كـا هیؿمؼ .هلبُیوی ًْ کَ ػؿ ؽات عْیو
هلبُیوی تللیوی ُنتٌؼ ّ ػؿ صبلت ثبلـبًَ ثَ پؾیـه موجْلیک هلِْم ًْی ػين ػؿ ػؿّى ثنتـ كـٌُگی ّ هلِْم کِي
ػين هیاًزبهؼ ّ عبلن «ًْفایی كـٌُگی» ُنتٌؼ .
هفِْم «ػؾك» دس فشٌُگ ایشاًی ّ فشٌُگ هذسى
هي ػؿ احـ ػیگـی اف عْیو ثَ ًبم« ثضـاى ػيوی ایـاًیبى »ایي ثضـاى ّ صبالتو ؿا ثَ ىکل ًنجتب ربهؼی تيـیش ّ ًوؼ
ؿّاًيٌبعتی کـػٍام ّ ػؿ هوبلَ ػیگـی ثَ ًبم« اف ػين تـاژیک تب پْچی تـاژیک »اىکبل ػوْهی ایي ثضـاى ػين ػؿ
ربهؼَ ایـاًی ؿا ًيبى ػاػٍام .هَؼ هي ػؿ ایي هوبلَ ٓـس هجبصخی ًْ ػؿ ایي فهیٌَ ّ ػؿک ػوینتـ ایي هجبصج ثـ پبیَ
ًظـیبت لکبى ّ یب ػیگـ ًظـات پنبهؼؿًی امت .اف ایي ؿّ عْاًٌؼگبى ػالهَهٌؼ ؿا ثَ عْاًؼى ایي ػّ هطلت ًیق ػػْت
هیکٌن .هجبصج هؼٌب ّ صبالت ػين ،تلبّت ػين ایـاًی ّ هؼؿى ػؿ ایٌزب ثطْؿ هغتَـ ٓـس هیىْػ.
هلِْم ػين ایـاًی ثـ هجٌبی اًؼیيَ «ّصؼت ّرْػ ػبؿكبًَ» ّ ًلی كـػیت ّ تلبّت امتْاؿ امت ّ هیتْاى ایي
رنتزْی یگبًگی ػبىوبًَ ّ ًلی ُـ ػٌَـ هتلبّت ؿا ػؿ ػينُبی ّاهؼی ّ یب ٌُـی ایـاًی ثَ عْثی هيبُؼٍ کـػ.
ًوبػُبی ایي ػين ػؿ پی ّصؼت ّرْػ ػبىن/هؼيْهی ؿا هیتْاى اف ػامتبى لیلی/هزٌْى ،كـُبػ/ىیـیي تب ثْف کْؿ ّ
صتی ػؿ پْچگـایی ًْمتبلقیک اهـّفی ایـاًی ثبفیبكت .هیتْاى تجلْؿ آى ؿا چْى عطی هـهق اف اىؼبؿی «ًْؿ تْیی،
ىْؿ تْیی »...هْالًب تب اىؼبؿ پبپ ًْیی ػًجبل کـػ کَ ػؿ هؼيْم ُوَ چیق ّ هؼٌبی فًؼگی ؿا هیرْیٌؼ .هیتْاى ػیؼ کَ
چگًَْ ػبىن ّ هؼيْم ّاهؼیٌُ ،ـی یب ایٌتـًتی ایـاًی ،چْى ػؿک ػوْهی اف صبكع ،ػؿ پی ػمتیبثی ثَ یگبًگی
ػبىوبًَ ثَ ّمیلَ ؿُبیی اف «صزبة عْػ ّ كـػیت» عْیو ُنتٌؼ.
اف ایي ؿّ هب ػؿ ػين ػؿ پی هیل یگبًگی کبهل ثب هؼيْم ُنتین ّ ثـای ػمتیبثی ثَ ایي یگبًگی هطلن ثَ ًلی ػالهت
كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ عْیو ،ثَ ًلی توٌبی اؿّتیکی ّ عْیيتيػّمتبًَ تي هیػُین ّ ػؿ ّاهغ عْیو ؿا ّ مؼبػت
كـػیهبى ؿا ػؿ پبی ایي هیل ّصؼت ّرْػ علَ هیکٌین .صبٍل ػؼم تْاًبیی تضْل ّ ػیبلْگ ػؿ ػين ایـاًی ّ گـكتبؿی
ػؿ صبلت ًبؿمینتی ػينً/لـتی ّ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ ػين چٌؼالیًَ ،بتوبم موجْلیک ّ هبثل تضْل امت .هب امیـ
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تَْیـ ایؼٍالی ًبؿمینتی عْیو اف ػين ّ ػبىن/هؼيْم هیهبًین ّ ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایبت هغتلق اف ػين ّ
تَبّیـ هغتلق صبالت ػبىن/هؼيْهی ،یب ًبتْاى اف پیًْؼ ػين ّ عـػ ،ػين ّ كـػیت ُنتین.
ػؿ موت هوبثل كـٌُگ هؼؿى ّ هلِْم ػين هؼؿى هـاؿ ػاؿػ کَ ثـ امبك كـٌُگ ّ ًگبٍ یًْبًی ّ هنیضی اف ػين
علن ىؼٍ امت ّ ایزبػگـ اًْاع ّ اىکبل هلبُین هؼؿى اف ػين امت .ػّ ىکل هِن آى« ،ػين ؿهبًتیک گًَْ» ّ ػیگـ
«ػين لیجـتیي هبؿکی ػّمبػ ّ مـاًْ ػثـژؿاک» امت .هيکل ًگبٍ هؼؿى ثَ ْٓؿ عالٍَ ایي امت کَ ػؿ ٓی فهبى
ُـ چَ ثیيتـ هیل یگبًگی ّ هطلویت هؼيْم کَ ثغيی اف ػين امت ،ػؿ پبی هیل ثَ كـػیت ّ مجکمبفی ػين هـثبًی
هیىْػ.

صبٍل گـكتبؿی «هي هؼؿى» ػؿ یک ػؿک مْژٍ/اثژٍای اف ػين ّ ًبتْاًی اف لول صبالت پبؿاػّکنیکبل ػين ،هبًٌؼ
پیًْؼ ػؿًّی هیل یگبًگی ّ هجْل تلبّتً ،بتْاًی اف لول پیًْؼ ػؿػ ّ لؾت ػين ّ ًبتْاًی اف ػين ّ ػیبلْگ ػوین
امت .ثَ هْل كْکْ ػؿ کتت «مکل ّ صویوت» ًگبٍ هؼؿى ػؿ پی تجؼیل اًنبى توٌبکٌٌؼٍ ثَ اًنبى صبکن ثـ توٌب امت.
اًنبى هؼؿى ثِبی ایي تاله ثـای کْچک کـػى ّ ػوالًی کـػى اصنبمبت ّ ػين عْیو ؿا ثب ثیوبؿکـػى ّ مطضی
کـػى ػين عْیو ّ رنتزْی هؼاّم ػين هیپـػافػُ .وَ تالهُبی هؼؿى ثـای مبػٍمبفی ػين چْى «ػين آفاػ»
ّ «کلْة مْیٌگـُب» ّ ؿیـٍ ػؿ ًِبیت ىکنت عْؿػٍ امت..
ػؿ ّاهغ رِبى هؼبٍـ ػّؿاى ثضـاى رِبًی ػين ًیق ُنت ّ ػؿک ىـهی ّ اعالهی اف ػين ّ مجکمبفی هؼؿى ػؿ
ًِبیت ثَ ثیوبؿی ػين ّ ثضـاى ػين هٌتِی ىؼٍاًؼ .ػين ثَ هْل اّکتبّیْ پبف ػؿ هوبلَ «ػیبلکتیک تٌِبیی» ،یک پؼیؼٍ
ٍـكب اًنبًی امت ّ هب ًویتْاًین اّ ؿا تؼـیق کٌین ،اهب هیتْاًین صبالتو ؿا ثیبى کٌین .اف صبالت هِن ػين صبالت
تللین اّؼاػ ّ پبؿاػّکل ػؿًّی ػين امت .هب ػؿ ػين یک ًلـ ؿا هطلن ػّمت هیػاؿین ّ هیعْاُین هلت ّ ربى اّ
ثَ هب تؼلن ػاىتَ ثبىؼُ .نفهبى هیػاًین کَ هْرْػی كبًی ُنتین ّ كبًتقیهبى ػؿ پی ػين ّ ًگبٍ ػیگـاى ًیق ُنت.
ایيگًَْ ػين پیًْؼ اثؼیت ّ لضظَ ،پیًْؼ ػين ربّػاًَ ّ لول كبًی ثْػى ّ هتٌْع ثْػى توٌبی ثيـی امت .هب ػؿ لضظَ
ػين ثَ پیًْؼ ّ تللین تَبػف ّ مـًْىت ػمت هییبثین ّ مـًْىت عْیو ؿا ثَ یک آىٌبیی تَبػكی پیًْؼ هیفًین.
هّْْع ثلْؽ ػبىوبًَ اف ایي ؿّ ػؿک ایي صبالت تٌبهْی ّ تللین اّؼاػ ػين ّ هجْل آى امتُ .ـ ػيوی هبالهبل اف
صبالت هتلبّت ّاثنتگی ،آفاػی ،كبًتقیُبی ًبؿمینتی ،هؼؿتٓلجبًَ ّ یب اؿّتیکی هغتلق امت .یک ػين ثبلؾ هبػؿ
امت ثَ تللین اّؼاػ ّ ثَ صبالت پبؿاػّکل عْیو ،ػين پبؿاػّکل عْیو ػمت یبثؼ ّ هـتت تضْل یبثؼ .صبالت ػين
ثَ تٌبمت اًنبًِب هتلبّت امت ّ ثبینتی ثبىؼ ،افیٌـّ ًیق ًوی تْاى ُیچگبٍ یک تؼـیق هيغٌ ّ ًِبیی ػؿثبؿٍ
«ػين» یبكت اهب ُوقهبى هی تْاى عطْٓ کلی صبلت ػبىوبًَ مبلن یب ثیوبؿگًَْ ؿا ًیق ثبفیبكت .ػؿ صبلت ثبلـبًَ ػين
هب ُویيَ ثب یک ػیؼاؿ ّ اؿتجبٓ ػوؼتب «پبؿاػّکل ّ موجْلیک» ثب ػیگـی ،هیبى ػبىن ّ هؼيْم ؿّثـّ ُنتین .چٌیي
تْاًبیی موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثـای هخبل ثَ كـػ ػبىن اربفٍ هی ػُؼ کَ ُن تي ثَ ػين ّ ًیبفه ثَ هؼيْم ثؼُؼ ّ ُن
هبػؿ ثَ كبٍلَ گیـی اف ؿاثطَ ّ عْیو ّ ًوؼ هؼاّم ؿاثطَ اه ثبىؼ ّ هبػؿ ثَ تـییـ ػؿ آى ثبىؼ .ایٌگًَْ ػين ػؿ پی
ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم ّ یب ُـاك اف ػين ػؿ ایي صبلت پبؿاػّکل ثَ صبلت «ػين عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم» تضْل هی
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یبثؼ .ػؿ چٌیي ؿاثطَ ثبلـبًَ ػبىوبًَ ػّ ٓـف ُن هی تْاًٌؼ ثَ توٌبُبی عْیو ػؿ پی یگبًَ ىؼى ثب هؼيْم ّ ػمتیبثی ثَ
ٍّبل اؿّتیکی یب ػيوی تي ػٌُؼ ّ ُن ثَ یکؼیگـ «كْب ّ هکبى ثـای كـػیت ّ تلبّت» ثؼٌُؼ .آًِب هی تْاًٌؼ ثَ مبى
ػّ ػبىن رْاى ُوقهبى تي ثَ صبالت کْػکبًَ ّ یب پؼؿ/هبػؿاًَ ًنجت ثَ یکؼیگـ ثؼٌُؼ ّ ؿاثطَ هبػؿ ثَ تضْل ّ
ػگـػینی امت ّػّ ًلـ هی تْاًٌؼ ُن ثَ یکؼیگـ اػتوبػ ثکٌٌؼ ّ ُن ثَ یکؼیگـ كْب ثـای كـػیت ّ تٌِبیی ثؼٌُؼ .آًِب هی
تْاًٌؼ ثَ هؼؿتِبی یکؼیگـ تي ثؼٌُؼ ّ ایٌکَ گبٍ یکی ػؿ فهیٌَ ای ثیيتـ اف ػیگـی هؼؿتوٌؼ امت ّ یکؼیگـ ؿا تکویل
کٌٌؼ.
ثـ امبك ایي عطْٓ کلی ًیق هی تْاى صبالت ثیوبؿگًَْ ػين ؿا تؼـیق ّ ثـؿمی کـػ .ػؿ صبالت ثیوبؿگًَْ ػين
آًگبٍ كـػ ،ثَ فػن ػکتـ «ّیللی» ؿّاًکبّ هؼـّف هجبصج ػيوی ،ثَ ربی ایٌکَ ثَ تللین ّ صبلت پبؿاػّکل « پیًْؼ
هیبى هیل یگبًگی ثب هؼيْم ّ هجْل كـػیت ػیگـی» ػمت یبثؼ ،گـكتبؿ صبالت ّ ؿّاثٔ یکٓـكَ ،تک مبعتی ّ
ثضـاى فا ىؼٍ امت.
چِبؿ ًوًَْ ایي ؿّاثٔ ثیوبؿگًَْ اف ًگبٍ ػکتـ ّیللی ثيـس ؽیل امت:

یب ؿاثطَ ثَ ىکل «تَبػهبت ػيوی ًبؿمینتی» هبًٌؼ ؿاثطَ هـیؼ/هـاػی ّ یب هیل یگبًگی کبهل ّ ًلی كـػیت ّ ىکنت
ًِبیی ایي تُْن امت؛ یب ثَ ىکل«تَبػم ػيوی ػُبًی یب اّؿالی» امت کَ ػؿ آى یک ٓـف ثیيتـ پؼؿ یب هبػؿ ّ هؼيْم
ثیيتـ یک کْػک امت ّ هّْْع ػين «هْاظجت اف یکؼیگـ» امت ّ صبالت ػیگـ ػين ّ تؼْیِ ربُب ػؿ ػين
ٍْؿت ًویگیـػ .یب ػين ثَ صبلت «آًبل_ مبػینتی» ّ رٌگ هؼؿت ثـ مـ امتوالل ّ اػتوبػ هتوبثل امت ،هبًٌؼ ؿّاثٔ
هؼـّف ثَ «هـؽ ّ عـّك رٌگی» ّ ًبتْاى اف تونین ّ تؼْیِ هؼؿت.
یب ؿاثطَ ثَ ىکل «تَبػم ػيوی اػیپبلی» امت کَ كـػ ػؿ ایي ؿاثطَ هؼوْال هؼيْهی ؿا ًبآگبُبًَ هیرْیؼ کَ ثتْاًؼ ثَ
کوک اّ فًؼگیاه ؿا مبهبى ػُؼ ّ ثب ىکنت ؿاثطَ ػؿ ّاهغ ىکنت ػؿًّی عْیو ؿا ثپْىبًؼ .هّْْع ػين ثبلـبًَ
ایي امت کَ ُوَ ایي صبالت ؿا ػؿ عْیو ػاؿػ ،اهب امیـ یک صبلت ًینت ثلکَ ػبىن ّ هؼيْم ُن هبػؿ ثَ پـمتو
یکؼیگـ ّ کوک ثَ یکؼیگـ ّ ُن هبػؿ ثَ ػیبلْگ ّ هجْل كـػیت ػیگـی ّ ثبؿی ػين ّ هؼؿت ّ ثیبى توٌبُبی اؿّتیکی
عْیو ُنتٌؼ( .ثـای تّْیضبت ثیيتـ ثَ ایي هوبلَ هـارؼَ کٌیؼ)
ثَ هْل ؿّاىکبّی لکبى ،ػين لضظَ ّ تجلْؿ آؿفّهٌؼی ثيـی امت .اًنبى هْرْػی آؿفّهٌؼ امت ّ ػؿ ػیي صبل ایي
آؿفّ ّ توٌب ُیچگبٍ کبهل ثَ ػمت ًویآیؼ ّ هب هـتت هضکْم ثَ ایزبػ ؿّایبتی ًْ اف ایي ػامتبى ّ آؿفّی هؼیوی ّ کِي
ُنتین .فییبیی ػين ثيـی ػؿ ایي صبلت تـاژیک /کویک ػين ّ ٍّبل هوکيً /بهوکي ثيـی ّ لول ًیبف ثَ ػیگـی ّ
ًبهوکٌی لول هطلن ػیگـی هـاؿ ػاؿػ.
ثـ امبك ًظـیَ لکبى هی تْاى اف ایي صبلت پبیَ ای ػين مغي گلت کَ صبلت هـػاًَ ثَ صبلت «كبلْك ػاىتي ،توٌب
ػاىتي» امت ّ صبلت فى ػؿ ػين ثَ صبلت «كبلْك ثْػى ،توٌب ثْػى ،ؿاف ّ ًیبف ثْػى» امت ّ ُوقهبى ُـ اًنبًی
ًیوَ ػیگـ ؿا ًیق ػؿ عْیو ػاؿػ .هجْل ایي صبلت پبیَ ای ػين هی تْاًؼ ثَ ػؿک ایي هّْْع کوک کٌؼ کَ ثـای هخبل
چـا هـػاى ػؿ ػين ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ هلت ّ توٌبی هؼيْم ،رنن هؼيْم ُنتٌؼ ّ چـا فًبى ثَ مبى تجلْؿ ػين ّ
كبلْك ثیيتـ هبیل ُنتٌؼ کَ ػؿ چين ػیگـی ثَ مبى ًوبػ ػين ػیؼٍ ىًْؼ ّ پـمتو ىًْؼ .ایي صبلت پبیَ ای ػين آًگبٍ
صبلت فیجب ّ ػؿ ػیي صبل تـاژیک/کویک ػين ؿا ثْرْػ هی آّؿػ ،فیـا گبٍ کلوبت هيبثَ ثـای ػبىن ّ هؼيْم،
ثـای هـػ ّ فى ػاؿای هؼبًی هتلبّت امت ،فیـا ػؿک پبیَ ای آًِب اف ػين هتلبّت امت.

ػؿ ػين هـػ ثیيتـ ثؼًجبل لول هؼؿت ّ ػمتیبثی ثَ هؼيْم امت ّ فى ثؼًجبل لول ػين ّ ایٌکَ اّ تجلْؿ ػين ثـای
ػیگـی امت .ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّاًَ هی تْاى ػیؼ کَ چگًَْ فى ّ هـػ ػؿ ػين چیقی هتلبّت هیثیٌٌؼ ّ ُنفهبى ایي
تلبّت ثبػج ایزبػ ثبفی تـاژیک /کویک ّ ػیبلْگ ػين ّ ٌُـ ثيـی هیگـػػ .هـػ ػؿ ػين ػؿ پی ػمتیبثی ثَ
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توٌبمت ّ فى ػؿ پی ػیؼى عْیو ػؿ چين هؼيْم ثَ مبى تجلْؿ ػين ّ توٌب امت .اهب ُیچکؼام اف ایي صبالت «هؼؿت
هـػاًَ ّ ػين فًبًَ» هبثل ػمتیبثی ًِبیی ًینتٌؼ .اف ایي ؿّ ثَ هْل ٌٓق لکبى «ػين اػطبی چیقی امت کَ كـػ كبهؼ
آى امت ،ثَ کنی کَ ُیچ هیلی ثَ ػؿیبكت آى ًؼاؿػ.» 1
فیـا هـػ ًویتْاًؼ ػين ؿا کبهل ػاىتَ ّ اػطب کٌؼ ّ فى عْاُبى ػیؼى عْیو ثَ مبى تجلْؿ ػين ػؿ چين هؼيْم
امت ّ ایي ؿا ُیچگبٍ کبهل ثَػمت ًویآّؿػ ّ یب ًویتْاًؼ کبهل تجلْؿ توٌب ثبىؼ .فًؼگی ّ ػين ثيـی ّ صوبین ثيـی
اف ایي ؿّ ُویيَ یک ربیيبى هیلٌگؼ ّ ًبکبهل ُنتٌؼ ّ یب هب ػاؿای هؼبًی هتلبّتی اف ػين ثَ ػلت تلبّت رٌنیتی ّ یب
هْهی ُنتین .اهب ایي ًبکبهلی ّ ّـّؿت ػیبلْگ امبك هؼؿت ػين ّ عالهیت ثيـی امت ّ ایزبػگـ تللین ّ ؿّایبت ًْ
اف «ػين هؼؿتوٌؼ ّ اؿْاگـی فًبًَ» ّ «هؼؿت ػبىوبًَ ّ اؿْاگـی هـػاًَ» ّ اف ػين ثيـی امت.
هؼوْال ّهتی هـػی هی عْاُؼ ثَ هلت فًی ػمت یبثؼ ،ثَ اّ گبٍ هْل عْىجغتی هی ػُؼ ّ ایٌکَ هی تْاًؼ اّ ؿا عْىجغت
مبفػ ،یؼٌی ایٌکَ اّ ٍبصت كبلْك ّ توٌبمت .ػؿ صبلیکَ ایي كؤ یک هْل ّ ػؿ ًِبیت یک تُْن امت ّ ًَ هـػ یب فى
ًوی تْاًٌؼ ُیچگبٍ ٍبصت ًِبیی كبلْك یب توٌب ّ یب ًوبػ ًِبیی كبلْك ،توٌب یب ػين ثبىٌؼ .افیٌـّ هـػ چیقی ؿا اػطبء
هی کٌؼ کَ ًؼاؿػ ّ فى ػؿ ّاهغ ایي ؿا ًوی عْاُؼ ثلکَ اّ هی عْاُؼ کَ ػؿ ًگبٍ ّ صبلت هـػ ثغْاًؼ کَ هـػ ػؿ اّ ػين
ّ فًؼگی ّ توٌب ؿا صل ّ لول هی کٌؼ ّ ًیبفهٌؼ اّمت .صتی ثِتـیي ُؼیَ ُب ًیق ّهتی اؿفه ّاهؼی عْیو ؿا ثـای
فى هی یبثٌؼ کَ ثَ هؼٌبی تبییؼ ایي صل اّلیَ ّ ًیبف هـػ ثَ فى ّ لول فى ثَ ػٌْاى تجلْؿ ػين ّ توٌب ثبىٌؼ .افیي ؿّ
ػين ثيـی یک ػين كبًی ،ثب صبالت تـاژیک/کویک  ،ثب مْء تلبُوِبی كـاّاى امت ّ ُوقهبى اّ ثقؿگتـیي هؼؿت ّ
عالهیت ثيـی امت .ػؿ ایٌزبمت کَ فًؼگی ثيـی ثَ یک «ريي ثيـی» تضْل هی یبثؼ ّ ػبىن ثْػى ثَ یک «ػبىن
ىؼى ػائوی ّ هبثل تضْل» ػگـػینی هی یبثؼُ .وبًطْؿ کَ ُـ فى ّ هـػی ًیوَ ػیگـ ؿا ػؿ عْیو ػاؿػ ّ هی تْاًؼ ّ
ثبینتی ثَ تللین عْیو اف «هؼؿت ػبىوبًَ هـػاًَ» ّ « ػين هؼؿتوٌؼ» فًبًَ ػمت یبثؼ .تللیوی کَ ُویيَ ًبتوبم امت ّ
یکزبیو هی لٌگؼ.
اف آًزب کَ صبلت ًِبیی «كبلْك ػاىتي ،یب كبلْك ثْػى» ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی یبثؼ ،اف آًـّ ػؿ ًِبیت ًیق ُیچکل
ًوی تْاًؼ ثَ صبلت ًِبیی هـػاًگی یب فًبًگی ،ثَ صبلت ًِبیی ػين ّ ػبىوی ػمت یبثؼ ّ هـتت اهکبى علن صبلت
رؼیؼی اف رٌنیت یب اف ػين ّرْػ ػاؿػ .اًنبى ثب هجْل ایي ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ ثِيت ًِبیی ،ػين ًِبیی ّاؿػ
ػـٍَ «ُقاؿ صبلت ػين ّ ُقاؿ ؿّایت ػين» هی ىْػ ّ ُوقهبى ایي ػيوِب ػاؿای یک صبالت پبیَ ای هخل صبالت
ؿّاًی «كبلْك ثْػى ّ كبلْك ػاىتي» امت .صتی ؿّاثٔ ُوزٌل گـایبًَ یب لقثیٌی ًیق ػاؿای ایي صبالت پبیَ ای ُنتٌؼ،
چَ ثَ ىکل آىکبؿ هخل ؿّاثٔ ثْچ/كن یب پٌِبىُ .وبًطْؿ کَ ُوَ ی ؿّاثٔ ػبىوبًَ ثيـی ثـ امبك تٌبهِ ػؿًّی
ثيـی هبًٌؼ تٌبهِ هیل ثَ ربّػاًگی ّ كبًی ثْػى ،هیل ثَ امتوالل ّ هیل ثَ ّاثنتگی ّ ؿیـٍ ثْرْػ آهؼٍ امت ّ ثلْؽ
ػين ثيـی آى گبٍ ثؼمت هی آیؼ کَ ایي تٌبهِ ثَ صبلت «پبؿاػّکل یب ثَ ّصؼت اّؼاػ» یب ثَ صبالت هيبثَ تللیوی
ػیگـ تضْل یبثؼ.
دسگیشی خاى ّ سّاى ایشاًی دس تحشاى دّ هفِْم ّ ضشّست تلفیك
ػؿ ثضـاى ؿّاثٔ ػيوی ّ فًبىْیی ػؿّى کيْؿ ّ ؿىؼ ٓالم ،ػؿ ثضـاى ػينُبی هیبى ایـاًیبى ّ عبؿریبى ،ػؿ
هؼْالت ػينُبی ایٌتـًتی ایـاًی ّ یب ثضـاى ػينُب ّ افػّادُبی اف ؿاٍ ػّؿ ایـاًی ّ ثنیبؿی هجبصج ػیگـ
هیتْاى ًوبػُبی ثضـاى ػين ایـاًی ؿا ػیؼ .هي ایي هجبصج ؿا ػؿ مَ هوبلَ رؼاگبًَ ّ ػؿ ثیٌبثیي هطبلت ػیگـ ثـؿمی
هیکٌن ّ ؿاٍُبیی ًْ ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاىُب ّ ػمتیبثی ثَ مؼبػت ّ هؼؿت ػبىوبًَ ًْ ؿا اؿائَ هیػُن .هّْْع
ایي هوبلَ ػؿک ثضـاى هلِْم ػين ایـاًی ّ ّـّؿت تللین امت ّ ثَ ایي ػلیل ایٌزب ثیيتـ اف ًوبػُبی ٌُـی ایي ثضـاى
امتلبػٍ هیکٌن .
یکبیک هب ُن ایي ثضـاى ّ ُن ىکنت هیل ثبفگيت ثَ عْیيتي ّ کپی کـػى هؼؿًیت ؿا چيیؼٍاین .فیـا هب كـفًؼاى یک
پـّمَ ّ ثضـاى هيبثَ ُنتین .فیـا هلِْم ػين کِي ػبؿكبًَ ًِلتَ ػؿ فثبى ّ كـٌُگ ّ ؿّاى هب ؿا ًویتْاى ثَ ػّؿ
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اًؼاعت .ؿاٍ هِن ایزبػ تللین ّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ اف ػين ثـ ثنتـ هجْل پیًْؼ هیل
یگبًگی ػبؿكبًَ ّ هجْل كـػیت ّ ایزبػ ؿّایبت هغتلق اف ایي ػين پـىْؿ ّ هتلبّت امت .
چٌیي ػيوی هیتْاًؼ ثَ ػیبلْگ ّ ًیبف عْیو ثَ هؼيْم تي ػُؼ ّ ُـ اعتالهی ؿا ثَ ثنتـ تضْلی ّ کيق توٌب ّ لؾتی ًْ
ػؿ ػين ّ ؿاثطَ ّ اؿّتیک تجؼیل مبفػ ّ ثَ اًْاع ؿّایبت هغتلق ػين كبًی ّ پـىْؿ ّ عٌؼاى ایـاًی ػمت یبثؼ.
اکٌْى ایي ایـاًی فى ّ هـػ هؼؿى ،هتلبّت ّ هبػؿ ثَ تللین ،ثٌب ثَ تْاًوُ ،ن عْیو ّ ُن ؿاثطَاه ؿا ثَ یک «ّصؼت
ػؿ کخـت هؼؿى» ّ یب «کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى» ّ چٌؼٍؼایی تجؼیل هیمبفػ .اّ هیتْاًؼ صتی ثَ یک «ػبىن
فهیٌی» تجؼیل ىْػ کَ ُن مـا پب توٌب امت ّ پـىْؿ ثَ هؼيْم ػين هیػُؼ ّ ُنفهبى ػيناه عـػهٌؼ ّ عٌؼاى امت
ّ هیػاًؼ کَ ػين ًیق ؿّایتی امت ّ ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ هوکي امت .پل ّهتی ػيناه ًبتْاى اف تضْل ّ ػیبلْگ ّ
تجؼیل ثَ ثبؿی تـاژیک هیىْػ ،ثب هجْل ػؿػ ّ ػقاػاؿی هـگ ػيناه ّ هـگ عْیو ثَ تضْلی ًْ ّ تْاًبیی ػيوی ًْ
ػمت هییبثؼ ّ هتضْل هیگـػػ...
ثـای ػمتیبثی ثَ چٌیي تْاًبیی ّ هؼؿت هتٌبهْی ّ یک چٌیي ػين عـػهٌؼ ّ عٌؼاًی ثبینتی ُن اف ًگبٍ مٌتی ّ ُن اف
ًگبٍ هؼؿى ػجْؿ کـػ ّ ػين هتلبّت ّ هؼؿى یب پنبهؼؿًی عْیو ؿا آكـیؼ .اف ایي ؿّ چَ ربی تؼزت کَ ٌُْف ًبتْاى
اف ایي تضْل ًِبیی ثْػٍاین ّ ُن ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى هب ّ ُن یکبیک هب ػؿ ایي هنیـ ّ ثضـاى ّ ثيثنت ثبؿُب
ىکنتَاین ّ هیىکٌین .ثَ هْل ًیچَ ػؿ یکبیک هب «گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ ػؿ رٌگ ثْػٍ امت ،پل چَ ربی تؼزت کَ
کْؿٍُبی كـاّاى ىکنتَاًؼ ّ هیىکٌٌؼ.» 2
ًوًَْ تاله ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاى ّ گـكتبؿی ػؿ ثيثنت ؿا هب ػؿ تاله ٌُـهٌؼاى ثقؿگی چْى كـّؽ ّ ُؼایت
هیثیٌین .اگـ كـّؽ ػؿ اّلیي آحبؿه پـىْؿاًَ اف لؾت گٌبٍکـػى ّ لول توٌبی ػين ّ اؿّتیک مغي هیگْیؼ ،اهب ثب
لول رِبى ّ ًگبٍ هؼؿى ّ تاله ثـای پؾیـه ایي ًگبٍ هؼؿى ػؿ رِبى ػبىوبًَ عْیو ػچبؿ ثيثنت هیىْػ .ثيثنتی
کَ ػؿ اىؼبؿ ًِبیی كـّؽ ّ اكنـػگی ّ ثيثنت ًِلتَ ػؿ توخیل فًؼگی ثَ مبى «کيیؼى میگبؿی ػؿ كبٍلَ ؿعْتٌبک ػّ
ُنآؿْىی» عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ .ثيثنتی کَ ػؿ ًِبیت ثَ هـگ كـّؽ هیاًزبهؼ ّ ػؿ اىؼبؿه ثَ آى ثَ ىکل
پیوگْیبًَ اىبؿٍ هیکٌؼ( .ػؿ ایي ثبة ثَ ًوؼ هي هـارؼَ کٌیؼ).
یک ػلت امبمی ثيثنت ایي امت کَ هب ػؿ صیي رؾة اًؼیيَ هؼؿى ػؿ مبعتبؿ عْیو ،ثَ ًبچبؿ ایي اًؼیيَ ؿا ثَ ىکل
ایـاًی تـروبى ّ هنظ هیکٌین ّ یب ایي اًؼیيَ ثَ صبلت یک «رنن ثیگبًَ» ثبهی هیهبًؼ ّ رؾة ًویىْػ .اثتؼا ثب ىٌبعت
ارتٌبةًبپؾیـی ایي عطب ّ تـروبى ؿلٔ امت کَ هیتْاى اف تللین ىکٌٌؼٍ ّ ىتـهـؿی کن کن ثَ تللیوی ًْ ّ فًؼٍ ّ
ُویيَ ًبتوبم ػمت یبكت.
ؿاّی ثْف کْؿ ُؼایت ػؿ ّاهغ ًوبػ ؿّىٌلکـ هؼؿى ایـاًی امت کَ ٌُْف ثَ ایي كـػیت ّ تْاًبیی ًِبیی ػمت ًیبكتَ
امت .اف ایي ؿّ هضکْم ثَ هنظ ّ تکـاؿ تـاژیک مٌت امت .ؿاّی ًگبُو ثَ فى احیـیً ،گبٍ یک ػبؿف ػؿ پی
«ّصؼت ّرْػ» ػبؿكبًَ ًبكی رنن ّ تلبّت ّ ًبكی توٌبی اؿّتیکی ّ رنوی امت .ؿاثطَ ؿاّی ّ لکبتَ ثَ ىکل ؿاثطَ
ًبؿمینتی ػينً/لـتی امت.
ىبهلْ ػؿ تَْیـ «آیؼا» ،ػؿ پی پیًْؼ ؿهبًتینینن هؼؿى ثب ػين ایـاًی ّ هِـهبىگـایی ایـاًی امت ّ ػؿ ایي تللین
ىکنت هیعْؿػ .اف ایي ؿّ آیؼای ىبهْ ثیيتـ یک فى احیـی/هبػؿ امت تب یک فى هؼؿى .چَ ثـمؼ ثَ آىکَ ىؼـ ّ
فًی پنبهؼؿى ثبىؼ ّ ایي ىؼـ ثَ هب ًگبٍ فى ّ كبًتقیُبی اّ ؿا ًنجت ثَ ىبػـ ّ چيناًؼافی ػیگـ اف ؿاثطَ ؿا ًيبى
ػُؼ .ىؼـ ىبهلْ یب ؿاثطَ مٌتی هِـهبًَ/ػبىوبًَ ػؿ «کلیؼؿ» ػّلتآثبػی ًبتْاى اف رِبًی ىؼى ُنتٌؼ .فیـا آىُب امیـ
ًگبٍ ًِلتَ ػؿ فثبى ّ كـٌُگ عْیو ّ ًبتْاى اف پؾیـه ثِتـ ًگبٍ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ّ ایزبػ ًگبٍ هتلبّت ،تللیوی ّ
چٌؼالیَ عْیو ثَ مبى یک ٌُـهٌؼ هؼؿى ُنتٌؼ ،چْى ثْؿعلً ،بثبکْف ،ریوق رْیل ّ ػیگـاى.
ؿاٍ ػمتیبثی ثَ ایي تللین ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ ّ هتلبّت ،ػؿ لول ثنتـ ّ توٌبی ػبؿكبًَ ّ ػبىوبًَ عْیو ّ پؾیـه ًگبٍ
هؼؿى ػؿ ایي ثنتـ ّ ایزبػ تللین ایـاًی اف ػين ّ كـػیت امت .تب ػين ّ ٌُـ ایـاًی ًیق چٌؼ الیَ ىْػ ّ ثـای هخبل ُن

15
صبلت هتلبّت ّ رؾاة ّ ؿهقآهیق ىـهی ّ ُن ًگبٍ ؿّاىکبّاًَ ّ تضلیلگـاًَ هؼؿى ؿا ػؿ عْیو رؾة کٌؼ ّ ثَ ؿئبلینن
ربػّیی ،مْؿؿئبلینن ایـاًی ّ پیًْؼ ُقاؿ ّ یکيت ّ ُلت عْاى ؿمتن ثب لضظبت ػيوی ّ كـػی عْیو ػؿ عیبثبىُبی
اؿّپب ثَ مبى هِبرـ ّ یب ػؿ عیبثبىُب ّ کْچَُبی ایـاى ثَ ػٌْاى ىِـًّؼ ایـاًی ػمت یبثؼُ .وبىْٓؿ کَ رْیل ػؿ
«اّلینیل» ثَ پیًْؼ امطْؿٍ اػینَ ّ فًؼگی ایـلٌؼی ػؿ رِبى چٌؼ ؿّایتی هِـهبًو ّ فًؼگی یک ؿّف اّ ػمت
هییبثؼ.
اًنبى ایـاًی هضکْم ثَ ایي تللین امت ّ گـًَ ػؿ ػين كـػی ّ یب تضْل ٌُـی ّ كـٌُگی هبػؿ ثَ ؿًنبًل ّ تضْل
ًِبیی ًجنتُ .ویي ّـّؿت كـٌُگی ّ ػینکْؿمیْ امت کَ ثبػج هیىْػ ػؿ ؿهبى ؿّب هبموی ثَ ًبم « ّؿػی کَ
ثـٍُب هیعْاًٌؼ» ،هب ػیگـ ثبؿ ثب كیگْؿ ػبؿف ّ تاله ثـای ػمتیبثی ثَ «ػين ربّػاًَ ّ تبؿ ربػّیی» ّ ًبتْاًی اف
ػمتیبثی ثَ ػين كـػی ؿّثـّ ىْین .ثب ایيکَ هیبى ایي کتبة ّ کتبة ثْف کْؿ ُؼایت ُلتبػ مبل كبٍلَ امت ،اهب
هّْْع یکی امت .فیـا ػینکْؿك ّ ثنتـ كـٌُگی یکی امت ّ ٌُْف تضْلی ًْ ٍْؿت ًگـكتَ امت .صتی ؿهبى
عْة هبموی ًیق هبػؿ ًینت ،ثب ّرْػ ٌٓقی پـىْؿ ّ ًکبتی ًْ ،ثَ ػون ایي هؼْل ّ لقّم تللین ػمت یبثؼ ّ هِـهبًو
هضکْم ثَ هـگ تؼؿیزی ّ ثـیؼى ارقای ثؼًو ّ کتبة عْة اّ هضکْم ثَ ًبتْاًی اف ژؿكبیی ًْ امت( .ػؿ ایي ثبة ثَ
ًوؼ ربهغ هي ثـ ایي ؿهبى هـارؼَ کٌیؼ).
ػؿ ػّؿاى هؼبٍـ ّ ثب ىکنت ُـ چَ ثیيتـ كـٌُگ مٌتی ّ تيؼیؼ ثضـاى ،ثب ىکنت ػين ؿهبًتیک لیلی/هزًٌْی ّ
ؿىؼ پْچگـایی ایـاًی ،هب اف یک مْ ىبُؼ ؿىؼ كـػیت ّ عالهیت ًْ ّ ًگبُی ًْ ثَ ػين ّ ثیبى ثضـاى ػين ػؿ آحبؿ
ٌُـهٌؼاى ّ ىبػـاى رْاى ایـاًی چْى رويیؼ هيکبًی ،فیجب کـثبمی ،ػلی ػجؼالـّبیی ،پگبٍ اصوؼی ّ ؿیـٍ ُنتین ّ
ُن ىبُؼ ًوبػُبی عطبُبی ًْ ّ ثـعْؿػ ًبؿمینتی ًبكی ُـ هؼیبؿ ّ هبًًْی ّ گـكتبؿی ػوین ػؿ ثضـاى ػين ّ ىبُؼ
ًبتْاًی اف ایزبػ یک ًگبٍ ثبلـبًَ تـاژیک/کویک ثَ ػين ّ ثَ هؼيْم ّ ثَ «ؿیـ» ُنتین( .ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ
كَل ًِبیی کتبة ایٌتـًت هـارؼَ کٌیؼ).
عخي ًِایی
هيکل ىـایٔ ثضـاًی ّ ثیوبؿگًَْ ایي امت کَ ُـ چَ ثضـاى ثیيتـ ْٓل ثکيؼ ،صبلت ػلآفؿػگی ّ کیيتْفی ثیيتـ
هیىْػ .اهـّفٍ ًیق ایـاًیبى یب اف یکؼیگـ كـاؿی اًؼ ّ یب گـكتبؿ مٌبؿیْی کِي ًبؿمینتی «ُوَ ثب ُنُ/وَ ثـ ػلیَ ُن»
ُنتٌؼ .اهب ػؿ ثطي ربهؼَ ًنلی ًْ ّ گلتوبًی ًْ ػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ػؿ ّاهغ اکخـیت ؿا تيکیل هیػُؼ .ایي گلتوبى ًْ،
گلتوبى «تللین» ّ ػمتیبثی ثَ ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى یب کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى ثَ مبى ػبىوبى عـػهٌؼ ایـاًی ّ
ایزبػ ؿّایبت هغتلق اف ػين ّ هجبصج ػیگـ امت .هب ایي ًنل ًْ ُنتین کَ ثَ ربی کیيتْفی ثَ عْیو ّ ػیگـی ،اف
مـًْىت ّ ثضـاى عْیو هــّؿین ّ عبلن تللینُبی عْیو ّ ؿّایبت ًْی عْیو اف ػين ّ گیتیگـایی ُنتین.
هب كـفًؼاى ثضـاى ّ صبهالى ؿًنبًل هيتـک رنن ّ ػين ّ عـػ ایـاًین ّ هّْْع هب ایزبػ ؿّایبت هغتلق اف ایي
ػين فهیٌی ّ عٌؼاى هيتـک ،لول ّصؼت ػؿ کخـت عْیو ّ رؼل عٌؼاى ػبىوبى فهیٌی ،ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى
ىبػ ایـاًی ثـای ػمتیبثی ثَ ثِتـیي تللینُب امت.
 /1ؿّاىکبّی فى ّ هـػ .ػّ هوبلَ اف ػکتـ هْللی
 .2چٌیي گلت فؿتيتً .یچَ .تـروَ آىْؿی
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سّاًکاّی تحشاى هفِْم «ایواى» دس ایشاى
ایوبى ثَ هْل کیـکَگبؿػ ػؿ کتبة «ُـاك ّ ػلِـٍ ( »)1ػؿ ّاهغ ّاالتـیي ًْع ػين امت .عْاٍ ایي ایوبى ،ایوبى ثَ
یک عؼا ّ یب ایوبى ثَ عْیو ّ یب ایوبى ثَ ٓجیؼت ّ ػلن ّ ؿیـٍ ثبىؼ .فیـا اف ٓـین ایوبى امت کَ اًنبى ًْع پیًْؼ
عْیو ثب ُنتی ّ فًؼگی ؿا مبهبى هیػُؼ ّ ثَ عْیو ّ فًؼگیو ُؼكی ّ هؼٌبیی هیثغيؼ .افیيؿّ ثَ هْل کیـکَگبؿػ
هیتْاى گلت کَ ُـ اًنبًی یک مـىت هؾُجی ػاؿػ ،فیـا ُـ کل ثَ ىیٍْ عْیو ّ یب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو ایي
ایوبى ّ اؿتجبٓ ثب ُنتی ّ یب ثب عؼا ؿا ّ هؼٌب ؿا هیآكـیٌؼ ّ ثَ عْیو ًبم ّ ًيبًی هیػُؼ.
ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّی لکبى اًنبى یک «مْژٍ توٌبهٌؼ ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی یب ؿیـ» امت .اًنبى یک «کوجْػ ّ ًیبفهٌؼ
ثَ ؿیـ» امت تب عْیو ؿا تجییي ّ تلنیـ کٌؼ .اّ توٌبی ؿیـ امت .عؼا ػؿ ّاهغ ّاالتـیي ّ هِوتـیي ىکل ثیبى «ؿیـ»
امت .عْاٍ ایي عؼا ثَ ىیٍْ هؾُجی هللا ،یٍِْ ّ ؿیـٍ ًبهیؼٍ ىْػ ّ یب ػاؿای یک ًبم ػلوی ّ ؿیـٍ ثبىؼ .افیيؿّ هؼٌبی
ایوبى ػؿ ًگبٍ ؿّاىکبّاًَ ثَ هؼٌبی ًْع اؿتجبٓ ثب ایي «ؿیـ ثقؿگ» امت کَ مْژٍ اف ٓـین اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب ایي
«ؿیـ ثقؿگ» ،ثب عؼا ّ ُنتی ػؿ ّاهغ عْیو ّ مـًْىتو ؿا تجییي هیکٌؼ ّ كـػیتاه تضت تبحیـ ایي ؿاثطَ ّ ًْع
ًگبٍ «ؿیـ» یب هؾُت ،عؼا ّ ُنتی ثَ اّمت.
افیيؿّ ثـای ّؿّػ ثَ ثضج ثضـاى ایوبى ثبینتی هجل اف ُـ چیق هیبى هؼٌبی ؿّاىکبّاًَ ایوبى ّ هؼٌبی هؾُجی آى
تلبّتی هبئل ىؼ .هؼٌبی هؾُجی ایوبى ؿا ػؿ ّاهغ یک ؿّصبًی ّ یب امتبػ الِیبت ّ ؿیـٍ هیتْاًٌؼ ػؿ چِبؿچْة یک
هؾُت عبً هخل هؾُت امالم یب هنیضیت ّ ؿیـٍ تّْیش ّ ثیبى کٌٌؼ ّ یب اف اًْاع ّ اىکبل ایوبى ػؿ ایي چِبؿچْة
مغي گْیٌٌؼ .هِن ػؿک اُویت ایي تلکیک صْفٍُب امت.
ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّاًَ «ایوبى» هّْْع ًوؼ ًْع اؿتجبٓ اًنبى یب یک كـٌُگ ّ یب ًْع اؿتجبٓ ؿّایت صبکن اف یک
هؾُت ثب «ؿیـ» ّ یب ثب «ؿیـ ثقؿگ» یؼٌی ثب «عؼا» امت .ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ُـ هؾُت ّ ُـ هنلک ػؿ ّاهغ
ًوبػی اف «هبًْى ّ ًبم پؼؿ» امت ّ صکبیت اف آى هی کٌؼ کَ كـػ ،هْم یب اًنبًِبیی پی ثـػٍ اًؼ کَ آًِب ٍبصت هؼؿت
هطلن ًینتٌؼ ّ ًیبفهٌؼ یکؼیگـ یب ػیگـی ُنتٌؼ .افیٌـّ هّْْع ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ «ًْع ّ صبلت اؿتجبٓ هْهي ثب
هؾُت» عْیو امت کَ ًيبى ثلْؽ هْهي یب ًوبػ ثلْؽ ّ یب ًبپغتگی ؿّایت صبکن ثـ هؾُت امتُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ
مبعتبؿ ُـ ؿّایت صبکن ثـ هؾُت ّ یب ػؿ ُـ هؾُجی هی تْاى ػیؼ کَ تب چَ صؼ ًْع فثبى ّ مبفّکبؿُبی ػؿّى ایي
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.
ثبؿی اًنبى ثـ ثنتـ ًْع «ؿاثطَ اه ثب ؿیـ ّ ػیگـی ثقؿگ» ،یؼٌی ثـ ثنتـ ًْع ّ مبعتبؿ ؿاثطَ اه ثب رِبى ،ثب
عؼا ّ ُنتی ػؿ ّاهغ ثَ عْیو ّ رِبًو ًظن ّ اًْوبم هیثغيؼ ّ ثَ عْیو ّ فًؼگیو مبهبى ّ هؼٌب ّ چِبؿچْة
هیػُؼ .ػؿ ایي هؼٌبی ؿّاىکبّاًَ هیتْاى اف ایيؿّ اف مَ ًْع ؿاثطَ ثب عؼا مغي گلت:
ىکل اّل ایوبى ّ ؿاثطَ ثب عؼا یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثب عؼا ّ یب ثب هؾُت امت کَ ػؿ آى هْهي
عْیو ؿا ثَ ثٌؼٍ ّ هنضْؿ یک تَْیـ هطلن ّ ًبؿمینتی اف یک عؼای هؼؿتوٌؼ ّ پـىکٍْ ّ یب یک ؿّایت
هنضْؿکٌٌؼٍ ّ رجبؿ اف یک هؾُت هیکٌؼ .ػؿ ایي صبلت ًبؿمینتی اّ امیـ ًگبٍ عؼا ّ ؿّایت عْیو اف عؼا ّ هؾُت
امت ّ عْیو ؿا ثَ هْهي گٌبُکبؿ هبثل مـفًو ّ یب هـتت ػؿ صبل ارـای ػػب ّ هْاػؼ هؾُجی تجؼیل هیکٌؼً .وًَْ ایي
تَْیـ اف «عؼا» ّ هؾُت ؿا هب ػؿ ُوَ ًْع هؾاُت ّ هنبلک ّ صتی ایؼتْلْژیُبی هبؿکنینتی ّ هبتـیبلینتی
هیثیٌین کَ ػؿ آى عؼا ،هؾُت ،ؿُجـ ثَ یک تَْیـ پـىکٍْ ّ رجبؿ تجؼیل هیىْػ ّ هْهي عْیو ؿا ػؿ ثـاثـ ایي
تَْیـ چٌبى کْچک ّ عبکمبؿ صنبة هیکٌؼ کَ ؿاُی رق تاله ثـای کنت هِـ هؼجْػ عْیو اف ٓـین ًلی عْیو
ّ ًلی عـػ عْیو ّ ارـای ایوبى کْؿکْؿاًَ ًؼاؿػ .اّ ثَ هْهي هنضْؿ یک ؿّایت اف عؼا ّ ًبتْاى اف تضْل ؿّایت
عْیو ّ ایزبػ ؿّایتی ًْ تجؼیل هیىْػ .ایيگًَْ ػؿ ایي ؿاثطَ ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ًبؿمینتی ثب عؼا ّ یب ثب هؾُت ،هْهي
یب امیـ ّ ػبىن کْؿ ًگبٍ عؼا ّ هؾُت عْیو امت ّ یب كـػا اف ایي هؾُت ّ عؼا هتٌلـ هیىْػ ّ یکػكؼَ ّؼهؾُت ّ
ّؼایوبى ّ پْچگـای هطلن ّ هنضْؿ هیىْػ .یؼٌی اّ ػؿ ُـ ػّ صبلت هطلنگـایبًَ ّ ًبؿمینتی ثـعْؿػ هیکٌؼ.
ىکلی اف ایي ًْع ؿاثطَ ًبؿمینتی ػؿ كـٌُگ ایـاًی كیگْؿ «فاُؼ» ػؿ ػـكبى ایـاًی امت ّ ًوًَْ ػیگـ آى «ػبؿف
ایـاًی» امت کَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ّصؼت ّرْػ ثب ػين ّ عؼای ػين عْیو ثَ ًلی كـػیت ّ كبٍلَ عْیو
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هیپـػافػ ّ عـاثبتی هیىْػ .الجتَ ػـكبى ایـاًی ػؿ عْیو صبالت موجْلیک اؿتجبٓ ؿا ًیق ػاؿامت ّ ثَ ایي ػلیل ًیق
چٌؼًضْی ّ چٌؼؿّایتی امت.
ىکل ػیگـ ایوبى ّ یب اؿتجبٓ ثب عؼا ّ هؾُت ،ىکل ّ ؿاثطَ «ؿئبل یب کبثْكّاؿ» امت کَ ػؿ ایي صبلت هْهي امیـ
ًگبٍ یک عؼا ّ هؾُت یب ایوبى رجبؿ ّ هطلن ّ متنگـ امت ّ ثـای ایي ایوبى ػمت ثَ هتل ػگـاًؼیو ّ یب مـکْة ُوَ
هؼؿتُب ّ ىْؿُبی ثيـی عْیو هیفًؼ .اّ عْیو ؿا ثَ اثقاؿ_ اثژٍ توتغ هطلن ّ ثیهـف یک تَْیـ اف عؼا ّ
هؾُت ّ یب ایؼئْلْژی تجؼیل هیکٌؼ ّ ثـای ایي توتغ ثَ هتل ّ آفاؿ عْیو ّ ػیگـی ػمت هیفًؼً .وًَْ ایي صبلت اف
ایوبى ؿا هیتْاى ػؿ ػّؿاى هـّى ّمطی ػؿ اؿّپب ّ آتوفػى ثبٍطالس فًبى مبصـٍ ّ صکْهت اًکیقامیْى ػیؼ .یب
ًوًَْ هبؿکنینتی ّ كبىینتی آى ؿا ػؿ صکْهت امتبلیي ،پلپت ّ یب صکْهت ُیتلـی ثبفیبكت ّ ىبُؼ آبػت
کْؿکْؿاًَ ّ توتغ ّ لؾت هْهٌبى ّ ُْاػاؿاى ػؿ ُوـاُی ثب ػگـکيی ّ کتبةمْفی ّ ؿیـٍ ثْػ .ػؿ كـٌُگ ایـاًی
ًوبػی اف ایي صبلت «ؿئبل» ّ کبثْمبًَ ثب عؼا ُوَ ی ثٌیبػگـایبى هؾُجی ّ یب «فاُؼاًی» ُنتٌؼ کَ ثَ امن عؼا ّ ىـع
ػمت ثَ هتل ػگـاًؼیو ّ یب ثبٍطالس هلضؼ فػٍ ّ هی فًٌؼ .صبلت ػیگـ آى ػؿ ّاهغ صبلت «ٍْكی» امتٍْ .كی ػؿ
ػیي ایٌکَ ػؿ پی یگبًگی ثب عؼامت ،اهب ثـ عالف ػبؿف ،اّ ؿاثطَاه ثب عؼا یک ؿاثطَ ثـ امبك تـك ّ عْف امت
ّ ثَ ایي عبٓـ ًیق ثَ فًؼگی هـتبّبًَ تي هیػُؼ ّ امیـ توتغ هبفّعینتی ّ مبػینتی ایي ؿاثطَ هبالهبل اف تـك ّ
عْف ثب عؼامت .ػؿ ُوَ هؾاُت ػیگـ ػؿّى ایـاى هیتْاى ًوًَُْبی ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ثب هؾُت ّ عؼا ؿا
ًیق ثبفیبكت .ثـای هخبل آىگبٍ کَ ثـعی اف هْهٌبى ػؿ هـمن ػبىْؿا ىـّع ثَ فػى عْیو ثب هوَ ّ ىويیـ هیکٌٌؼ ،ثَ
ربی ایٌکَ ثَ ىیٍْای موجْلیک ّ ُوـاٍ ثب هـامن هؾُجی ػقاػاؿی ّ یبػآّؿی ثَ ارـای هـامن ػبىْؿا ثپـػافًؼ .ایي
ىیٍْ موجْلیک ؿا ًیق هیتْاى ػؿ ثغيی اف ایي هـامن ثبفیبكت.
ىیٍْ مْم ّ ثبلـبًَ اؿتجبٓ ثب عؼا ّ هؾُت ّ ّاالتـیي ىکل ایوبى ػؿ ّاهغ اؿتجبٓ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب عؼا ّ هؾُت
امت .ػؿ ایي ؿاثطَ هْهي ثب عؼا ّ هؾُت عْیو ثَ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ىغَی هیپـػافػ ّ هبػؿ ثَ تضْل ؿّایت عْیو
اف هؾُت ّ یب اف عؼامت .فیـا اّ هیػاًؼ کَ اّ ُیچگبٍ تَْیـ ًِبیی اف عؼا ّ هؾُتاه ؿا ثؼمت ًویآّؿػ ّ ُویيَ ػؿ
ؿّایت عْیو ّ ؿّایت كـٌُگی عْیو اف عؼا ّ ایوبى هیفیؼ .پل ُن هبػؿ ثَ ایوبى پـىْؿ ّ ػیبلْگ ىغَی ثب عؼای
عْیو امت ّ ُن هبػؿ ثَ تضْل ؿّایت عْیو ّ تضْل ایوبى عْیو ثـ امبك ىـایٔ ّ ّـّؿیبت فًؼگی ّ فهبًَ
عْیو امت .ػؿ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ،ثـ ثنتـ ػين ثَ عؼا ّ تْاًبیی ًوؼ ؿاثطَ ّ هؾُت ّ ؿّایت
عْیو ،ایوبى ثَ یک ؿّایت پـىْؿ ّ مجکجبل ّ هبػؿ ثَ تضْل اف عؼا ّ ُنتی تجؼیل هیىْػ ّ ثب ایي ؿّایت موجْلیک
ّ كبًی اف «ؿیـ ّ عؼا» ُنفهبى مْژٍ كـػیت كبًی ّ ؿّایت كبًی ّ رِبى موجْلیک ّ كبًی عْیو ؿا هیآكـیٌؼ .فیـا هب
ثب ًْع ًگبٍ ّ اؿتجبٓوبى ثب «ؿیـ» ،عْاٍ ثب عؼا یب ثب هؼيْم ،اف ٓـف ػیگـ عْیو ؿا ثَ مبى هْهي ّ یب ػبىن ّ ًْع
ایوبى ّ ػينهبى ؿا هیآكـیٌینً .وًَْ ایي تضْل موجْلیک ػؿ رِبى هؼؿى ؿا هب ثب ىـّع پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ایزبػ
ؿاثطَ هنتوین ّ ىغَی هیبى هْهي ّ عؼا ّ ًلی ّامطَگـی ؿّصبًی هنیضی هیثیٌین.
ػؿ كـٌُگ ایـاًی اّلیي ىکل صْْؿ ایي ػیبلْگ ّ ؿاثطَ موجْلیک ػؿ ّاهغ ثب «ػـكبى ایـاًی» ّ ثب ؿّایت ًْی
ػـكبى ایـاًی اف «امطْؿٍ آكـیٌو» آؿبف هیىْػ .اف ػّؿاى هؼبٍـ ّ هيـَّٓ هب ىبُؼ ظِْؿ ؿّایبت ًْ اف هؾُت
ًیق ُنتین ّ ىبُؼ تاله ثـای ایٌکَ هؾُت امالم ّ هؾاُت ایـاًی ُـ چَ ثیيتـ «ػًیْی» ّ اهـّفٍ ىًْؼ .اهب ایي ؿًّؼ
ػؿ ًِبیت ُویيَ ىکنت عْؿػٍ امت فیـا ُوَ ی ایي ؿّایبت ًْیي ػؿ ًِبیت امیـ مبعتبؿ ّ صبالت ػوؼتب «ًبؿمینتی
ّ یب ؿئبل ثب هؾُت» ثبهی هبًؼٍ اًؼ ّ ػؿ ًِبیت ثَ امن ایي «هؾُت ّ ؿّایت هطلن» ػمت ثَ هتل هؼؿًیت ّ اًؼیيَ هؼؿى
فػٍ اًؼ .اهب اکٌْى ّ ػؿ اػاهَ یک تضْل چٌَؼمبلَ ،ؿاثطَ ؿئبل ّ یب ًبؿمینتی ٍْكی ّ فاُؼ ثب عؼا ،اکٌْى هب ىبُؼ
ؿىؼ ػالئن ایي «پـّتنتبًینن هؾُجی» ّ ایزبػ ؿاثطَ كـػی هیبى اًنبى ّ عؼا تْمٔ ثـعی «ؿّىٌلکـاى هؾُجی» هخل
مـّه ّ ػیگـاى ُنتین ّ ُوقهبى ًظـات آًِب ثبینتی هـتت ًوؼ ّ ثـؿمی ىْػ تب هؼؿت موجْلیک ایي ًظـیبت ّ تضْل
ًِبیی ثَ یک ؿّایت هؼؿى ّ ثبلـبًَ اف هؾُت ُـ چَ ثیيتـ ثَ هؼؿت ّ صبلت صبکن ػؿ ایي ؿّایبت ًْ تجؼیل ىْػ .تب ثَ
یک ؿاثطَ موجْلیک ػبىن/هؼيْم ّ ػبؿی اف عْف ّ ُـاك ٍْكی ّ ػبؿی اف ایوبى کْؿکْؿاًَ فاُؼ ػگـػینی ّ
ؿىؼ یبثؼ .ثی ػلیل ًینت کَ اکخـ ایي ؿّىٌلکـاى ػیٌی ثـای ایزبػ ایي «ؿّاػاؿی هؾُجی ّ ؿّایبت ًْ» ثَ مـاؽ ػـكبى
ًیق هی ؿًّؼ .فیـا ػـكبى پیو فهیٌَ اّلیَ ّ كـٌُگی ایي تضْل ًْیي ّ ؿاثطَ ًْیي ّ موجْلیک اًنبى ّ ػیگـی ،اًنبى
ّ عؼامت .ػـكبى ایـاًی ثب آكـیٌو یک ًگبٍ كبًی ّ ؿّایت كبًی ّ هبثل تضْل اف عؼا ،ثب ایزبػ ػیبلْگ
ػبىن/هؼيْهبًَ ّ ؿًؼاًَ ثب عؼا ّ ُنتی ،ثب یک «ؿًؼی ّ ًظـثبفی ثقؿگ ّ عالم» ثَ اًنبى ایـاًی ایي اهکبى ؿا
هی ػُؼ کَ ُنفهبى عْیو ّ رِبى موجْلیک عْیو ؿا ثَ ىیٍْ رؼیؼی مبهبى ثؼُؼُ ،ـ چَ ثیيتـ تي ثَ فهیي ّ
فًؼگی ،کبهزْیی ّ رنن عْیو ثؼُؼ .افیٌـّ ثب ؿىؼ ػـكبى هب ىبُؼ صْْؿ اّلیي ًوبػُبی كـػیت ایـاًی ّ ٌُـ
ایـاًی چْى صبكع ،مؼؼی ،هْالًب ّ ػیگـاى ُنتین .ثب ایيصبل ایي تضْل هِن موجْلیک ػؿ ًیوَؿاٍ هتْهق هیىْػ ّ
اًنبى ایـاًی ثَ رِبى ُقاؿ ؿّایت عْیو اف ایوبى ّ عؼا ّ ُقاؿ ؿهٌ پـمتو فًؼگی ّ عؼا ّ ُنتی ػمت ًوییبثؼ ّ
كـػیت ایـاًی ػؿ ًِبیت امیـ «توتغ یک ّصؼت ّرْػ هطلن ّ هبػؿاًَ» هیىْػ ّ ثَ مؼبػت ػًیْی ّ كـػیت كبًی
عْیو ػمت ًوییبثؼ .ؿًّؼ ّ پـّمَ ای کَ اهب ثَ پبیبى ًوی ؿمؼ ّ صبل اهکبى تضْل ًِبیی آى ثْرْػ آهؼٍ امت.
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چِاس گفتواى لکاى ّ چِاس استثاط تا هزُة یا تا خذا
هیتْاى ثـ ثنتـ تئْؿی «چِبؿ گلتوبى لکبى(ُ »)2نچٌیي اف چِبؿ تَْیـ اف عؼا ّ ایوبى مغي گلت .ػؿ
گلتوبى «اؿثبة/ثٌؼٍ» عؼا ثـای هْهي تجؼیل ثَ آى تَْیـ هطلن ّ ىکُْوٌؼی هیىْػ کَ هْهي هیعْاُؼ ثب
ارـای كـهبىُبی اّ ثَ ایي هؼؿت ّ ىکٍْ هيبثَ ػمت یبثؼ ّ اف یبػ هیثـػ کَ ایي تَْیـ هطلن ّ ایي
كـهبىُبی ُیچگبٍ تَْیـ ّ كـهبى ًِبیی عؼا ًینتٌؼ ّ تٌِب ؿّایتی اف اّ ُنتٌؼ .فیـا عؼا ػاؿای یک ؽات
ًِبیی ّ هطلن ًینت.
ػؿ صبلت گلتبؿ « ػاًيگبُی» آىگبٍ عؼا هبًٌؼ ػلن اهـّف تجؼیل ثَ كـهْل ّ ػیٌیت هيغٌ هیىْػ ّ ػبلن
اهـّفی كکـ هیکٌؼ کَ هیتْاًؼ ثب ػمتیبثی ثَ ژى اًنبًی ػؿ ّاهغ اًنبى ّ ُنتی ؿا ثَ کٌتـل عْیو ػؿ
آّؿػ .چٌیي هْهٌی ًیق ػؿ پی تجؼیل ىؼى ثَ ایي عؼای ژًتیکی ّ اثـژًتیکی امت ّ اف یبػ هیثـػ کَ فًؼگی ّ
ُنتی ؿیـهبثل کٌتـل امتُ ،وبىْٓؿ کَ ؽات عؼا ّ اًنبى ّفًؼگی ؿیـهبثل ػمتیبثی ًِبیی امت.
ػؿ صبلت گلتبؿ «ُینتـیک» آًگبٍ عؼا ثَ یک عؼای ُینتـیک ّ رجبؿ تجؼیل هیىْػ ّ هْهي چْى ثيالػى
ثـای ایي عؼای ُینتـیک ّ رجبؿ ػمت ثَ هتل ػیگـی ّ ؿیـ هیفًؼ ّ رٌگ ثب هلضؼ ّ ثـای یک عؼای هطلن
ّ هؾُت هطلن آؿبف هیىْػ.
ػؿ صبلت گلتبؿ «ؿّاىکبّاًَ» ىغٌ ثَ یک تَْیـ كبًی اف ایوبى ّ ثَ یک ؿّایت كبًی اف عؼای عْیو
ػمت هییبثؼ ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب اّ ّ هبػؿ ثَ لول ًیبف عْیو ثَ ایي اؿتجبٓ ثب عؼا ،ثب «ؿیـ ثقؿگ» امت .اّ
ًیبفهٌؼ ایي اؿتجبٓ ثب عؼامت ،عْاٍ اّ عؼا ؿا هللآ ،جیؼت ّ ؿیـٍ ثٌبهؼ ،تب ثتْاًؼ عْیو ؿا تجییي ّ مبهبى ػُؼ
ّ رِبًو ؿا ًظن ثغيؼ ّ ُنفهبى ایي تَْیـ ّ ایوبى اّ ػاؿای یک «ُیچی هـکقی» امت ّ ثٌبثـایي اّ
هیػاًؼ کَ هـتت هیتْاًؼ تَْیـی ػیگـ اف عؼا ّ ُنتی ثیبكـیٌؼ ّ ثب ایي تضْل تَْیـ ػؿ ًِبیت عْیو ؿا ّ
هلِْم ایوبى ؿا تضْل ثغيؼ .فیـا اّ ُن کوجْػ ػؿ عْیو ّ ًیبفه ثَ «ؿیـ»ّ ُن کوجْػ ػؿ «ؿیـ» ّ ًیبف
هتوبثلو ثَ اًنبى ؿا هیپؾیـػ ّ ایٌگًَْ ػیبلْگ مجکجبل اًنبى ّ عؼا ّ تْاًبیی آكـیٌو ُقاؿ ؿّایت اف عؼا ّ
ایوبى آؿبف هیىْػ.
فیـا ػؿ ّاهغ ػين ّ ایوبى ّ عـػ ثيـی چْى مَ ّلغ یک هخلج ػؿ پیًْؼ ػائوی ّ امبمی ثب ُن ُنتٌؼ ّ ُـ کؼام ثؼّى
ػیگـی هنظ ّ ػچبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ هیىْػُ .وبىْٓؿ کَ امطْؿٍ آكـیٌو ثيـی ًيبى هیػُؼ ،اًنبى
ثب عْؿػى میت ػاًبیی ثَ عـػ ّ ػؿک تلبّت ّ ًیبف عْیو ثَ «ؿیـ» ّ ثَ ػیگـی ػمت هییبثؼ .اف ایيؿّ اّلیي اصنبك
ثيـی ىـم ّ پْىیؼى عْیو امت ّ ػّهیي اصنبك ُوـاٍ ثب عـػ ،اصنبك ػين هیبى آػم ّ صْامت کَ مـاًزبم ثَ
فًؼگی فهیٌی ّ كبًی ّ لول ایوبى ّ ًیبف ثَ «عؼا» ثَ مبى ّاالتـیي ًْع «ؿیـ» ّ ػين هٌتِی هیىْػ.
افیيؿّ آًزب کَ ایي پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػين ،ایوبى ،عـػ صلع ىؼٍ ّ یب ثَ ّرْػ آهؼٍ امت ،آىگبٍ هب ىبُؼ ؿّایبت
پـىْؿ ّ مجکجبل اف ایوبى ،اف ػين ّ اف عـػ ثْػٍ ّ ُنتینً .وًَْ آى ػّؿاى ؿًنبًل ػؿ اؿّپب ّ تَْیـ «آكـیٌو
اًنبى» ػؿ ًوبىیُبی مولی هیکل آًزلْ ّ ػیگـ ٌُـهٌؼاى ؿًنبًل چْى ػاّیٌچی امت .ػؿ مٌبؿیْی ًبؿمینتی هـّى
ّمطی اف ایوبى ،اًنبى هْرْػی عطبکبؿ ،فىت ّ ّؼیق امت ّ افیيؿّ ًیق ًوطَ هوبثلو یؼٌی عؼا ،یک عؼای رجبؿ
ّ ػؿ ػیي صبل ثغيٌؼٍ گٌبٍ تْمٔ ٍؼهَ ّ صکن ؿّصبًیْى هنیضی امت .هیکل آًزلْ ثـ عالف ایي تَْیـ هـمْم اف
اًنبى ػؿ ػّؿاى هـّى ّمطی ،ثـ ثنتـ تضْالت ؿًنبًل ،عبلن تَْیـی ًْ اف اًنبى ّ عؼا ّ ؿاثطَای ًْ هیبى آىُب
هیيْػ ّ مٌبؿیْی ًْ ّ موجْلیکی هیاكـیٌؼ .اکٌْى اًنبى ثَ «تَْیـ عؼا» ّ ًوبػ ىکٍْ ّ فیجبیی اّ تجؼیل هیىْػ ّ
هیبى آىُب ػیبلْگ ّ گلتگْ ٍْؿت هیگیـػ ّ ؿّس عؼایی ػؿ ّرْػ اًنبى ػهیؼٍ هیىْػ ّ فهیي ّ مؼبػت فهیٌی ّ
عالهیت فهیٌی ثَ ػـٍَ تجلْؿ ایي هؼؿت ّ ؿّس عؼایی ّ ىْؿ مجکجبل تجؼیل هیىْػ.
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یب هب ىبُؼ ؿّایبت ًْ اف امطْؿٍُبی هؾُجی هبًٌؼ ؿّایت ًْ اف ایوبى ّ اثـاُین تْمٔ کیـکَگبؿػ ُنتین .ػؿ ایي تَْیـ
ًْ ّ موجلیک ّ عـػهٌؼاًَ اف ایوبى تْمٔ کیـکَگبؿػ ػؿ کتبة «ُـاك ّ ػلِـٍ» ،ایوبى ّؼ عـػ ًینت ثلکَ ػؿ ّاهغ
هـصلَ ثؼؼ اف عـػهٌؼی امت ّ ُیچ ایوبى ّاهؼی ثؼّى عـػهٌؼی ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُیچی ّ پْچی هوکي ًینت.
«اثـاُین» کیـکَگبؿػ ػؿ ّاهغ ًوبػ ایوبى کْؿکْؿاًَ ًینت کَ ثَ عبٓـ كـهبى عؼایو صبّـ ثَ هتل كـفًؼ عْیو امت.
اّ هْرْػی عـػهٌؼ امت کَ ُنفهبى ثَ هـف عـػ ّ ًبتْاًی عـػ اف رْاة ًِبیی ػمت یبكتَ امت ّ پب ثَ ػـٍَ ُیچی
ّ پْچی گؾاىتَ امت ّ هیػاًؼ کَ ؿّایتو اف عؼا ّ فًؼگی یک ؿّایت كبًی ّ ثـ ثنتـ ُیچی ّ پْچی امت .اهب ایي
ُیچی ّ پْچی اّ ؿا ػاؿبى ًویکٌؼ ثلکَ اگـ اّ ثب لول عـػ ثَ «ًبهوکي ثْػى عْامت» عْیو ػمت هییبثؼ ّ ثَ
«هِـهبى یبك ثیپبیبى» تجؼیل هیىْػ ،اکٌْى اّ ثب هجْل «ُیچی ّ پْچی» ّ ثـ ثنتـ «هؼؿت ُیچی» ثَ ایي هؼؿت ػمت
هییبثؼ کَ «ُوَ چیق هوکي امت» ّ هیػاًؼ کَ عؼایو ّ ایوبًو اّ ؿا تٌِب ًویگؾاؿػ .اّ ایٌگًَْ ثَ «هِـهبى ایوبى
پبؿاػکل» ػگـػینی هییبثؼ .یؼٌی ایوبى اّد ػاًو ّ ًوبػ عـػ پبؿاػّکل ّ ًوبػ «هؼؿت پْچی» امت .افیٌـّ اثـاُین
کیـکَگبؿػ یک «هِـهبى ایوبى» ّ هبػؿ ثَ ؿاثطَ پبؿاػّکل امت .اثـاُین کیـکَ گبؿػ ثَ صـف عؼایو گْه هیػُؼ ّ
كـفًؼه ؿا ثَ هتلگبٍ هیثـػ اهب هطوئي امت کَ عؼایو هجل اف ایي کبؿ اموبػیل ؿا ًزبت هیػُؼ .فیـا اّ عؼای ػين
امت ّ ؿاُی رق ایي ًؼاؿػ .افیيؿّ اثـاُین کیـکَگبؿػ ثب یک ایوبى هتؼَت هؾُجی ثَ هتلگبٍ ًویؿّػ ثلکَ عٌؼاى ّ
ىبػ ّ ىْطچيوبًَ ثَ آىرب هیؿّػ ،فیـا هیػاًؼ کَ عؼایو اّ ّ اموبػیل ؿا ػّمت ػاؿػ ّ یک عؼای ػين امت ّ
ؿاُی رق ًزبت اّ ّ كـفًؼه ًؼاؿػ ..ایٌگًَْ ایوبى ثَ یک ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ عٌؼاى ّ ثَ یک ػين پـىْؿ ّ هبثل
تضْل ػگـػینی هییبثؼ.
ًوًَْ ایي ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ ػیبلْگ ىْطچيوبًَ ّ ؿًؼاًَ ؿا هب ػؿ ؿافّ ًیبفُبی ػبىوبًَ ّ چٌؼًضْی صبكع ّ هْالًب
ّ ػیگـ اىکبل ػـكبى ایـاًی ّ یب ػـكبى هؾُجی ًیق هیثیٌین .یب ػؿ ثـعی ػیگـ ؿّایبت هؾُجی هؾاُت ایـاًی.
افیيؿّ ًیق ًویتْاى گلت کَ ایي هؾُت یب آى هؾُت ایوبًو کْؿکْؿاًَ امت ّ یب ّؼ عـػ امت .كؤ هی تْاى ثب ًوؼ
فثبى ّ مبعتبؿ ُـ هؾُت ّ ؿّایت اف تْاًبیی ّ اهکبًبت ثِتـ ّ یب ثؼتـ یک هؾُت ّ ؿّایت ثـای تضْل موجْلیک ّ
ًْیي مغي گلت ّ ثَ ػىْاؿیِب ّ ّـّؿتِبی تضْل ػمت یبكت .فیـا ُـ هؾُجی چْى هؾُت امالم ّ یب هنیضیت ّ ؿیـٍ
ػؿ ّاهغ ًوبػی اف هبًْى ّ «ًبم پؼؿ» ّ یب «ؿیـ ثقؿگ» امت .هّْْع ًْع ؿاثطَ ّ اؿتجبٓ ثب هؾُت امت کَ ایزبػگـ
یک هْهي ًبؿمینتی ،ؿئبل یب موجْلیک امالهی ،هنیضی یب فؿتيتی ّ ؿیـٍ امت .ثٌبثـایي هّْْع ثلْؽ ایوبًی
ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی ثب عؼا ّ هؾُت ّ ایزبػ ُقاؿ ؿّایت اف ایوبى مجکجبل ّ پـىْؿ ّ عـػهٌؼاًَ
امتُ .ـ هؾُت ّ یب ُـ هتٌی ػاؿای یک هضؼّػیت تبّیلی امت ّ ًویتْاى ُـ تلنیـ ّ ؿّایتی ًْ اف آى ایزبػ کـػ ،اهب
ػؿ چِبؿچْة ایي هضؼّػیت تبّیلی ػاؿای اهکبى تلبمیـ ّ ؿّایبت هغتلق ّ چيناًؼافُبی هغتلق امت .،فیـا ُـ ایوبى
ّ ُـ هؾُت ػؿ ػیي هضؼّػیت تبّیلی ػاؿای یک ؽات هيغٌ ّ ًِبیی ًینت ّ یک ؿّایت صبکن امت .ثٌبثـایي
هّْْع ػمتیبثی ثَ ُقاؿ ىکل كبًی ّ ًبتوبم اف ایي ایوبى مجکجبل ّ ؿّایبت ًْ اف هؾاُت ّ ایوبى امت ّ تْاًبیی
چبلو ایي ایوبىُبی ًْ ّ مجکجبل ثب یکؼیگـ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هتوبثل ّ متبیو فًؼگی ّ عؼا ثَ ُقاؿ فثبى .فیـا ثب
ػمتیبثی ثَ ایي ایوبى مجیکجبل ّ ؿّایبت موجْلیک ،ثب ػمتیبثی ثَ ایي اؿتجبٓ تخلیخی ّ عٌؼاى ثب عؼا ّ «ؿیـ» ،اف
ٓـف ػیگـ هْهي ایـاًی ّ اًنبى ایـاًی ثَ كـػیت عْیو ػمت هییبثؼ .فیـا كـػیت ّ هبًْى ،كـػیت ّ افاػی ،كـػیت
كبًی ّ ؿّایت كبًی اف عؼا ّ ؿیـ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ  .هب ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عؼا ّ ًبم ًِبیی اّ پی ًویثـین ّ
ُویيگًَْ ًیق هب اًنبىُب ثَ مبى تَْیـ هتوبثل اّ ّ توٌبی اّ ،هْرْػاتی كبًی ّ ًیبفهٌؼ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ ػیگـی ُنتین
ّ ػاؿای یک ؽات ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی ًینتین ّ ُویيَ یک تَْیـ ًبتوبهین.
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تحشاى ایواى دس فشٌُگ ایشاًی
ػؿ پی تالهی ّ هالهبت كـٌُگ ایـاًی ثب هؼؿًیت ّ ىـّع ثضـاى هؼؿًیت/مٌت ایـاًی ،ػؿ ّاهغ ُن هْهي ایـاًی ّ ُن
ؿّایبت صبکن اف هؾاُت ایـاًی ػچبؿ ثضـاى هیىًْؼ .فیـا اکٌْى آىُب ثبینتی هیبى ایوبى ّ هؾُت عْیو ّ عْامتُبی
هؼؿًیت ّ اىتیبهبت هؼؿى عْیو ّ ربهؼَ عْیو یک تللین ّ ُوبٌُگی ایزبػ کٌٌؼ ّ ایي کبؿی ثل ػىْاؿ ّ ًیبفهٌؼ ثَ
ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی اف ایوبى ّ هؾُت امالم ّ ؿیـٍ امت .افیيؿّ هب ػؿ ػـٍَ ایوبى ّ هؾُت ًیق اف ػّؿاى
هيـَّٓ هبًٌؼ ػیگـ ثغوُبی ثضـاىفػٍ كـٌُگ هب ىبُؼ ػّ ىکل اكـآی هیل «ثبفگيت ثَ عْیيتي»ّ ًلی هؼؿًیت
ّ یب «هیل كـاؿ اف هؾُت ّ ًلی هؾُت ّ مٌت ّ یب ًلی ایوبى ّ تولیؼ اف هؼؿًیت» ُنتین .صبٍل ایي صبالت اكـآی یک
چٌؼپبؿگی ػؿًّی ػؿ ایوبى ایـاًی ّ هْهي ایـاًی ّ ػؿ صـکبت ًیـُّبی هؾُجی ایـاًی ّ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ یک
ؿاثطَ موجْلیک ثب هؼؿًیت ّ مٌت ّ ایوبى عْیو ّ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ یک یگبًگی ّ ایوبى ًْ ّ هؼؿى امت.
ایي صبالت اكـآی هؾُجی اف ٓـف ػیگـ ػؿ ىـایٔ کًٌْی ًْػی كـاف اف هؾُت ّ اف ایوبى ّ ًْػی صبلت
«پْچگـایی» اكـآی ّ هبػیگـایی اكـآی ؿا ایزبػ کـػٍ امت کَ ؿّی ػیگـ ُوبى صبلت اكـآی ایوبى کْؿکْؿاًَ ّ
ًبؿمینتی امت .فیـا ثَ ؿّایبت هؼؿى اف ایوبى ّ ثَ پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ثَ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی اف هؾاُت هؼؿى
ایـاًی ػمت ًوییبثؼ.
هؼْل کًٌْی كـٌُگ ایـاًی ػؿ ػـٍَ ایوبى ّ ػؿ ىـاثٔ كـّپبىی ایوبى مٌتی ّ کْؿکْؿاًَّ ،ـّؿت ػمتیبثی ثَ
ایي ایوبى موجْلیک ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ّ ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ًْ ّ مجکجبل اف ایوبى امت .ثؼّى ػمتیبثی ثَ
ایي تْاًبیی ًْ ّ ایوبى مجکجبل ،ثؼّى ػمتیبثی ثَ اًْاع ّ اىکبل ایي ؿّایبت ًْ ّ هؼؿى اف هؾُت ّ ایوبى ،ػمتیبثی ثَ
یک «هؼؿًیت ایـاًی» ّ ؿًنبًل ایـاًی ؿیـ هوکي امت .فیـا چٌیي كـٌُگی یب هضکْم ثؼاى امت کَ هخل ایي ػّؿاى
هؼبٍـ اهـّف مـمغتبًَ ّ گبٍ کْؿکْؿاًَ هْهي ّ امیـ یک ؿّایت عْیو اف هؾُت ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ كـػا ًبگِبى امیـ
ًلـت ّ عين عْیو ثَ عؼا ّ هؾُت ىْػ ،اکٌْى امیـ پْچگـایی ىْػ .ػؿ ُـ صبل اّ امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی
ػينً/لـتی ّ یب ؿاثطَ ؿئبل ّ کبثْمبًَ کيتبؿ هلضؼ ّ ػگـاًؼیو ثبهی هیهبًؼ .ربهؼَ ّ كـػ ایي ربهؼَ ػچبؿ یک صبلت
چٌؼپبؿگی ثبهی هیهبتٌؼ ّ ًویتْاتٌؼ پیًْؼی هیبى ایوبى ّ هؾُت عْیو ّ ّـّؿیبت هؼؿًیت هبًٌؼ هجْل كـػیت عْیو
ّ ػیگـی ّ هجْل اهکبى تضْل هـامن ّ ؿمْم ػمت یبثؼ ّ هبػؿ ثَ تلکیک صْفٍُب ثبىتؼ .تب ثتْاًؼ ُن ثَ صذ ّ هکَ ؿًّؼ
ّ ُن تي ثَ ػاػگبٍ ػًیْی ّ هـامن فهیٌی ػٌُؼ .چٌیي ربهؼَ ػّپبؿٍای آًگبٍ هضکْم ثَ صبالت تِْع كـػی ّ روؼی ّ
گـكتبؿی هؼاّم ػؿ صبالت ثضـاى ُْیت ّ ثضـاى ایوبى ّ صبالت اكـآی «ثبفگيت ثَ عْیيتي» ّ یب «كـاؿ اف عْیيتي
ّ تولیؼ اف ػیگـی» ُنتٌؼ .ثَ ربی ایٌکَ ثَ ُقاؿ ؿّایت عْیو اف ایوبى ّ هؾُت ػمت یبثٌؼ ّ ثب ایي ؿّایت كبًی اف عؼا
ّ هؾُت ،عْیو ًیق ُـچَ ثیيتـ كبًی ّ ػًیْی ىًْؼ ّ ثَ كـػیت ّ صکْهت هبًْى ّ آفاػی هبًًْوٌؼ ػمت یبثٌؼ.
ثبؿی كـٌُگ هب ّ ربهؼَ هب ًیبفهٌؼ ایي ؿاثطَ موجْلیک ثب «عؼا ّ هؾُت» ّ ًیبفهٌؼ ایي ایوبى موجْلیک ّ ُقاؿ
ؿّایت اف عؼا ّ هؾُت ّ اف ایوبى مجکجبل ّ عـػهٌؼ ّ ىبػ ایـاًی امت .ثـ ثنتـ ایي ایوبى ًْ ّ عـػهٌؼ امت کَ هْهي
ایـاًی ُن هیتْاًؼ ؿاثطَای ىغَی ّ ػیبلْگی ىغَی ثب عؼا ّ هؾُت عْیو ایزبػ کٌؼ ّ ُن تي ثَ هْاػؼ ىـع ّ
ػـف ّ مغٌبى ؿُجـاى هؾُجی عْیو ػُؼُ .ن ثتْاًؼ ثَ متبیو عؼا ّ ارـای هـامن هؾُجی عْیو ثپـػافػ ّ ُن تي ثَ
مؼبػت ّ صکْهت ػًیْی عْیو ػُؼ .فیـا ػؿ ایي ؿّایبت كـػی/روؼی موجْلیک ّ كبًی اف ایوبى ّ ثـ ثنتـ ّـّؿت
فهبًَُ ،ن رب ثـای ایوبى ثَ عؼا ّ هؾُت امت ّ ُن رب ّ هکبى ثـای ػمتیبثی ثَ كـػیت ّ مؼبػت فهیٌی .فیـا ثب ایزبػ
ایي ؿاثطَ موجْلیک ثب عؼا ّ هؾُت ّ ثب ػمتیبثی ثَ ُقاؿ ىکل ّ ؿّایت اف ایي ایوبى مجکجبل ّ ثب ؿُبیی اف تَبّیـ
هطلن ّ رجبؿ اف عؼا ّ هؾُتُ ،نفهبى اًنبى ایـاًی ّ هْهي ایـاًی عْیو ؿا ّ رِبى موجْلیکو ؿا مبهبى ّ ًظن
هیثغيؼ ّ ثَ كـػیت ّ رِبى كبًی عْیو ػمت هییبثؼ .اّ چْى تَْیـ كبًی ّ مجکجبلو اف عؼا ّ ثب هجْل ًبهوکٌی
یبكتي ؽات ًِبیی عؼا ّ عْیو ،هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ رِبى كبًی ّ موجْلیک عْیو ّ ثَ هخلج ػين/ایوبى/عـػ عْیو
امت .اّ اکٌْى عبلن ُقاؿاى ؿّایت اف ایوبى ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل امت ّ ؿّایبتو كبًی ّ هبثل تضْل ُنتٌؼ.
اّ اکٌْى هیتْاًؼ ثـ ایوبى کْؿکْؿاًَ ّ ػين کْؿکْؿاًَ ثِتـ ؿلجَ کٌؼ ّ ثَ ایوبى عـػهٌؼاًَ ّ عـػ هبالهبل اف ىبػی
ّ ایوبى ػمت یبثؼ ّ ؿّایبت كـاّاى اف ایي ػين ّ ایوبى ثیبكـیٌؼ .اّ اکٌْى ُن هبػؿ ثَ ػين فهیٌی ّ ػين الِی امت ّ
ُـ کالم ّ فثبًو چْى کالم صبكع چٌؼًضْی ّ ًبتوبم امت .اّ اکٌْى هیتْاًؼ چْى عؼای ایـاًی هیتـا کَ موجل هخلج
عـػ ،ػين ،هؼؿت امت ّ ػاؿای ُـ مَ هؼؿت امت ،اکٌْى ؿّایبتی ًْ اف ایي هخلج ّ تْاًبیی عْیو ثَ مبى ایي
ػبىن عٌؼاى ،هْهي مجکجبل ّ عـػهٌؼ ىبػ ثیبكـیٌؼ ّ عبلن «هیتـای عٌؼاى» ّ ؿّایبت ًْ اف ُوَ هؾاُت ایـاًی ثبىؼ.
ثب ىـّع تضْالت هؼؿى ػؿ ایـاى ّ ؿىؼ ػیبلْگ ّ چبلو ثیيتـ ػؿ هکبىُبی هؾُجی ّ ثب ؿىؼ ُـ چَ ثیيتـ
ؿّىٌلکـاى ػیٌی ،هب ىبُؼ ؿىؼ ایي ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک اف ایوبى ّ هؾُت ُنتینٓ .جؼی امت کَ ُـ ؿّایتی ّ ًیق
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ؿّایبت ؿّىٌلکـاى ػیٌی ،ؿّایبتی ًبتوبم ّ ًیبفهٌؼ ثَ آمیتىٌبمی ُنتٌؼ .اهب هّْْع هِنتـ ایي امت کَ گلتوبى ایزبػ
ؿّایبت ًْ اف ایوبى ّ هؾُت ّ ایزبػ ؿّایبت موجوْلیک ّ مجکجبل اف ایوبى ُـ چَ ثیيتـ هطـس ّ ثَ ّـّؿت فهبًَ
تجؼیل هیىْػ ّ ایي ًوبػی اف ؿىؼ ؿًنبًل ّ هؼؿًیت ایـاًی امت.
فیـا اکٌْى اًنبى ایـاًی هبػؿ امت ثب ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ ًْیي ،موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب ػیگـیُ ،ن ثَ ُقاؿ فثبى
صؼیج عْیو اف ػين ّ ایوبى ؿا ثنـایؼ ّ ػؿ عـاثبت هـبى ًْؿ عؼا ثجیٌؼ ّ ُن مبعتبؿُبی صوْهی ّ هؼؿى هتٌبمت ثب
ایي گیتی گـایی ًْیي ّ پـّتنتبًینن هؾُجی ؿا ثْرْػ آّؿػ« .ؿّىٌلکـی هؾُجی ّ پـّتنٌبًینن هؾُجی» افیٌـّ یک
ّـّؿت هِن كـٌُگ هب ّ ًیبف ربهؼَ هب ُنتٌؼ ّ ػهیوب ثَ ایي ػلیل ثبینتی ُوقهبى ًوؼ ىًْؼ تب ػچبؿ ثضـاى ّ مؤ
رٌیي ًیبکبى عْیو ًگـػًؼ .تب ؿّىٌلکـاى ػیٌی ایـاًی ثتْاًٌؼ ثَ ایي مَ اٍل پبیَ ای ُـ تضْل هؼؿى ّ یب ُـ
«پـّتنتبًینن هؾُجی» ػمت یبثؼ ( .اٍْلی کَ ثَ ىیٍْ ػیگـ ثـای ُـ ؿّىٌلکـ مکْالؿ ّ الئیک ًیق ،ثـای ُـ
ایؼئْلْژی ّ ؿّایت ػیگـی ًیق هؼتجـ ّ یکنبى امت)
 /1ایزبػ ؿاثطَ كـػی هیبى اًنبى ّ عؼا ّ ثـػاىتي صن ؿّصبًیت ثَ ػٌْاى ّامطَ هیبى اًنبى ّ عؼا .اهـّفٍ ثنیبؿی
اف ؿّىٌلکـاى هؾُجی ثَ ایي اٍل اّلیَ ػمت یبكتَ اًؼ ّ ثبّؿی ثَ «ّالیت كویَ» ّ صکْهت هؾُجی هطلوَ ًؼاؿًؼ.
کنبًی هخل «مـّه» صتی تب آًزب پیو ؿكتَ اًؼ کَ صتی «هـآى» ؿا یک «ًگبؿه كـػی ّ ىغَی» صْـت هضوؼ
ػاًنتَ ّ تضت تبحیـ ػاًو ّ فهبًَ اّ هی ػاًٌؼ ّ ایٌگًَْ ؿاٍ ؿا ثـای ؿّایبت کبهال ًْیي اف امالم ثبف کـػٍ اًؼ.
 /2تضْل «ػًیْی ّ مکْالؿ» ػؿ هؾُت ّ ػؿ ؿّایت هؾُجی ّ ػمت ثـػاىتي اف صکْهت هؾُجی ،هجْل مینتن مکْالؿ
ّ ػهْکـامی هؼؿى .ایي تضْل هی تْاًؼ ثَ صبلت «مینتن مکْالؿ» ؿط ػُؼ کَ ػؿ آى هؾُت عْػ ثَ یک «ػًیْی
گـایی» ًْیي ػمت هی فًؼ ّ هخل مینتن آلوبى ُوقهبى ػؿ ػـٍَ ارتوبػی ّ ؿیـٍ ًوو ثبفی هی کٌؼ .یب ثَ ْٓؿ ؿیـ
هنتوین ػؿ میبمت ًیق ًوو ثبفی هی کٌؼ اهب ثؼًجبل صکْهت هؾُجی ًینت .یب ثَ صبلت مینتن « الئیک» کيْؿ كـاًنَ
امت کَ ػؿ آى هؾُت کال ثَ ػـٍَ عٍَْی هی ؿّػ ّ ػؿ میبمت ّ ارتوبع ًويی هنتوین ًؼاؿػ .هيکل ػوؼٍ
ؿّىٌلکـاى ػیٌی ایـاًی ػؿ ایي هنوت امت کَ ٌُْف هبػؿ ثَ ایزبػ مبعتبؿ ّ ًگبُی مکْالؿ ًینتٌؼ کَ ػؿ آى ُن ػّلت
ّ صکْهت اف هیؼ هؾُت ّ صکْهت هؾُجی ؿُب ىْػ ّ ُن كـػ هؾُجی ثتْاًؼ ثب هجْل هجبصج هؼؿى ػؿ میبمت ّ ػّلت
ًوو ثبفی ثکٌؼُ .ـ کيْؿ ّ ُـ هؾُجی ثبینتی ثتْاًؼ ثٌب ثَ ىـایٔ ّ ّیژگیِبی عْیو ثَ ایي « گیتی گـایی هتلبّت ّ
مکْالؿینن هتلبّت» ػمت یبثؼ .افیٌـّ ًیق ثَ کوک هجبًی صوْم ثيـ ،ػهْکـامی هی تْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ کزب
ؿّىٌلکـ ػیٌی ایـاًی ثَ تضْل ػمت یبكتَ امت ّ کزب اّ ٌُْف گـكتبؿ ًگبٍ کِي ّ ػؿ پی ثبفگيت ثَ عْیيتي ًْیٌی
امت.
 /3تضْل «گیتی گـایبًَ» هؾُت ّ اًنبى هؾُجی ّ هجْل ایي ُنتی ّ رِبى ثَ مبى ػـٍَ اٍلی ّ هضل هِن ػمتیبثی ثَ
مؼبػت فهیي .مؼبػت هؾُجی ّ الِی اف ٓـین ػمتیبثی ثَ مؼبػت ػًیْی ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب آى هطـس هی ىْػُ .وبًطْؿ
کَ کلینبی پـّتنتبى «کبؿ کـػى» ؿا چْى «ًوبف عْاًؼى» هِن ّ امبمی هی ػاًنت.
ثب ایي تضْل مَ گبًَ آًگبٍ ػجْؿ اف ثضـاى ایوبى کًٌْی ّ ىـّع تضْل ًِبیی ،ثنتـی ثـای آكـیٌو پـّتنتبًینن
هؾُجی ّ ُقاؿ ؿّایت هتلبّت ّ كـػی اف هؾُت ّ ُوقهبى ایزبػ یک «ّصؼت ػؿ کخـت ًْیي» هوکي هی ىْػ .ثب ایزبػ
ؿاثطَ موجْلیک ثب عؼا ّ هؾُت ػؿ ّاهغ اکٌْى ُن ؿّایت اًنبى اف عؼا ّ هؾُت كبًی ّ هبثل تضْل هیىْػ ّ ُن ثب ایي
تضْل  ،اًنبى ُـ چَ ثیيتـ ثَ «هـگ آگبُی» ّ كبًی ثْػى عْیو ػمت هییبثؼ ّ ثَ كـػیت عْیو ّ رِبى موجْلیک
كـػی عْیو ّ ثَ ایوبى ّ ػين پـىْؿ ثيـی ػمت هییبثؼ.

ثبؿی ؿاٍ ػجْؿ اف ثضـاى ایوبى ػؿ ایـاى ػمتیبثی ثَ ایي ُقاؿ ؿّایت كبًی ّ مجکجبل اف ایوبى ایـاًی ّ ثـ ثنتـ ػين
ّ ػیبلْگ پـىْؿ ایـاًی ثب «ؿیـ» ّ ثب عؼا امت .ثبؿی اکٌْى فهبى ؿمیؼى ایي ُقاؿ ؿّایت عٌؼاى ّ مجکجبل اف ایوبى
ّ فهبى پـمتو عؼا ّ فًؼگی ثَ ُقاؿ فثبى امت .فهبى ،فهبى عْاًؼى صؼیج عْیو اف ػين ّ ایوبى امت ّ ثـ ثنتـ
ؿّاػاؿای هتوبثل ّ ثـای ػمتیبثی ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت» هؼؿى ّ یب «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» ایوبى ،ػين ّ
عـػ ایـاًی ّ فهبى ػیبلْگ ىْطچيوبًَ ّ ؿًؼاًَ ػبىوبى فهیٌی ،ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ایـاًی ّ ُقاؿ
ؿّایت عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم آىُب اف ػين ،ایوبى ّ عـػ ّ هؼؿت امت.
اػثیبت:
 /1کیـکَگبؿػ :تـك ّ ػلِـٍ.
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سّاًکاّی تحشاى «خشدگشایی ّ ػمالًیت» دس ایشاى
عـػ ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّاًَ ّ یب كلنلی آى ثَ هؼٌبی «تْاًبیی ػیؼى» ّ ػؿک تلبّت ّ كبٍلَ عْیو ثب «ؿیـ ّ ػیگـی»
امت .اًنبى عـػهٌؼ ،اًنبى ثیٌب ّ هبػؿ ثَ ىٌبعت عْیو ّ ػیگـی ّ ُنتی ّ هبػؿ ثَ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ؿّایت
عْیو اف ُنتی ّ اف «ؿیـ» امت .افیيؿّ اًنبى عـػهٌؼ ثـ ثنتـ ًْع ّ ؿّایتو اف عـػ ،هبػؿ ثَ ًوؼ ّ ىٌبعت
پؼیؼٍُب ّ هبػؿ ثَ ایزبػ عالهیت ّ کيق امت.
ػؿ امطْؿٍ آكـیٌو اًنبى ثب عْؿػى میت ػاًبیی ثیٌب هیىْػ ّ آگبٍ ثـ ًیک ّ ثؼ هیگـػػُ .نچٌیي اّ هبػؿ ثَ لول ًیبف
ّ تلبّت عْیو ثب ػیگـی هیگـػػ .افیيؿّ ثَ هْل هبؿکل رْاى اصنبك ىـم اصنبك ُوـاٍ عـػ امتُ .نچٌبًکَ
اؿّتیک ّ ػين ثؼّى عـػ ًبهوکي ُنتٌؼ .ثب آگبٍ ىؼى آػم ّ صْا رلتگیـی ٓجیؼی ثَ ثبفی اؿّتیکی ّ پـىـم ثيـی
تجؼیل هیىْػ ّ صْا اف «ػًؼٍ چپ اًنبى» ثَ ُونـ ّ ػين آػم ػگـػینی هیًبهؼ ّ ًبم «صْا» ثـ اّ گؾاىتَ هیىْػ.
یؼٌی رلتگیـی ٓجیؼی ثَ ػين ّ هؼٌبی ثيـی ّ كبًی تضْل هییبثؼ .فیـا اؿّتیک ّ ػين ثـ ثنتـ ىٌبعت ّ لول
«هـگ آگبُی» ّ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ػیگـی ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ىکل هیگیـًؼ.
ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبًَّ عـػ ثب ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ثب هبػؿ ّ ثب ػجْؿ اف «ّصؼت ّرْػ» ثب
«ؿیـ» ّ هبػؿ ّ هجْل تلبّت عْیو ثب «ؿیـ»  ،ثب هجْل كبٍلَ عْیو ثب «ؿیـ» ،عْاٍ ثب عْیو ّ یب ثب ػیگـی ،ىکل
هیگیـػ .کْػک ثب هجْل «ًبم پؼؿ» ّ هبًْى ّ پؾیـه صْْؿ پؼؿ ػؿ کٌبؿ هبػؿ ػؿ ّاهغ ًبهوکٌی ثِيت هطلن اّلیَ ؿا
هیپؾیـػ ّ ّاؿػ رِبى موجْلیک عْیو هیگـػػ ّ ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ ثقؿگمبلی ػؿ پی ػمتیبثی ثَ صویوت ّ ػين
كـػی عبًْاػٍ ؿا پيت مـ هیگؾاؿػ ّ رِبى عْیو ؿا هیآكـیٌؼ.
اًنبى ثب ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف ایي لول ثِيت هطلن ثب هؼيْم هطلن ،ثب ػجْؿ اف هیل یگبًگی ّ ّصؼت ّرْػ ثب
هؾُت ،ثب امطْؿٍ ّ یب صتی ثب ػلن ّ ؿیـٍُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ تْاًبیی ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ػمت هییبثؼ .اکٌْى
ُویيَ كبٍلَای هیبى اّ ثب عْیو ،هیبى اّ ّ توٌبیو ،هیبى اّ ّ ػیگـی ،هیبى اّ ّ «ؿیـ ثقؿگ» چْى هبًْى ،كـٌُگ
ّ عؼا ّرْػ ػاؿػ ّ اّ هضکْم ثَ صؼك ّ گوبى ؿاثطَ ّ ؽات عْیو ّ ػیگـی ّ ًیق هضکْم ثَ ػیبلْگ ّ لول ًیبف
عْیو ثَ «ؿیـ» امت .افیيؿّ اًنبى ثب هجْل «هـگ آگبُی» ّ لول كبًی ثْػى عْیو ّ ؿّایت عْیو ،ثب هجْل كبٍلَ
ّ تلبّت عْیو اف «ػیگـی» ُـ چَ ثیيتـ ثَ هْرْػ عالم ّ آكـیٌٌؼٍ ًیک ّ ثؼ عْیو ،رِبى موجْلیک عْیو
ػگـػینی هییبثؼ ّ ٌُـ ّ ػلن عالم ثيـی ظِْؿ هیکٌؼ .اکٌْى مْژٍ ّ كـػ پی هیثـػ کَ رِبى موجْلیک ّ ُوَ
هؼٌبُب ّ ؿّایبت موجْلیک اّ ثؼّؿ یک «ُیچی هـکقی» مبعتَ هیىًْؼ ّ اّ هیتْاًؼ هـتت ؿّایبتی ًْ ّ
چيناًؼافُبیی ًْ اف پؼیؼٍُب ّ اف ُنتی اًنبًی عْیو ثیبكـیٌؼ ّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی عْیو ّ ػیگـی
ػمت ًوییبثؼ.
ؿاثطَ موجْلیک یک ؿاثطَ تخلیخی ّ عـػهٌؼاًَ امت ،فیـا مْژٍ هبػؿ امت ُویيَ اف ّلغ مْم ّ ثـ ثنتـ هبًْى ّ
ىٌبعت اف ًبهوکي ثْػى هؼٌبی ًِبیی ؿّایبت ّ ؿّاثٔ عْیو ،هـتت ثَ ؿّاثٔ ّ رِبى ثيـی عْیو ثٌگـػ ّ ثتْاًؼ آى
ؿا هتضْل مبفػ ّ یب هبػؿ ثَ ایزبػ چيناًؼافُبی ًْ گـػػ .ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» یک ؿاثطَ پبؿاػّکل امت ،فیـا
مْژٍ ػؿ ؿاثطَاه ثب«ؿیـ» ،عْاٍ ثب هؼيْم یب ثب ؿهیت ّ ثب رِبًوُ ،ن هیل ّ ػين ربّػاًَاه ثَ هبػؿ ّ ثَ ثِيت
گويؼٍ ؿا اصنبك هیکٌؼ ّ افیيؿّ «ؿیـ» ثـای اّ ثَ ًْػی ػقیق امت ّ ُن هیػاًؼ کَ ایي ؿّایت ّ هؼٌبُ ،یچگبٍ
هلِْم ّ هؼٌب ًِبیی «ؿیـ» ّ ُیچگبٍ تَْیـ کبهل ّ هطلن ثِيت گويؼٍ ثب هبػؿ ًغْاُؼ ثْػ.
ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی ّ پبؿاػّکل ثَ ثيـ اهکبى هیػُؼ ،ثَ کوجْػ ّ رنتزْی ربّػاًَ عْیو ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ
ّ هطلْة گويؼٍ تي ػُؼ ّ ُنفهبى ثؼاًؼ کَ ایي هطلْة گويؼٍ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ .ایٌگًَْ اّ ُن هبػؿ ثَ ػين
عـػهٌؼاًَ ّ عـػ ػبىوبًَ هیتْاًؼ ثبىؼ ّ ُن هیػاًؼ کَ ؿّایتو اف ػين ّ هؼؿت ّ اف عـػ ُیچگبٍ ربّػاًَ ًینت ّ
ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ اف ػين ّ عـػ ،اف ایوبى ّ هؼؿت هوکي ّ ًبگقیق امت .فیـا رِبى موجْلیک ثيـی ُویيَ اف ًْ
ًْىتَ هیىْػ ّ رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل هطلْة گويؼٍ ّ ثبفی ربّػاًَ ػين ّ هؼؿت ثيـی اػاهَ عْاُؼ ػاىت.
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ػؿ كـٌُگ ّ مْژٍای کَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ؿىؼ ّ یب هؼؿت کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ؿاثطَ اٍلی كـػ ّ كـٌُگ ثب
«ؿیـ» تجؼیل ًيؼٍ امت ،آىگبٍ ایي كـٌُگ ّ كـػ هـتت ػچبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ هیل یگبًگی ثب «ؿیـ» ّ
ػیگـی امت .چٌیي كـٌُگ ّ اًنبًی یب هؼجْػ ّ امیـ هنضْؿ عؼا ّ هـاػ عْیو امت ّ ًبتْاى اف اًتوبػ ّ ؿىؼ ؿاثطَ
ّ كـٌُگ عْیو امت ّ یب ثَ كـهبى ایي عؼا ّ هؼجْػ ػمت ثَ کيتبؿ ّ تزبّف هیفًؼ ّ ػؿ ًگبٍ ایي ؿُجـ ّ هؼجْػ هضْ
ّ ؿـم هیىْػ ّ كـػیت عْیو ؿا کبهل اف ػمت هیػُؼ .ػؿ صبلت ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ّ یب ػؿ صبلت «ؿئبل ّ
کبثْكّاؿ» كـػ ػؿ ّاهغ امیـ یک ًگبٍ امت ّ ایي ًگبٍ ثـای اّ ػیٌیت ّ هطلویت ػاؿػ .افیيؿّ ثَ كـهبًو ّ عْامتو
تي هیػُؼ .افیيؿّ ؿكتبؿ ّ صبالت چٌیي ىغٌ ّ كـٌُگی ػچبؿ یک صبالت ؿّثْتّاؿ ّ یب اكـآی هیىْػ .تٌِب ػؿ
صبلت ؿاثطَ موجْلیک كـػ ّ كـٌُگ ثب «ؿیـ» امت کَ ىغٌ ّ كـٌُگ هبػؿ ثَ ایزبػ یک ؿاثطَ چِـٍ/چِـٍ ،ؿّػؿ
ؿّ ّ لول عْة ّ ثؼیُبی ػیگـی ّ عْیو ّ هبػؿ ثَ ایزبػ یک ؿاثطَ ًوبػاًَ ُوـاٍ ثب اصتـام ّ ایزبػ چيناًؼافُبی
هغتلق ُنتٌؼُ .ـ مَ ؿاثطَ ًبؿمینتی/ؿئبل/موجْلیک ثـای ایزبػ رِبى چٌؼهؼٌبیی ّ هتلبّت ػؿًّی ّ ثـًّی ثيـی
ّـّؿی ّ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ ،اهب هّْْع ثلْؽ گؾاؿ اف صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ّ ػمتیبثی ثَ ؿاثطَ پبؿاػکل
ّ ًوبػاًَ موجْلیک امت.
تٌِب ایي ؿاثطَ موجْلیک ،تخلیخی ّ پبؿاػّکل امت کَ هیتْاًؼ هـتت تضْل یبثؼ ّ هؼبًی ّ صبالت ًْ اف رِبى
موجْلیک ّ اف ػين ،ایوبى ّ اف عـػ ّ هؼؿت ثیبكـیٌؼ ّ هـتت عْیو ؿا ثَ فیـ مْال ثجـػ ّ تضْل یبثؼ .ػّ ًوًَْ
افیي تْاًبیی موجْلیک ؿا ػؿ ؿىؼ ػینکْؿك هؼؿى ّ پنبهؼؿى یب رننگـایبًَ اهـّفیي هیثیٌین ّ ػؿ ػیي صبل ثبینتی
ثَ هؼْالت ُـ کؼام ًیق ًگبُی کٌین ّ مپل ثَ مـاؽ ثضـاى عـػگـایی ػؿ كـٌُگ عْیو ؿّین.

هؼٌای خشد ّ خشدگشایی دس فشٌُگ هذسى ّ پغاهذسى
عـػ ػؿ هؼٌبی هؼؿى آى ػؿ ّاهغ عـػ مْژٍ/اثژٍای امت کَ ثَ مْژٍ ّ كـػ ایي اهکبى ّ هؼؿت ؿا هیػُؼ ،هیبى عْیو
ّ ُنتی یک كبٍلَ ّ تلبّت ایزبػ کٌؼ ّ ثتْاًؼ ثَ مبى مْژٍ ػبهل ّ ًبظـ رِبًو ؿا ػؿ ػمت گیـػ ّ ٓجوَثٌؼی کٌؼ ّ
ثَ ىٌبعت ًنجی ّ هؼاّم اف اثژٍُبی عْیو ،اف رنن تب رِبى هبػی ّ كیقیکی عْیو ّ ؿّاى عْیو ػمت یبثؼ .امبك
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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ایي هلِْم اف عـػ امتؼاللی ّ مْژٍ/اثژٍای هؼؿى اف یکمْ ؿیيَ ػؿ كـٌُگ یًْبًی ّ امطْؿٍُبی یًْبًی ػاؿػ ّ اف
ٓـف ػیگـ ؿیيَ ػؿ كـٌُگ هنیضی ػاؿػ .ػؿ ّاهغ ػؿ ػؿّى ػیْاؿُبی کلینب اّلیي ؿىتَُبی ػلوی ّ كلنلی ؿىؼ
هیکٌٌؼ ّ ثَ هْل ًیچَ ػبلوبى کًٌْی ػؿ ّاهغ اف رِبتی ُوبى ؿّصبًیْى هنیضی هؼیوی ُنتٌؼ کَ اکٌْى عْاُبى ایزبػ
ثِيت ثـ ؿّی فهیي ّ عْاُبى تجلْؿ هبػی تلکـات هنیضی ُنتٌؼ .اهب ایي ثؼاى هؼٌب ًینت کَ اُویت هِن ّ امبمی ایي
عـػ امتؼاللی ّ مْژٍ/اثژٍای ػؿ ؿىؼ ّ تکبهل ثيـیت ّ ػلن ّ ػؿ پْیبیی هؼؿًیت ؿا كـاهْه کٌین .توبهی تضْالت هِن
اهـّفٍ ػؿ ػلن ّ تکٌْلْژی ّ ػؿ ػلْم ارتوبػی ّ میبمی ؿیيَ ػؿ ایي تْاًبیی عـػ هؼؿى ػؿ كبٍلَگیـی ّ
ثؼمتگیـی رِبى ّ اثژٍ عْیو ّ تضوین آى ػاؿػ .هّْْع هِن ػؿک ایي هطلت امت کَ عـػ ّ ػلن ػؿ ػیي صبل ػاؿای
یکمـی تَبّیـ پبیَای امت کَ ػؿ ّاهغ امبك ًگبٍ ّ ًگـه ایي عـػ ّ هٌطن ّ ػلن ؿا ًيبى هیػُؼ ّ ًْع ؿاثطَاه
ثب «ؿیـ» ّ ُنتی ؿا ّ ثب اًنبى ؿا هيغٌ هیکٌؼ ّ هنیـ تکبهلو ؿا تؼییي هیکٌؼ .ثـای هخبل تبحیـ ًگبٍ هنیضی ّ
تاله ًبآگبُبًَ ػبلن ّ ػاًيوٌؼ ثـای ایزبػ یک ثِيت ثـ ؿّی فهیي ؿا ُن ػؿ تاله هبؿکنینتُب ّ ربهؼَ ثیٓجوَ
کوًْینتی هیثیٌین ّ ُن ػؿ تاله اهـّفٍ ػبلن ثـای ایزبػ یک «اثـ اًنبى ژًتیکی ؿامیًْبل ّ ثؼّى ػیت» ىبُؼین.
هطوئٌب ُوبىْٓؿ کَ ىبُؼ ىکنت اتْپیبی کوًْینتی ثْػین ،ىبُؼ ىکنت ایي تاله ثـای تجؼیل ىؼى ثَ عؼای ژًتیکی ّ
ثی ػیت ًیق عْاُین ثْػ .فیـا ػؿ ایي ًگبٍ مْژٍ/اثژٍای ػؿ ّاهغ ثَ هْل ُبثـهبك یک «ّصيت ػکبؿتی» اف فًؼگی ّ
اف صبلت ؿیـهبثل کٌتـل فًؼگی ّرْػ ػاؿػ .ػؿ ایي ًگبٍ مْژٍ/اثژٍای ػؿ ّاهغ اًنبى هؼؿى ّصيت عْیو اف هؼؿتُبی
ثقؿگ رنن ّ رِبى عْیو ؿا ّ تالىو ثـای ػؿثٌؼ کـػى ایي هؼؿتُب ّ ُـامو اف ػٌَـ هزِْل ؿا ًيبى هیػُؼ ّ
ُنفهبى ًيبى هیػُؼ کَ ػؿکو اف عْیو ثَ مبى مْژٍ هبئن ثَ عْیو ّ هبئن ثَ عـػ عْیو ػچبؿ یک صبلت هتلبعـ ّ
تُْنگًَْ ًبؿمینتی امت.
افیيؿّ ػؿ تکبهل هؼؿًیت ػؿ ّاهغ ایي مْژٍ ًبؿمینتی ّ تُْن اّ ػؿ کٌتـل ُنتی ُـچَ ثیيتـ تْمٔ کنبًی چْى
هبؿکلً ،یچَ ،كـّیؼ ،ػؿیؼا ،لکبى ّ ؿیـٍ فیـ مْال هیؿّػ .ػؿ ایي ؿًّؼ ّ تضْل هؼؿى ػوالًیت هؼؿى ثَ مبى هؼؿت
اٍلی ؿاًو اًنبًی هؼؿتو ؿا ػؿ ثـاثـ ّویـًبآگبُی ّ «عْامت هؼؿت» اًنبًی ّ تبحیـ ؿّاثٔ ارتوبػی اف ػمت
هیػُؼ ّ مْژٍ یگبًَ هؼؿى ػؿ ًگبٍ پنتهؼؿًی چْى ػؿیؼا ّ لکبى ّ ؿیـٍ ثَ یک «مْژٍ هٌونن» تجؼیل هیىْػ کَ ػؿ
ّاهغ یک «کخـت ػؿ ّصؼت ُویيَ ًبتوبم« امت .ثب ایي تضْل ػؿ ًگبٍ ثَ اًنبى ّ ُنتی ُنفهبى ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای
عـػ هؼؿى فیـ مْال هیؿّػ ّ اکٌْى ُنتی ّ ؿاثطَ اًنبى ّ ُنتی ثَ یک ؿاثطَ هتوبثل ّ ػیبلکتیکی ّ یب ثَ یک
ػیلـاًل ػؿیؼایی ّ هتوبثل ّ ًبتوبم تضْل هییبثؼً .وًَْ ایي ًگبٍ ًْ ؿا هب ػؿ تئْؿی مینتنُب ّ تضْالت رؼیؼ ػؿ ػلْم
ًْیـّثیْلْژیک ّ ػیؼى اًنبى ثَ مبى یک ّرْػ اصنبمی/عـػی چْى ًظـات ػاهبمیْ ّ ؿیـٍ هیثیٌین.
رِبى صبل ّ آیٌؼٍ هؼؿى ػؿ ّاهغ ػـٍَ رؼل هیبى ػّ تلکـ رننگـایبًَ ُنت ّ عْاُؼ ثْػ .هب اف یکمْ ىبُؼ یک
ػؿک هکبًیکی ّ تکٌْلْژیک اف رنن ّ ُنتی ُنتجن کَ اف ٓـین ىیٍْ کلْىمبفی ّ ؿیـٍ ػؿ پی ؿكغ عطبی ُنتی ّ
ایزبػ ثِيت ثـ ؿّی فهیي تکٌْلْژیک ّ اثـاًنبى ژًتیک امت ّ اف مْی ػیگـ ىبُؼ ؿىؼ ؿّایبت ًْ اف «رنن
موجْلیک» ّ رِبى چٌؼؿّایتی ػلْم ًْیـّثیْلْژیک ّ یب ًظـات رننگـایبًَ ػلْف ّ ػیگـاى اف ایي رنن موجْلیک ّ
ُویيَ ًبتوبم ُنتین .رنوی کَ ثـ ثنتـ یک ػینکْؿك ّ فهبًَ عْیو هیفیؼ ّ رقیی اف یک کل ّ ػؿ پیًْؼ ػائوی ّ
هتوبثل ثب رِبى آـاف عْیو امت ّ اف ٓـین ایي کٌو ّ ّاکٌو هتوبثل ثب رِبى عْیو هـتت تضْل هییبثؼ ّ یب
رِبًو ؿا هتضْل هیمبفػ .تضْلی کَ ُویيَ ًبتوبم ّ ػؿ ًِبیت یک ؿّایت ّ اهکبى ػؿ یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ
پلْؿالینن ًظـی امتٓ .جیؼی امت کَ ایي تضْل ثَ هؼٌبی ػؼم اُویت تضْالت تکٌْلْژیک ثـای ؿىؼ رِبى ثيـی
ًینت .صتی کلْىمبفی ًیق ػاؿای اهکبًبت هخجت كـاّاى ثـای ػلن ّ ثـای ثيـیت امت .هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب «ؿیـ»
ػؿ ػلن ّ ًْع عـػ اًنبى امت .هّْْع ایي امت کَ آیب ػبلن ّ ػاًيوٌؼ امیـ یک «گلتوبى ػاًيگبُی» ػؿ ؿامتبی
چِبؿ گلتوبى لکبى امت ّ ثَ عیبل عْیو هیتْاًؼ یک رِبى ثیػیت ّ اًنبى کبهل ثیبكـیٌؼ .یب ثَ یک «گلتوبى
ؿّاىکبّاًَ» ّ ؿاثطَ موجْلیک ثِتـ ثب ُنتی ّثب «ؿیـ» ػمت هییبثؼ ّ هیػاًؼ کَ ًگبُو ّ ؿّایتو اف عـػ ّ ُنتی
یک اهکبى ّ یک ؿّایت ُویيَ ًبتوبم امت ّ ثِيت هطلن ّ اًنبى کبهل ،کٌتـل کبهل رِبى ّ رنن یک تُْن امت.
فیـا ػؿ ثطي ُـ ؿّایت ّ عـػ ػلوی یک «ُیچی هـکقی» ًِلتَ امت ّ هجْل ایي هضـّهیت اف کوبل هطلن ّ ػاًبیی
هطلن امبك رِبى ّ ؿىؼ ثيـی ّ امبك ّؿّػ ثِتـ ثَ یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ چٌؼمینتوی ّ پلْؿالینن میبمی ّ
كـٌُگی امت.
هؼٌای خشد دس فشٌُگ ایشاًی ّ تحشاى آى
ثنتـ كـٌُگی ؿّایت ایـاًی اف عـػ ّ عـػگـایی ػؿ ّاهغ امطْؿٍُبی هیتـایی ،فؿّاًی ّ اّمتبیی ّ ىبٌُبهَ
كـػّمی امت .ػؿ ایي امطْؿٍُب هب ىبُؼ ػالهَ ّ اُویت عـػ ثـای اًنبى ایـاًی ّ ىبُؼ آؿیگْیی ثَ عـػگـایی
ُنتین .هیتـا ػؿ ّاهغ ُن عؼای ػين ّ ّكبمتُ ،ن رٌگزْ ّ هؼؿتوٌؼ امت ّ ُن عـػهٌؼ امتُ ،وبىْٓؿ کَ ػؿ اّمتب
اف اّ مغي گلتَ هیىْػ .ػؿ گبتُبی فؿتيت ّ ػؿ ًگبٍ فؿتيت هب ىبُؼ آؿیگْیی ثَ ػلن ّ پیيـكت ّ عـػ مبفًؼٍ ّ
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هخجت ُنتین .فؿتيت ػؿ ّاهغ عٌؼاى ثؼًیب هیآیؼ .ػؿ ىبٌُبهَ كـػّمی هب ىبُؼ اُویت كـاّاى ثَ عـػ ّ ػلن ُنتین .اف
اثتؼا ػؿ كـٌُگ ایـاًی ًْػی ػالهَ ّ ػين ثَ یک «عـػ ىبػ ّ مبفًؼٍ» ّرْػ ػاؿػ کَ هب ًوبػُبیو ؿا ػؿ كـٌُگ
هیتـایی ّ اّمتبیی ّ ىبٌُبهَ كـػّمی هیثیٌین ّ مپل ػؿ ػـكبى ایـاًی ّ «ًظـثبفی ػبؿف» ػیگـ ثبؿ ثَ آى ثَ ىیٍْ
ًْیی ثـعْؿػ هیکٌین .اهب ػؿ کٌبؿ ػالهَ ّ اُویت ایي عـػ مبفًؼٍ ّ هخجت ػؿ كـٌُگ ایـاًی ،هب ىبُؼ ًْػی ُـاك اف
هؼؿت عـاةکٌٌؼٍ ّ ىکثـاًگیق عـػ ّ ػوالًیت ُنتینُ .ـ تضْلی ثؼّى عـاةکـػى ّ ىک ّ فیـ مْال ثـػى ًگبٍ ّ
مینتن گؾىتَ ؿیـ هوکي امت ّ گْیی اًنبى ایـاًی اهب اف ایي ػول ّصيت ػاؿػ ّ ػؿ ّاهغ هلِْم عْیو اف عـػ ؿا
ػّپبؿٍ هیکٌؼ ّ عـػ مبفًؼٍ ؿا اُْؿایی هیپٌؼاؿػ ّ عـػ ىککٌٌؼٍ ّ ّیـاىگـ ؿا اُـیوٌی هیعْاًؼ.
ایيگًَْ ػؿ ؿّایت «فؿّاى» هیثیٌین کَ عؼای اٍلی فؿّاى عْاُبى كـفًؼی امت تب كـفًؼه رِبى ثيـی ؿا
ثیبكـیٌؼ .پل ُقاؿ مبل هـثبًی هیکٌؼ .ػؿ اًتِب ثَ عْیو ّ عْامت عْیو ىک هیکٌؼ ّ ایيگًَْ اّ ػّ كـفًؼ ػّ هلْ
ثؼًیب هیآّؿػ .اف ىکو ثَ عْیو ّ ثَ رِبى عْیو كـفًؼ فىتو اُـیوي ثؼًیب هیآیؼ ّ اف ایوبى ّ ػيناه ثَ رِبى ّ
ثَ عْامت عْیو كـفًؼ ىکُْوٌؼه اُْؿا هتْلؼ هیىْػ .ایيگًَْ كـٌُگ ایـاًی ثـ عالف كـٌُگ یًْبًی اف اثتؼا
ُـاك كـاّاى اف ىک ّ فیـ مْال ثـػى ّ عـاة کـػى رِبى کِي ّ ًگبٍ کِي ػاؿػ .ثیػلیل ًینت کَ اًنبى ىکبک ػؿ
كـٌُگ ایـاًی ٌُْف ًیق ثبؿ هٌلی ػاؿػ.
ػؿ گؾاؿ ثؼؼی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ثب صْْؿ امالم هب ىبُؼ ؿىؼ ثیيتـ ًگبٍ ػلوی تْمٔ ػلوب ّ ػاًيوٌؼاى امالهی ّ
ایـاًی ُنتین .ػؿ امالم اُویت ػلن ثـای پیيـكت فًؼگی ثيـی ربی عبٍی ػاؿػ .اهب ایٌزب ًیق ػؿ ًِبیت ًگبٍ ػلوی ّ
عـػ ػلوی ػؿ ًِبیت امیـ مٌت ّ ًگبٍ ىـػی ثبهی هیهبًؼ ّ عـػ ػلوی ّ ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای ثب ُنتی ػؿ كـٌُگ
ایـاًی ؿىؼ ًویکٌؼ .یک هّْْع ربلت تْرَ ایي امت کَ چـا ثغيی اف كـٌُگ ّ ػلْم امالهی ثَ اؿّپب هیؿًّؼ ّ
تبحیـگؾاؿ ثـ ؿًّؼ ؿًنبًل ّ عـػ هؼؿى هیىًْؼ ،اهب ثغيی کَ ػؿ ایٌزب هیهبًؼ ُـ چَ ثیيتـ تبثغ ىـع ّ مٌت
هیىْػ.
ػؿ ػّؿاى ػـكبى هب ىبُؼ ؿىؼ ًْػی ًگبٍ ًْ ثَ عـػ ُنتین .ایي ًگبٍ ًْ اف یکمْ ثَ تضویـ «عـػ امتؼاللی ّ ثب پبی
چْثیي» هیپـػافػ ّ عْاُبى ػجْؿ اف ىک ّ كبٍلَ عْیو ّ ػمتیبثی ثَ یک ّصؼتّرْػ ًبؿمینتی ّ هطلن امت ّ
اف ٓـف ػیگـ هب ىبُؼ ًْػی صْْؿ یک «عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ» ػؿ كـٌُگ ایـاًی ُنتین کَ اّد عْیو ؿا ػؿ
«ًظـثبفی صبكع» ،ػؿ « ٌٓق فاکبًی» ّ ػؿ «کبممـایی عیبم» هییبثؼ ،ػؿ کٌبؿ ؿىؼ ػلْم ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ آحبؿ
ػاًيوٌؼاًی چْى اثيمیٌب ،كبؿاثی ّ ؿیـٍ .اهب ایي ًگبٍ ًْ ًیق ػؿ ًِبیت ًبتوبم هیهبًؼ ّ اًنبى ایـاًی ًَ ثَ عـػ هؼؿى ّ
ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای ثب ُنتی ػمت هییبثؼ ّ ًَ هبػؿ ثَ تضْل ًِبیی ّ ثِتـ هلِْم «عـػ ىبػ» ّ ؿًؼاًَ عْیو هیىْػ.
ایٌگًَْ پل اف یک مکْت ّ مکْى چٌؼهـًی هب ػؿ ػّؿاى هيـّٓیت ىبُؼ ؿىؼ ػّثبؿٍ تلکـ عـػگـایبًَ ّ ؿّىٌگـاًَ
ّ ػلن ُنتین کَ ایي تضْل ٌُْف اػاهَ ػاؿػ ّ ثب ایيصبل ٌُْف ثضـاى عـػ ّ عـػگـایی ایـاًی پبیبى ًیبكتَ امت .ثب ُوَ
تالهُبی هؼؿى ؿّىٌگـاى ّ عـػهٌؼاى هؼؿى ایـاًی ،اًؼیيَ ایـاًی ّ عـػ ایـاًی یک «عـػ هًْتبژگـ» ّ التوبٓی
ثبهی هیهبًؼ ّ ًویتْاًؼ ثَ یک ًگبٍ مْژٍ/اثژٍای هؼؿى ّ یب ثَ ًگبٍ پنبهؼؿًی ّ مینتوبتیک ّ هتوبثل ػمت یبثؼ .فیـا
اًنبى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثب «ؿیـ» امت ّ ثـای ػمتیبثی ثَ ّصؼت ّرْػ ثب هؼؿًیت ّ
یب ثب مٌت ثَ ْٓؿ هؼاّم ثَ مـکْة كـػیت عْیو ّ ػیگـی ّ ثَ مـکْة هؼؿت ىک ّ چبلو ّ ػیبلْگ عْیو ّ
ػیگـی هیپـػافػ.
ػؼم ؿىؼ کبكی ؿاثطَ موجْلیک ،پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب «ؿیـ» ّ ُنتی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ػؿ اًنبى ایـاًی مجت
هیىْػ کَ اًنبى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی یب «هًْتبژگـ» ثبىؼ ّ یب ػؿ « تـروبى» عـػ ّ ػلن ثَ كبؿمی آىُب ؿا هنظ ّ
ایـاًی مبفػ .اف ٓـف ػیگـ عـػ هؼؿى ثـ ثنتـ كـٌُگ یًْبًی ّ هنیضی عْیو ّ ثـ ثنتـ تبؿیغی عْیو ؿىؼ کـػٍ
امت ّ ایي عـػ ّ عـػگـایی ؿیـهبثل کپیکـػى امت .هّْْع ایزبػ ؿاثطَ موجْلیک ثِتـ ثب «ؿیـ» ّ كـٌُگ عْیو
ّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ّ عـػگـایی ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ تللین ّ یب ًگبٍُبی ًْ امت .هّْْع ػمتیبثی ثَ
هلِْم عـػ هؼؿى یب پنبهؼؿى ایـاًی ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ اًْاع ّ اىکبل ؿّایبت ًْ اف «عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ
ّ مجکجبل» ایـاًی امت.
اًنبى ایـاًی اهـّف هیتْاًؼ ثَ ىیٍْ مْژٍ/اثژٍای ػؿ یک ؿىتَ ػلوی تضَیل کٌؼ ّ هْكن ثبىؼ اهب اف آى ؿّ کَ ٌُْف
تْاًبیی ىٌبعت مینتنُب ّ تْاًبیی ثؼمتگـكتي رِبى ّ ُنتی ػؿ ػمت عْیو ّ ثـؿمی آى ػؿ ایي كـٌُگ ؿىؼ ًکـػٍ
امت ،اف آىؿّ ًیق ثیيتـ هًْتبژگـ امت تب مبفًؼٍ ّ آكـییٌؼٍ ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ػـٍَ كلنلی ّ ػلوی ّ ٌُـی ًبتْاى اف
ایزبػ كالملَ ّ ًگبٍ كلنلی ّ ػلوی عْیو ّ یب ٌُـ چٌؼالیَ ّ رِبًی عْیو امت.
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ثب ایيصبل گلتي روالتی هخل ایي کَ ػؿ كـٌُگ ایـاًی ػوالًیت ّرْػ ًؼاؿػ ،ػؿ ّاهغ عْػ ًوبػی اف گـكتبؿی ؿّىٌلکـ
هؼؿى ایـاًی ػؿ یک صبلت ًبؿمینتی ّ هطلنگـایبًَ امت .فیـا هيغَب ُـ كـٌُگ ّ ُـ كـػی ػاؿای هؼؿت عـػی
ّ ػوالًی ّ ؿاثطَ موجْلیک عْیو ثب «ؿیـ» امت ،اهب ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی ثَ ؿاثطَ اٍلی ّ ػوین تجؼیل
ًيؼٍ امت ّ ىکل اٍلی ؿاثطَ اًنبى ایـاًی ثب «ؿیـ» ٌُْف ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ػؿ پی ّصؼاًیت ّ یب
ؿاثطَ ؿئبل ّ مـکْةگـ ػگـاًؼیو ّ ىک ػلوی امت.
اف ٓـف ػیگـ ثؼّى ىٌبعت ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ثؼّى تللین ًگبٍ هؼؿى ثب ثنتـ كـٌُگی عْیو ،آىگبٍ هلبُین هؼؿى
عـػ ػلوی ّ یب ًگبٍ ػلوی چْى یک «رنوک ثیگبًَ» ػؿ كـٌُگ ایـاًی ثبهی هیهبًٌؼ ّ یب امیـ چِبؿچْة ًبؿمینتی
ّ هطلنگـایبًَ كـٌُگ ایـاًی هیىًْؼ ّ ایٌگًَْ اًؼیيَ هؼؿًیت ایـاًی ثـای هخبل ػؿ ػّؿاى ىبٍ ّ ؿّبىبٍ ثَ اًؼیيَ
«هؼؿًیقامیْى ایـاًی ُوـاٍ ثب ػیکتبتْؿی ایـاًی» هنظ هیگـػػ .ایٌگًَْ هـتت اًؼیيَ هؼؿى ثَ صبلت ًبؿمینتی ّ
ؿئبل ایـاًی ػچبؿ هیىْػ ّ هب ىبُؼ مـثبفاى ربى ثـکق هؼؿى ّ پنبهؼؿى ایـاًی ّ یب پْچگـایبى هطلنگـای ایـاًی
ّ «ؿّىٌلکـاى پیبهجـگًَْ» ایـاًی ُنتین.
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ًگاُی ًْ تَ هفِْم لذست
هلِْم عـػ ّ عـػگـایی ثب هلِْم «هؼؿت» پیًْؼ تٌگبتٌگ ػاؿػ .ثب ؿىؼ ًگبٍ هؼؿى ّ ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای هب ىبُؼ ؿىؼ
ًْع ًْیٌی اف هؼؿت ّ تْاًبیی ثؼمتگیـی رِبى عْیو تْمٔ اًنبى ُنتین .ایي هؼؿت هؼؿى ّ ًنجی ثب عْیو ًْع
رؼیؼی اف كـٌُگ میبمی ّ ػلوی ًیق ثَ ثبؿ هیآّؿػ کَ ًوبػ آى ػهْکـامی هؼؿى ّ چبلو ّ ػیبلْگ ػلوی هؼاّم ػؿ پی
ػمتیبثی ثَ عْامتُبی فهیٌی ّ صل هؼْالت اًنبًی امت .اگـ ػیکتبتْؿی مٌتی ًوبػ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی
هـاػ/هؼجْػی امت ،آىگبٍ ػهْکـامی ّ هلِْم «هؼؿت» هؼؿى ًوبػ ؿىؼ یک ًگبٍ ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب هلِْم «هؼؿت»
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امت .ثب ایي صبل ایي هلِْم ًْ اف هؼؿت ّ ػهْکـامی ػاؿای ًوطَ ّؼق عبً عْیو امت کَ ًبىی اف ؿاثطَ
مْفٍ/اثژٍای ثب ُنتی امت ّ ػؿ صویوت رِبى ّ ُنتی ؿا مبکت ّ ػیبلْگ ؿا ّؼیق هیکٌؼ .اثتؼا ثب ػجْؿ اف ؿاثطَ
مْژٍ/اثژٍای ّ ػؿک اؿتجبٓ هتوبثل اًنبى ثب ُنتی ّ لول ُنتی چْى یک ُنتی عْػآگبٍ ،فًؼٍ ّ تبحیـگؾاؿ امت کَ
ػیگـ ثبؿ هب ىبُؼ یک چبلو ًْ ّ فًؼٍ ّ چٌؼؿّایتی ثب کل ُنتی ُنتین ّ ػیگـثبؿ ُنتی ّ رِبى اًنبًی ىـّع ثَ
عْاًؼى ّ ػیبلْگ چٌؼٍؼایی هیکٌؼ.
ًوبػ ایي هؼؿت ًْ ّ ػوین ّ چٌؼربًجَ ؿا هب ػؿ ًگبٍ ًیچَ ّ ػؿ هلِْم «اثـاًنبى» ًیچَ ّ كـٌُگ ػیًْیقّمی اّ
هیثیٌین« .اثـاًنبى» ًیچَ یک اًنبى کبهل ّ ثیػیت ًینت ثلکَ یک عـػهٌؼ ىبػ ،یک ػلوک ّ یب اًنبى پبؿاػّکل امت
کَ هیػاًؼ ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو ّ رِبى عْیو هیفیؼ ّ ثـ امبك مالهت رنن ّ فًؼگیاه ّ ثـای ػمتیبثی ثَ
اّد هؼؿت ّ مالهت عْیو ّ ػين ّ رِبًو ،ؿّایت عْیو اف فًؼگی ّ ُنتی ؿا هیآكـیٌؼ .ؿّایتی کَ ُویيَ ًبتوبم
امت ّ ػؿ ّاهغ یک مٌبؿیْ امت ّ ػؿ آى ُوَ چیق ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼ امت .ایٌگًَْ ًیچَ ػؿ کتبة «آًک اًنبى» اف
یک كـٌُگ ّاال ّ ؿهَبى ّ اف یک هؼؿت ًْ ّ عٌؼاى مغي هیگْیؼ .ػؿ ایي هؼؿت ًْ ّ ؿّایت ًْ اًنبى هبػؿ امت ثَ
مبى «رنن عٌؼاى ّ عـػهٌؼ» ّ ثب هلجی گـم ّ هـقی مـػ هـتجب رِبى ّ ُنتی ّ عْیو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ ّ ؿّایت
عْیو ؿا ّ پؼیؼٍ ُبی اًنبًی عْیو ؿا اف رْاًت هغتلق ثـؿمی ّ ّؿاًؼاف کٌؼ ّ ثَ ثِتـیي ؿّایبت اف كلنلَ ،ػلن ّ
پئُّو ػمت یبثؼ ّ ثب ُـ ؿّایتی ػؿ ّاهغ ُنفهبى عْیو ؿا هؼٌب ّ ىکل ّ رِبى موجْلیکو ؿا ًظن ّ مبهبى ثغيؼ.
ایٌگًَْ اًنبى ثَ «ًینؿّف ثقؿگ» عْیو ّ ػجْؿ اف صویوت هطلن ّ ّاهؼیت ػیٌی ّ هطلن ػمت هییبثؼ ّ ّاؿػ رِبى
ّ ؿّایت كبًی عْیو هیىْػ ّ عٌؼاى امت .اکٌْى كـٌُگ ػیًْیقّمی ّ عـػ عٌؼاى ثـ رِبى ّ اًنبى هؼؿتوٌؼ ّ
پـىْؿ صبکن امت .اکٌْى ثَ هْل ًیچَ فهبى كـٌُگ ّاالی ؿهٌ ثب اًؼیيَ ،ؿهٌ ثب کالم ّ گلتبؿ ّ ًْىتبؿ آؿبف
هیىْػ.
ًوًَُْبی ػجْؿ ػیگـ ػبلوبى ،كیلنْكبى ّ ؿّاىکبّاى پنبهؼؿى اف هلِْم هؼؿت هؼؿى ّ ًوًَُْبی آكـیٌو یب پؾیـه
ًگبُی ًْ ّ چٌؼؿّایتی اف هلِْم هؼؿت ؿا هب ًقػ کنبًی چْى ػؿیؼا ،لکبى ّ ػلْف ّ ؿیـٍ هیثیٌین .ثَ هْل ژیژک اگـ
لکبى رْاى یک «لکبى ػهْکـات» امت ّ ػهْکـامی ،ػیبلْگ ّ رؼل ًیـُّبی میبمی ثـای ػمتیبثی هْهت ثَ ربی
عبلی هضْؿی ّ هـکقی ّ هؼؿت ّ ػجْؿ اف ػیکتبتْؿی كـػی ؿا ًوبػ یک رِبى ثبلـبًَ ّ موجْلیک هیثیٌؼ ،آىگبٍ
لکبى هنيتـ ّ یب «لکبى ّؿای هضـّهیت اف كبلْك» ػؿ ّاهغ عْاُبى یک رِبى چٌؼؿّایتی ّ پلْؿالینن میبمی
پنتهؼؿى امتُ )1(.وبىْٓؿ کَ ػؿیؼا اف یک «ػهْکـامی تؼْیوی»ّ هـتجب ػؿ صبل تضْل ّ اف پلْؿالینن كـٌُگی ّ
میبمی ّ چٌؼٍؼایی مغي هیگْیؼ)2(.
ػؿ كـٌُگ ایـاًی هلِْم هؼؿت ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػاؿای یک ثبؿ هٌلی ثْػٍ امت ّ اف ٓـف ػیگـ هؼؿت ُویيَ ثَ ىیٍْ
ًبؿمینتی ّ ؿئبل یؼٌی ثَ صبلت ػیکتبتْؿی هطلن ّ امتجؼاػ ىبُی ّ «عْػهؼاؿی هطلنگـایبًَ ّ ًبكی ػیبلْگ ّ چبلو
ایـاًی» ىکل گـكتَ امت .اىکبل موجْلیک اف هؼؿت ػؿ ایي هقٌُگ ؿىؼ اًؼکی ػاىتَ امت .اف ایيؿّ ًیق ربهؼَ هب
هـتجب ثَ یک ػیکتبتْؿی ّ ًلی چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى هجتال هیىْػ ّ ُـ كـػ ایـاًی اف یکمْ هغبلق هؼؿت ّ
عْػعْاُی امت ّ اف ٓـف ػیگـ یک «عْػهؼاؿ هطلن» ّ ػیکتبتْؿ کْچک امت ّ ػیبلْگ ّ چبلو ػؿ عبًْاػٍ ّ
ؿّاثٔ ایـاًی ؿىؼ کبكی ًوییبثؼ ّ ٌُـ ّ ػلن ایـاًی ثلْؿی ًْ ًوییبثؼ .هّْْع هِن كـٌُگ ایـاًی ػمتیبثی ثَ ایي
ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک ّ كبًی اف هؼؿت ّ لول اىکبل هغتلق ایي هؼؿت موجْلیک ّ پبؿاػّکل ّ ًوبػاًَ امت تب ُن
ثؼیيّمیلَ ثَ ىٌبعت هؼْالت عْیو ًبئل آیؼ ّ ُن تْاًبیی تـییـ ؿّایت كـػی ّ روؼی عْیو ؿا اف ٓـین ػیبلْگ ّ
تضْل ػینکْؿمیْ ّ ثؼّى عًْـیقی ػاىتَ ثبىؼ .هّْْع ثلْؽ ایـاًی ػمتیبثی ثَ ایي ؿّایبت ًْ ّ مجوْلیک اف عـػ
ّ هؼؿت امت  .ؿّایبتی ًْ کَ ػؿ آى «هؼؿت» ُن تْاًبیی ثؼمتگـكتي رِبى عْیو ّ تْاًبیی ًوؼ رِبى عْیو ثَ ُوـاٍ
ػين ثَ ایي رِبى ّ مبفًؼگی ایي رِبى هؼٌب هیػُؼ ّ ُن تْاًبیی ػیؼى ًگبٍ عْیو ثَ هؼؿت ّ ثَ عـػ ثَ مبى یک
ؿّایت ُویيَ ًبتوبم ػؿ ایي ؿّایبت ًْ ّرْػ ػاؿػ .اف آًزب کَ ایي ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک ّ ایي هؼؿت ّ عـػ ًْ ّ
موجْلیک ٌُْف ػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ هب ؿىؼ کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ػٌَـ صبکن ثـ ػینکْؿك ّ كـٌُگ ایـاًی تجؼیل
ًيؼٍ امت ،افیيؿّ هب ىبُؼ تکـاؿ هؼاّم ػیکتبتْؿی ّ امتجؼاػ ّ ثبفی ًبؿمینتی کیو ىغَیتپـمتی ،هـاػ/هـیؼی ّ
هًْتبژگـی ّ یب ىبُؼ مٌبؿیُْبی ؿئبل ّ کبثْكّاؿ هتل ػگـاًؼیو ّ تاله ثـای ػمتیبثی ثَ هؼؿت هطلن ّ عيي
ُنتین.
عخي ًِایی
ثبؿی هّْْع ثلْؽ ایـاًی ّ ؿاٍ ػجْؿ ایـاًی اف ثضـاى عـػ ّ عـػگـایی عْیو ّ اف ثضـاى هؼؿت ّ ػیکتبتْؿهٌيی
عْیو ،ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ،تخلیخی ّ پبؿاػّکل ثب «ؿیـ» ،ثب عْیو ّ ػیگـی امت .ایي ؿاثطَ موجْلیک
ثَ اًنبى ایـاًی اهکبى هیػُؼ ػؿ ػیي ػين ّ ػالهَ ثَ ّٓي ّ هیِي ّ رِبًو ُنفهبى هـتت ثَ ًوؼ عْیو ّ رِبًو
ثپـػافػ ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هتوبثل ثب ػیگـ ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى ایي ُنتی ثَ چبلو ّ ػیبلْگ ثـای ػمتیبثی ثَ
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ثِتـیي ؿاٍُب ػمت یبثؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ُویيَ ثؼاًؼ کَ ًگبٍ ّ ؿّایت عـػهٌؼاًَ اّ یک ؿّایت ُویيَ ًبتوبم ّ یک
چيناًؼاف امت .ایيگًَْ ػىوي میبمی ّ ػویؼتی ّ یب ػلوی ثَ ػگـاًؼیو هبثل اصتـام ّ هْؿػ ًوؼ میبمی ،ػلوی ّ ٌُـی
ػگـػینی هییبثؼ ّ ثَ ربی صبلت مـکْة ػگـاًؼیو ّ ثَ ربی صبلت هـیؼ/هـاػی ّ ًلی كـػیت عْیو ػؿ ؿّاثٔ
کًٌْیُ ،ـ چَ ثیيتـ ؿاثطَ پبؿاػّکل ُوـاٍ ثب اصتـام ّ ًوؼ هتوبثل ػؿ ُوَ ؿّاثٔ عبًْاػگی ،ػيوی ،ػلوی ّ ٌُـی ّ
میبمی ؿىؼ هییبثؼ .ایٌگًَْ اًْاع ّ اىکبل ؿّایبت تللیوی ایـاًی اف عـػ ّ هؼؿت ایزبػ هیىْػ ّ ٌُـهٌؼ ّ عـػهٌؼ
ایـاًی هبػؿ ثَ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ایزبػ ًگبٍ تللیوی عْیو امت .ایٌگًَْ عـػ هؼؿتوٌؼ ّ
عٌؼاى ایـاًی ،اًْاع ّ اىکبل عـػهٌؼ عٌؼاى ایـاًی ثب تْاًبیی ثَ هلجی گـم ّ هـقی مـػ ّ ثب تْاًبیی ثَ چبلو ّ ًوؼ ّ
ػیبلْگ آكـیؼٍ هیىًْؼ .ثؼیي ّمیلَ كـٌُگ ػیبلْگ ّ چبلو ُوَربًجَ ثـ كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی صبکن هیىْػ ّ ثب
ایزبػ مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی هتٌبمت ثب آى ،ثب ًلی ػیکتبتْؿی ّ ؿىؼ ػوینتـ ػهْکـامی ،آًگبٍ هب ىبُؼ ؿًنبًل عـػ
ّ هؼؿت ػؿ ایـاى عْاُین ثْػ .ؿًنبًنی کَ ُن اکٌْى ػالئوو ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ًنل هب ًوبػی اف آى امت.
اف ٓـف ػیگـ ُـ ًگبٍ عـػهٌؼاًَ ّ ُـ هلِْم ًْ اف هؼؿت تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو هبثل ایزبػ ّ ؿىؼ امتُ .ـ
كـٌُگی ّ ُـ هتٌی ػاؿای یک هضؼّػیت تبّیلی امت ّ ثٌبثـایي ًویتْاى ُـ تلنیـی اف ُـ كـٌُگی کـػ .اهب ػؿ
چِبؿچْة ىٌبعت ایي هضؼّػیت تبّیلی آىگبٍ هیتْاى ثَ پؾیـه موجْلیک ًگبٍُبی هؼؿى ّ پنبهؼؿى یب رننگـایبًَ ػؿ
كـٌُگ عْیو ّ ثَ تللینُبی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ػمت یبكت.
ایٌگًَْ ًیق ثَ ثبّؿ هي هلِْم عـػ ایـاًی ّ ؿّایبت هغتلق عـػ ّ هؼؿت ایـاًی ثَ ػلت ایي ثنتـ كـٌُگی ثیو اف ُـ
چیق صبالت ّ هلبُین « عـػ ىبػ ّ عٌؼاى ّ هؼؿت ىبػ ّ عٌؼاى» عْاٌُؼ ثْػ .فیـا هلِْم «عـػ ىبػ ّ ػیبلْگ
ؿًؼاًَ» ،هلِْم «هؼؿت ؿًؼاًَ ّ پبؿاػّکل ّ ًظـثبفاًَ» ػؿ كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوین ؿیيَ ػّاًؼٍ امت ّ
ػؿ ّاهغ یکی اف هؼؿتُبی امبمی ایي كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی امتًْ .ع امبمی ؿاثطَ ایـاًی ثب ُنتی ّ ثب «ؿیـ»
ُیچگبٍ ثَ ىیٍْ مْژٍ/اثژٍای ًجْػٍ امت ،فیـا ػؿ كـٌُگ ایـاًی ُنتی ّ ٓجیؼت ػؿ ّاهغ تجلْؿی اف ىْؿ عؼایی ّ
صْْؿ عؼامت ّ ثٌبثـایي اًنبى ثبینتی ّاؿػ ػیبلْگ ثب اّ ىْػ ّ ػؿ ّاهغ اًنبى كـفًؼ ایي ٓجیؼت ّ ُنتی ّ ػؿ ؿاثطَ
ػبىوبًَ/هؼيْهبًَ ّ ػؿ ػیبلْگ ؿًؼاًَ ثب اّمت ّ عْاُبى مبفًؼگی ٓجیؼت ّ ُنتی اًنبًی عْیو امت .ثب آًکَ ایي
صبلت عـػ ىبػ ّ ؿًؼاًَ ُیچگبٍ ثَ ثلْؽ موجْلیک ّ ثِتـ عْیو ػمت ًیبكتَ امت ّ اکٌْى ػؿ ّاهغ هب کبؿی ؿا ثبینتی
ثَ کوک ؿّایبت هغتلق ّ هؼؿى عْیو ثَ پبیبى ثـمبًین کَ ّـّؿت ؿىؼ ّ ثلْؽ كـٌُگ هبمت .افیيؿّ ؿًنبًل ثَ
هؼٌبی «ًْفایی كـٌُگی» ّ ػجْؿ اف عطبُبی گؾىتَ ّ ایزبػ ًگبُی ًْ ثـ ثنتـ هؼؿتُبی مبلن ًیبکبى عْیو امت.
ُـ تضْل اٍیل ّ موجْلیک ثـ ثنتـ ًگبٍ گؾىتَ ّ ثب صلع ثغيی اف اى ّ ػجْؿ اف ًکبت ثیوبؿ ّ پژهـػٍ آى ٍْؿت
هیگیـػً .لی کبهل ّ یب گـكتبؿی ػؿ ًگبٍ گؾىتگبى ّ ًبتْاًی اف ػجْؿ ُـ ػّی ػّ ؿّی یک مکَ ّ ًوبػ «پنـکيی ّ
پؼؿکيی» ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ًوبػ گـكتبؿی ػؿ ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثب «ؿیـ» ّ مـکْة كـػیت ّ ثلْؽ كـػی ّ
روؼی عْیو ّ رِبى عْیو امت.
هّْْع ثلْؽ ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ػجْؿ اف ًگبٍ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثَ «ؿیـ» ّ ؿُبیی اف هیل ّصؼت ّرْػ هطلن
ّ ػمتیبثی ثَ ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ثب «ؿیـ» ،ػمتیبثی ثَ ػين ّ صویوت كبًی ّ فهیٌی اًنبى ایـاًی امت.
ایي اًنبى ایـاًی ًْ ،ایي «رنن عٌؼاى ایـاًی» ،ایي كـػیت تللیوی ّ چٌؼُْیتی ّ چٌؼمینتوی ایـاًی آًگبٍ هبػؿ عْاُؼ
ثْػ ثـ ثنتـ عـػ ىبػ ایـاى ثَ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ّ عـػ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ػمت یبثؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو یک
ًگبٍ ّ هؼؿت تللیوی ّ چٌؼمینتوی ُویيَ ًبتوبم علن کٌؼ.
ایي اًنبى ایـاًی ّ ایي عـػهٌؼ ىبػ ایـاًی کَ پبُبیو ثـ فهیي ّ ُـ کالهو چٌؼًضْی ّ چٌؼهؼٌبیی امت ،آىگبٍ هبػؿ
امت ؿّایبت هغتلق اف ایي عـػ ىبػ ّ ؿهَبى ثیبكـیٌؼ ّ چبلو ّ ػیبلْگ عٌؼاى ػبؿكبى فهیٌی ،ػبىوبى فهیٌی ّ
عـػهٌؼاى ىبػ ایـاًی ؿا ثـ ثنتـ ػّمتی ّ ػين هتوبثل ّ ؿّاػاؿی هتوبثل ایـاًی آؿبف کٌؼ .ایي فى ّ هـػ عٌؼاى ّ
ىـّؿ ایـاًی تْاًبیی آى ؿا ػاؿًؼ کَ ُن ثَ ىیٍْ مْژٍ/اثژٍای رِبى ّ ُنتی ؿا ػؿ ػمت گیـًؼ ّ ػلوی ثیبًؼیيٌؼ ّ ُن
اف عطبی هؼؿى ثگؾؿًؼ ّ ثَ یک عـػ چٌؼؿّایتی ّ ؿهَبى ّ ثَ پلْؿالینن میبمی ّ كـٌُگی ػمت یبثٌؼ .آىُب ُن
هبػؿًؼ ثَ ػهْکـامی ّ چبلو هؼؿى اف ٓـین یک تضْل ػینکْؿمیْ ّ ثـ ثنتـ هبًْى ّ چبلو هؼؿى ػمت یبثٌؼ ّ ُن
هبػؿًؼ ًکبت ّؼق ػهْکـامی هؼؿى ّ میبمت هؼؿى ؿا ػؿک کٌٌؼ ،تلبّتُبی كـٌُگی عْیو ؿا ثجیٌؼ ّ هلِْم
«ػهْکـامی ُویيَ ًبتوبم ّ چٌؼؿّایتی ایـاًی» ؿا ثیبكـیٌٌؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» ّ یب ثَ
«کخـت ػؿ ّصؼت پنبهؼؿى ّ چٌؼٍؼایی» ػمت یبثٌؼ.
ثبؿی ػّؿاى ،ػّؿاى ػجْؿ اف ایي ثضـاى عـػگـایی ػؿ ایـاى ّ ػّؿاى ىـّع اًْاع ّ اىکبل عـػ ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ىبػ
ایـاًی امت .ثبؿی ػّؿاى ،ػّؿاى تللین ًظـثبفی ؿًؼاًَ صبكع ثب كـٌُگ ػیًْیقّمی ًیچَ ثـ ثنتـ كـػیت ّ رنن
عٌؼاى عْیو ّ فهبى ایزبػ ؿّایبت ًبتوبم ّ عٌؼاى عْیو اف ُنتی ّ فًؼگی ّ مؼبػت فهیٌی امت .ثبؿی فهبى ،فهبى
عـػهٌؼاى ىبػ ،ػبىوبى فهیٌی ّ ػبؿكبى فهیٌی ایـاًی ّ ؿهٌ ػين ،عـػ ،هؼؿت ّ ایوبى آىُبمت .هب ًوبػ ایي
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ػّؿاى ًْ ّ چٌؼؿّایتی ّ چبلو ًْ ّ عـػگـایی ًْی ایـاًی ُنتین .هب ًوبػ صْْؿ ّ ؿىؼ ایي هؼؿت عٌؼاى ّ ؿًؼاًَ
ایـاًی ُنتینُ.ـ کزب کَ ثَ تللیوی ًْ ّ ؿّایتی ًْ اف ػلن ّ ٌُـ ّ مٌت ّ هؾُت ثـعْؿػ کٌیؼ ،ػؿ ّاهغ ثب ؿّایتی ًبتوبم
ّ تللیوی اف ایي ًنلُبی ًْ ّ عٌؼاى ؿّثـّییؼ ّ ػؿ ًِبیت یکبیک ایـاًیبى رقّی اف ایي ًنل ًْ ّ عبلوبى آیٌؼٍ ایي
ؿّایبت ًْ ُنتٌؼ ّگـًَ ُیچگبٍ اف ثضـاى ػين ،ثضـاى ایوبى ،ثضـاى هؼؿت ّ عـػگـایی كـػی ّ روؼی ؿُبیی
ًوییبثٌؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ كبرؼَُبی كـػی ّ روؼی ُنتٌؼ .ثبؿی ایي عـػ ىبػ ّ هؼؿت عٌؼاى ،ایي صبلت ّ ؿّایبت
هتلبّت ػبىوبى فهیٌی ،ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ،ایي ًگبٍُب ّ ٌُـُبی هتلبّت ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ػّهلیتی
ّ چٌؼكـٌُگی ّ یب چٌؼهتٌی ایـاًی ّـّؿت فهبًَ ّ ًوبػ ؿىؼ ثلْؽ كـػی ّ روؼی ّ ًوبػ ؿىؼ ؿًنبًل ػين ،عـػ،
ایوبى ّ عـػ مجکجبل ّ عٌؼاى ایـاًی امت .ثبؿی هب آؿبف پبیبى گؾىتَ ّ پبیَگؾاؿاى ؿًنبًل ایـاًی ّ ًْفایی كـٌُگی
ُنتین .ایي مـًْىت هب ّ ّـّؿت فهبًَ هبمت ّ هب ثَ عْیو ّ ثَ مـًْىتهبى آؿی هیگْیین ّ آى هیىْین کَ
ُنتین .یؼٌی ثَ عـػهٌؼ ىبػ ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ًبتوبم ّ ثَ ؿّایت ىبػ ّ عٌؼاى ّ ًبتوبم ػگـػینی هییبثین .هب ثَ ػبىوبى
فهیٌی ،ثَ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ػگـػینی هییبثین ّ ایٌگًَْ آى هیىْین کَ ُنتین.

اػثیبت:
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صًذگی تَ عاى یک سلص ّ تاصی ػؾك ّ لذست ػاؽماى ّ ػاسفاى صهیٌی ّ خشدهٌذاى ؽاد
ثب ػگـػینی ثَ «رنن عٌؼاى» ،ثب ػگـػینی ثَ «ػبىن ّ ػبؿف فهیٌی ّ عـػهٌؼ ىبػ» فًؼگی ّ رِبى موجْلیک ّ
ّاهؼیت ثيـی ثَ یک ؿهٌ ّ ػیبلْگ هیبى اًنبى ثب «ؿیـ» ،ثب عْیو ّ ثب هؼيْم ّ ثب عؼا ،ثـای ػمتیبثی ثَ هطلْة
توٌبی گويؼٍ ّ كبًی ،ثـای ػمتیبثی ثَ اّد ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ تجؼیل هیىْػ .اکٌْى ُـ توٌب ّ اصنبمی
گؾؿگبُی ثَ مْی ُنفاػ عْیو امت ّ ػمتیبثی ثَ اّد ىبػی ثؼّى هجْل ػؿػ ّ پـیيبًی هوکي ًینت ّ ُنفهبى ایي
ػبىن ّ ػبؿف فهیٌی هیػاًؼ کَ اّ ػؿ ؿّایت ّ مٌبؿیْی عْیو اف ػؿػ ّ ىبػی هیفیؼ .افیيؿّ ُـ ؿّایتو،
ػيوو ،عـػه ،تـمو ،ثضـاًو ّ ؿـّؿه عٌؼاى ،پبؿاػّکل ّ تـاژیک/کویک امت .اکٌْى ػؿػه ّ تـمو ،ػلِـٍ
ػيناه ّ ىْؿ هؼؿتو «ىیـیي» هیىْػ .ػؿػ ىیـیي ،تـك ىیـیي ّ كبًی هتْلؼ هیىْػ ّ ثبفی ربّػاًَ فًؼگی ّ
ػين ّ هؼؿت .اکٌْى فًؼگی ّ ّاهؼیت ثَ یک ؿّایت ّ یک عالهیت ثـای ػمتیبثی ثَ اّد فًؼگی ّ مالهت ّ ػين ّ
هؼؿت ًگـینتَ هیىْػ ّ ُـ ؿّایتی ثـ پبیَ تْاًبییو ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبی كبًی ّ اّد لول مالهت ّ ىکٍْ فًؼگی
ثيـی ًگـینتَ ّ مٌزیؼٍ هیىْػ ّ ُـ ؿّایتی ُویيَ ًبتوبم ّ هبثل تضْل امت .اکٌْى ایي اًنبى هــّؿ ّ فهیٌی ،ایي
فى ّ هـػ فیجب ّ ىـّؿ ّ عٌؼاى ایـاًی ُن اف عْیو ّ رِبًو هــّؿ امت ّ ُن ًیبفه ثَ «ؿیـ» ّ کوجْػه ؿا صل
ّ لول هیکٌؼ ّ هی ػاًؼ کَ توٌبیو توٌبی ؿیـ امت ّ هیػاًؼ کَ فًؼگی یک ػیبلْگ ّ چبلو ّ ثبفی هؼاّم ثب «ؿیـ»
امت .اّ اکٌْى اف اًنبى ُـامبى ىـهی ،اف کبُي ُـامبى ّ کْػک ػبىن ىـهی ّ اًنبى هؼؿى ؿـثی کَ ػؿ پی
کْچک کـػى توٌبُبی عْیو امت ،ػجْؿ هی کٌؼ ّ ثَ ثبفیگـ هؼؿى ّ ؿًؼ هلٌؼؿ هؼؿى ّ ػیًْیقّمی ایـاًی ػگـػینی
هییبثؼ ّ ثب «هلجی گـم ّ هـقی مـػ» ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبی عْیو ثب «ؿیـ» ّ ػیگـی ثَ ػیبلْگ ّ ثبفی اًنبًی
هیًيیٌؼً ّ .ـػ ػين ّ هؼؿت هیثبفػ.
اکٌْى ُوَ ُنتی ثَ یک ػیبلْگ ّ چبلو ّ ثَ تْاًبیی ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ّ صکبیت اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ ایوبى
ػگـػینی هییبثؼ ّ ؿهٌ ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى فهیٌی آؿبف هیىْػ .اکٌْى ُـ ػیبلْگ ،چَ ػیبلْگ ػبىوبًَ ،عـػهٌؼاًَ،
هْهٌبًَ یک ؿهٌ ّ یک ثبفی پـىکٍْ ّ كبًی ّ ُویيَ ًبتوبم ػين ّ هؼؿت امت .اکٌْى ُـ ًگبٍ ّ ُـ اًؼیيَ ػؿ
ؿهٌ ّ ثبفی ثب «ؿیـ»  ،چَ ثب هؼيْم ّ یب ثب ؿهیت امت ّ ثَ ربی عيًْت ّ ًلی ػیگـی کَ الل ّ هبتل امت ،اکٌْى
رِبى پـىْؿ ّ چٌؼٍؼایی ّ چٌؼًْایی ػیبلْگ ّ چبلو عٌؼاى ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ فًؼٍ هیىْػ.
اکٌْى ثَ ربی رِبى ُـامبى ّ کبٌُبًَ ىـهی ّ یب رِبى ػبؿكبًَ ّ ػؿ پی ػين هطلن هبػؿاًَ ىـهی ،ؿًؼاى كبًی ّ
هْهٌبى مجکجبل ایـاًی ثـ ٍضٌَ صبّـ هیىًْؼ کَ ثَ ُقاؿ فثبى ّ ؿّایت ثَ متبیو ػين ّ ایوبى مجکجبل ّ هؼيْم
ّ عؼای عٌؼاى عْیو هیپـػاؿًؼ ّ ُویيَ هیػاًٌؼ کَ ؿّایتی ػیگـ ًیق هوکي امت .اکٌْى ثَ ربی اًنبى هؼؿى کَ ثَ
هْل ژیژک «تـمبى اف ُوَ چیق» امت ّ كکـ هیکٌؼ ثب کْچک کـػى توٌبُبیو ،ثب هٍِْ ثؼّى کبكیئٌو ،ثب ّیبگـا ّ
هـً آًتی ػپـمیًْو ،ثب تالىو ثـای چیـگی ثـ ثبٍطالس «اصنبمی ثْػى ّ عطـًبک ثْػى اًنبى ىـهی ،امالم ّ
ؿیـٍ» ،هیتْاًؼ ثـ فًؼگی ّ رِبًو کٌتـل ػاىتَ ثبىؼ ّ ُوَ ػٌبٍـ «عطـًبک ّ پـىْؿ» ػؿ فًؼگیو ؿا ؿام ّ
کْچک ّ ثیعطـ مبفػ ّ ُـ ثبؿ ثَ تـمی ّ ثضـاًی رؼیؼتـ ّ ًْتـ هجتال هیىْػ ،اکٌْى اًنبى پنبهؼؿى ّ رننگـای
ایـاًی ّ ؿـثی هتْلؼ هیىْػ کَ عْاُبى چٌؼٍؼایی ّ ؿّاػاؿی هتوبثل ّ چبلو ػوین ّ ػیبلْگ ػوین ثب «ؿیـ» امت ّ
ُویيَ عالهیت ّ رِبًو چٌؼُْیتی ،چٌؼمینتوی ّ ًبتوبم امت.
ثبؿی اکٌْى فهبى ؿهٌ ّ عٌؼٍ ّ فهبى ُقاؿ ؿّایت هب ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ ّ فهبى تللینُبی
عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم هبمت .اًؼک اًؼک روغ هنتبى هیؿمؼ .هب ًغنتفاػگبى ایي رِبى ًْ ّ ؿهَبى ّ ؿًنبًل ػين
ّ عـػ ایـاًین .ثبؿی ثب هجْل مـًْىت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت عْیو ثَ فًؼگی ّ عـػ ًِلتَ ػؿ فًؼگی آؿی گْیین ّ آى
ىْین کَ ُنتین .ثبؿی اکٌْى فهبى ؿّایبت عٌؼاى ىوب ّ چبلو ّ ػیبلْگ ربّاػًَ ّ كبًی هب ػبىوبى ،ػبؿكبى ،هْهٌبى ّ
عـػهٌؼاى ىبػ ّ مجکجبل ایـاًی امت .هتجـک ثبػ ایي ؿّفُب ّ ایي ػّؿاى.
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تخؼ دّم :سّاًکاّی ساُِای هْفمیت ّ خْؽثختی ّ دگشدیغی تَ تاصیگش صهیٌی

ثـای ایٌکَ ثتْاًین ثَ مؼبػت كـػی یب روؼی ػمت یبثین ،ثبینتی اثتؼا ثجیٌین کَ هب چگًَْ ثؼثغتی ّ رِبى ىکنت عْؿػٍ
عْیو ؿا مبهبى ثٌؼی کـػٍ این ّ چگًَْ ثؼثغتی ّ ىکنت عْیو ؿا فهیٌَ مبفی هی کٌین .ػؿ ایي ثغو اف کتبة
عْاًٌؼٍ ثب ىیٍْ ُبی ًْیٌی اف ؿاُِبی ىٌبعت مٌبؿیْ ّ مبعتبؿ ؽُي ّ ػولکـػ اًنبًی عْیو آىٌب هی ىْػ ّ ُوچٌیي
ثب ؿاُِبی ًْیٌی ثـای ػمت یبثی ثَ هْكویت ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق فًؼگی ؿّثـّ ّ آىٌب هی گـػػُ .وبًطْؿ کَ
عْاًٌؼٍ ػؿ ایي ثغو ثَ ػـٍَ ًْیي ّ ػیگـی اف کبؿ ّ تْاى ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ هکبتت ًْیي ؿّاًيٌبعتی آىٌب هی ىْػ.
اهـّفٍ ؿّاًيٌبمی ّ ؿّاًکبّی ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هی گیـػ ،اف ػـٍَ میبمت تب تجلیـبت،
ػـٍَ هْكویت تب ؿّاى ػؿهبًی ّ ًوؼ ٌُـی ّ هَؼ ایي ثغو ّ ثغيِبی ثؼؼی کتبة ایي امت کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثب ایي
اهکبًبت ًْیي ؿّاًيٌبمی ّ ؿّاى ػؿهبًی آىٌب مبفػُ ،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
تُْن ثبىؼ کَ ًگبُو ثؼّى هضؼّػیت امت ّ یب ًگبُو هی تْاًؼ ػؿ ُوَ فهیٌَ ُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ثگیـػ .فیـا اٍل
پبیَ ای ؿّاًکبّی ایي امت کَ ُـ ًگـىی ػاؿای هضؼّػیت ّ هـف عْیو امت ّ ًیبفهٌؼ ػیگـی ّ ؿىتَ ُبی ػیگـ،
هکبتت ػیگـ ّ چين اًؼافُبی ًْیي یب هتلبّت ػیگـ امت.
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چگًَْ تذتخت ؽْین
تیتـ هوبلَ ػؿ ّاهغ اىبؿٍای ثَ کتبة هؼـّف «ؿاٌُوبی ثؼثغت فینتي» اف پبّل ّاتنالّیگ پبیَگؾاؿ هِن هکتت
«کْهًْیکبمیْىػؿهبًی» امت ۱.پبّل ّاتنالّیگ ػؿ ایي کتبة ّ کتت هتؼؼػ ػیگـه ثَ مٌبؿیُْب ،پیوػاّؿیُب ّ
ىیٍُْبی ؿكتبؿی ًبآگبٍ ّ عْػآگبٍ اًنبىُب اىبؿٍ هیکٌؼ .مٌبؿیُْبیی کَ اًنبىُب ثب تکـاؿ آىُب ػؿ فًؼگی كـػی ّ
روؼی عْیو ،ثؼثغتی عْیو ػؿ ػين ّ میبمت ؿا هـتت ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .یکی اف ایي مٌبؿیُْبی ثیوبؿگًَْ،
«فیجبمبفی گؾىتَ اف ػمت ؿكتَ» ّ هبًؼى ثـ مـ هجـ یک ػين ،آؿهبى ّ ایؼٍآل اف ػمت ؿكتَ ّ ًبتْاًی اف مْگْاؿی ّ
ػمتیبثی ثَ ػين ًْ ّ تللین ًْ امت .یکی ػیگـ اف هِنتـیي هجبصج ایي هکتت ّ ،یک ىیٍْ امبمی ثـای ثؼثغتکـػى
عْیو ّ گـكتبؿی ػؿ مٌبؿیْ ّ الگُْبی ؿكتبؿی ثیوبؿگًَْ عْیو ،پؼیؼٍ « پیوگْیی عْػ-تضون ثغيٌؼٍ» امت.
پیؼگْیی خْد-تحمكتخؾٌذٍ
ثنیبؿی اف اػوبل اًنبًی ًبىی اف ؿاثطَ ػلت-هؼلْلی کالمیک ّ هٌطوی ًینت کَ ػؿ آى ،یک صبػحَ هبًٌؼ تُْیي یک
ًلـ ،ثبػج ایزبػ ّاکٌو هب ّ ػَجبًیت هب هیىْػ .اّ ْ
ال ثنتَ ثَ كـػ ّ تْاًبیی كبٍلَگیـی اّ ثب عْػه ّ ثب ػیگـی ،اّ
هیتْاًؼ ثَ ربی ّاکٌو مبػٍ ّ ؿكتبؿ ّاکٌيی ،مـیغ ػؿ ؽُي ّ ربًو ثَ ًوؼ تُْیي ٓـف هوبثل ثیبًؼیيؼ ّ اّ ؿا ػؿ
ؽٌُو ػؿ ػمت گیـػ ّ ؿكتبؿی هٌبمت ثـای ثـعْؿػ ثَ اّ ثیبثؼ .ایيگًَْ ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّی ُـ ػول ّ ّاکٌو هب
یک اًتغبة آگبُبًًَ/بآگبُبًَ امت ّ ّاثنتَ ثَ تْاًبیی كـػیت هب ّ هؼؿت اًتغبة هب امت .اهب ػلن کْهًْیکبمیْىػؿهبًی
ّ ػلن کْثـًتیک ،هکتت «کًْنتـّکتیْینن ؿاػیکبل كلنلی» ًيبى هیػٌُؼ کَ اٍْال ػؿ ثنیبؿی هْاهغ هؼلْل هجل اف
ػلت هیآیؼ ّ ایزبػگـ ػلت امت ّ ؿاثطَ ػلت-هؼلْلی یک ؿاثطَ چـعيی هؼاّم امت کَ ػؿ آى ُـ ػلتی عْػ هؼلْل
هؼلْل عْیو امت ّ ُـ هؼلْلی ػلت ّاکٌو عْیو .ایي پؼیؼٍ هِن ػؿ ؿّاىکبّی ّ ػؿ میبمت یب اهتَبػ ؿا
«پیوگْیی عْػ-تضون ثغيٌؼٍ» هیگْیٌؼ .ػؿ ایي هؼٌب ،هب هـتت ّاهؼیت ّ ؿّایت عْیو ّ صتی ثؼثغتی عْیو ؿا
۲
هیآكـیٌین.
ثـای هخبل ػؿ ػـٍَ اهتَبػ تَْؿ کٌیؼ کَ ًبگِبى ىبیؼَ هیىْػ هیوت ًلت ّ هْاػ ًلتی اكقایو هییبثؼ .هـػم ثب ىٌیؼى
ىبیؼَ ىـّع ثَ عـیؼ ّ روغآّؿی ثٌقیي ّ هْاػ ًلتی اف ُـگًَْ ّ هنوی هیکٌٌؼ ّ ایي ُزْم ُوگبًی ثبػج کوجْػ هْاػ
ًلتی ّ ثٌقیي هیىْػ ّ هیوت ثٌقیي ّ هْاػ ًلتی ؿا اكقایو هیػُؼ .ایيگًَْ هؼلْل یؼٌی گـاًی ثٌقیي ،عْػ ؿا تْمٔ
یک ىبیؼَ تْلیؼ هیکٌؼ ّ عْػ ػلت صْْؿ عْیو امت .ثنیبؿی اف هؼْالت هٌلی ػؿ ػـٍَ فًؼگی اًنبًی ػؿ ّاهغ
یک پیوگْیی «عْػ -تضون ثغيٌؼٍ» امت.
ثـای هخبل هـػی ثبّؿ ػاؿػ کَ فًبى كؤ ثـای پْلو ثب اّ هیعْاٌُؼ ثبىٌؼ ّ یب فًبى كؤ ثَ كکـ اهٌیت ُنتٌؼ .ایي
پیوػاّؿی ّ مٌبؿیْ چٌبى ػؿ ؽُي ّ ربى ّ ؿكتبؿ اّ ًبآگبُبًَ ًوو هیثٌؼػ کَ ثبػج هیىْػ اّ اٍْ ْ
ال ثَ موت چٌیي
تیپ فًبًی کيیؼٍ ىْػ یب ثَ ْٓؿ ػوؼٍ چٌیي فًبًی ثَ موت اّ آیٌؼ ّ ثَ اّ تْرَ کٌٌؼُ .ویيگًَْ ایي پیوػاّؿی ّ
مٌبؿیْی ػوْهی ًقػ ثـعی فًبى کَ «هـػاى كؤ یک چیق هیعْاٌُؼ» هیتْاًؼ ثبػج ىْػ کَ ػهیوبْ چٌیي فًبًی ثَ ػام
ؿاثطَ ثب هـػاًی ثیبكتٌؼ کَ رق ُویي یک چیق ًویعْاٌُؼ.
ُـ ػّی ایي هـػاى ّ فًبى ًویثیٌٌؼ کَ پیوػاّؿیُب ّ ثبّؿُبی عْػ آىُب ػؿ ّاهغ هـتت چیقی ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ
کَ آىُب ثَ آى ثبّؿ ػاؿًؼ ّ یب اف آى ُـاك ّ تٌلـ ػاؿًؼ .آىُب ًبآگبُبًَ مٌبؿیْی ثؼثغتی عْیو ّ ثبّؿ هٌلی ّ ؿلٔ
عْیو ؿا تضون هیثغيٌؼ ّ هـتت ثؼثغتی ّ مٌبؿیْی ثیوبؿگًَْ عْیو ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .ثنیبؿی اف هيکالت آػهی
ًبىی اف ایي پیوػاّؿیُب ،ثبّؿُب ّ الگُْبی ؿكتبؿی صکىؼٍ ثـ ربى ّ ؿّاى هبمت کَ ثبػج ثبفتْلیؼ هؼاّم ّ تکـاؿ
هؼاّم مٌبؿیُْبی هٌلی فًؼگی هب هیىًْؼ .اف ایي ؿّ ىٌبعت ایي مٌبؿیُْب ّ پیوػاّؿیُب ّ ًوًَُْبی ؿكتبؿی عْیو
الفم امت؛ تب ثتْاى مپل ثَ تـییـ صبلت ّ ٍضٌَ ّ تـییـ ثبفی ّ مٌبؿیْ ػمت یبكت ّ ثَ مؼبػتی ًْ ّ هبثل تضْل ػمت
یبكت؛ تب ثتْاى ّاهؼیت عْیو ؿا تـییـ ػاػ .فیـا ّاهؼیت یک ؿّایت فًؼٍ ّ یک اعتـاع امت.
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هيکل تئْؿی« پیوػاّؿی عْػ تضون ثغيٌؼٍ» ایي امت کَ هتْرَ یک ؿاثطَ ػوینتـ ّ هْیتـ ًینت کَ لکبى تّْیش
هیػُؼ ّ هي ػؿ ًوؼم ثـ «هلِْم ؿّىٌلکـ ًیکكـ» ثَ ىـس آى پـػاعتن ۳.ثَ هْل لکبى اًنبى ُویيَ ػؿ ؿاثطَ ثب
«ؿیـ» ّ ػیگـی امت ّ« ًْع ؿاثطَ» تؼییيکٌٌؼٍ ،مالهت ّ یب ثیوبؿی اًنبى ّ ؿاثطَ امت .ثَ هْل لکبى هب ػؿ ُوبى
لضظَ کَ ثَ كـػی ّ یب چیقی هیًگـینً ،گـینتَ هیىْین ّ هیبى ًْع ایي «ًگـینتي ّ ًگـینتَ ىؼى» یک ؿاثطَ
هتوبثل ّ یک مٌبؿیْی هتوبثل امت کَ ُن كـػ ّ ؿّاثطو ّ ُن مٌبؿیْاه ؿا هیمبفػ.
ثَ فثبى مبػٍ «ُـْٓؿ کَ ثَ رِبى ثٌگـیُ ،وبى رْؿ رِبى ّ ػیگـی ثَ تْ هیًگـػ» ّ ایي ًگبٍ ،تْ ؿا ّ ؿكتبؿت ؿا
ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ كـػ هیمبفػ .ثـای هخبل اگـ ثَ ػهت ثَ ؿكتبؿ هب ایـاًیبى ػؿ ػين ّ میبمت ًگبٍ کٌیؼ ،ثَ یک الگْی
کلی ّ یک ثبفی ّ مٌبؿیْی ًبؿمینتی ثـهیعْؿیؼ کَ ایـاًیبى هـتت آى ؿا ػؿ اىکبل هغتلق ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .ایي
مٌبؿیْ هؼیوی ،ثبفی عیـ-ىـی ّ یب ػیْ-هِـهبًی ثب عْیو ّ یب ثب ػیگـی امت .یؼٌی ایـاًی ػؿ ًگبٍ ثَ ؿییلروِْؿ
کيْؿه ّ یب ثَ عْػه ّ یب ثَ هؼيْهو ،ػّلت ّ ؿییلروِْؿ ػؿ ًگبُو ثَ هٌتوؼ ّ ىِـًّؼ ایـاًی ،هـتت ػچبؿ ایي
صبلت ّ ًگبٍ پبؿاًْییؼ ّ هطلنگـایبًَ ػیْ/هِـهبًی ّ مٌبؿیْ ىیلتگبًَ-هتٌلـاًَ امت .اّ هتْرَ ًینت کَ ثب هبًؼى ػؿ ایي
ثبفی ّ مٌبؿیْ تـاژیک عیـ-ىـی ،ػیْ-هِـهبى ،هـتت ثَ ػمت عْیو ،تـاژػی عْیو ّ هتل عْیو ّ ػیگـی ّ
ىکنتو ػؿ ػين ّ میبمت ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌؼ.
اّ هتْرَ ًینت کَ ّهتی ثَ ػّلت ّ ؿییلروِْؿه ،ثَ ثیوبؿی ّ ثضـاًو ،ثَ هؼيْم ّ ؿكین عطب کـػٍ ،ثَ مبى ػیْ
عطـًبک ّ ػاؿبىکٌٌؼٍ پبکی ّ ًبهْك ثٌگـػ ،ػؿ ُوبى لضظَ عْػ ؿا ًیق ثَ هِـهبى ّ ًوبیٌؼٍ ًبهْك تجؼیل هیکٌؼ ّ
ایيگًَْ ثبفی تـاژیک ػیْ -هِـهبًی ّ هتل ًبهْمی اػاهَ هییبثؼ .فیـا ثب اُـیوي عْاًؼى اىتیبم ّ ػیگـی ،اّ عْػ ؿا
ًیق ثَ اُْؿاهقػا ّ پبک ّ ثَ رٌگ اثؼی اُـیوي-اُْؿا ،اعالم-گٌبٍ ،ػیْ-هِـهبى ػؿ ُوَ ػـٍَُبی فًؼگی هجتال کـػٍ
ّ هیکٌؼ .ثؼیي ّمیلَ اًنبى ایـاًی ًقػیک ثَ چٌؼ ُقاؿ مبل امت کَ هـتت یک مٌبؿیْ ّ ثبفی عطـًبک ؿا ثبفتْلیؼ
هیکٌؼ ّ ًویثیٌؼ کَ ثؼّى ؿُبیی اف ایي ثبفی ّ ؿّایت ّ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ ٍضٌَ هؼؿى ّمٌبؿیْ هؼؿى،
ًبتْاى اف گؾاؿ اف ایي ثبفی ًبثبلـبًَ ّ تـاژیک امت.
كؤ یک لضظَ تَْؿ کٌیؼ کَ ایـاًیبى ثتْاًٌؼ ثب ػیؼى ایي مٌبؿیْی ػؿًّی عْیو ّ ثب تـییـ ٍضٌَ ّ ًگبٍ ،عْػ ؿا اف
ایي مٌبؿیْ ّ ثبفی تـاژیک ؿُب کٌٌؼ ّ هبػؿ ثَ اؿتجبٓ ىِـًّؼی ّ ایزبػ ٍضٌَ هؼؿى ػیبلْگ هؼؿى ّ ثـ ثنتـ
ؿّاػاؿی هؼؿى ثبىٌؼ؛ كؤ تَْؿ کٌیؼ کَ ایـاًی ثتْاًؼ ػؿ ثـعْؿػ ثَ ػیگـی ّ ؿهیت ،هخل ُـ اًنبى ّ ىِـًّؼ هؼؿى
آلوبًی یب ُلٌؼی ّ ؿیـٍ ،هبػؿ ثَ اؿتجبٓ پبؿاػّکل پيتیجبًبًَ-اًتوبػی ّ ؿُبیی اف ایي ؿاثطَ ػیْ-هِـهبًی ّ پبؿاًْییؼ
ثبىؼ ،آیب آى گبٍ ٍؼای ؿًنبًل ایـاى ؿا ًویىٌْیؼ؟ آیب آى گبٍ هِنتـیي تضْل ایـاًی ؿا ّ ثؼّى ُیچ عْىؿیقی ّ كؤ ثب
تـییـ مٌبؿیْ ّ صبلت ؿا ًویثیٌیؼ؟
تضْل ػوین ربهؼَ هب ثؼّى ایي تـییـ ٍضٌَ ّ مٌبؿیْ هوکي ًینت ّ هّْْع تـاژیک ّ ػؿ ػیي صبل عٌؼٍػاؿ ایي
امت کَ ایي تضْل ّ ایزبػ ؿّایت ًْ ػؿ ًِبیت مبػٍ امت ّ ثَ هؼٌبی تي ػاػى ثَ یک ثبفی ًْ ّ لؾت ًْمت .کبكی امت
کَ اثتؼا مٌبؿیْ ّ ؿّایت کٌَِ عْیو ؿا ػیؼ ّ ثیوبؿیاه ؿا ىٌبعت ّ مپل تي ثَ یک ؿّایت ّ صبلت ًْ ػاػ ّ گبم ثَ
گبم ،آى ؿا ػؿ فًؼگی ّ رِبى عْیو ثبف آكـیؼ .فیـا ثَ هْل ًیچَ «پـّاف ؿا ثب پـّاف آؿبف ًویکٌٌؼ» ّ ُـ تـییـ
امبمیُ ،ن تـییـ كکـی ّ ُن تـییـ اصنبمی ّ تـییـ ٍضٌَ ؿا هیٓلجؼ .اهب صـکت ًِبیی ػؿ ّاهغ كؤ تْاًبیی تـییـ
مٌبؿیْ ّ ثبفی ّ تـییـ ًْع ًگبٍ امت کَ ثب گبم اّل ىـّع هیىْػ .تضْالت ّاهؼی ثيـی ُویيَ ثَ هْل ًیچَ آؿام
ُنتٌؼ ّ ثب گبمُبی کجْتـ هیآیٌؼ.
کبكی امت ثَ ػٌْاى هِـهبى هـػ تب ػیگـ ػیْی ثَ ّرْػ ًیبیؼ ّ اگـ هنئْل ػّلت ثغْاُؼ هخل مبثن ،ثَ مـکْة ّ اػاهَ
ثبفی مٌتی ثپـػافػ ،آى گبٍ هؼؿت ًگبٍ هؼؿى ؿا ّ ثبفی عٌؼاى هؼؿى ؿا ػؿک عْاُؼ کـػ .فیـا اّ هیتْاًؼ مـکْة
کٌؼ ،اهب ًویتْاًؼ ثبفی مبثن ؿا ثـگـػاًؼ .فیـا ٍضٌَ ؿا اًنبى ًْی ایـاًی تـییـ ػاػٍ امت ّ اکٌْى ثَ ػٌْاى ػْْی
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اف ربهؼَ هؼًی ایـاًی اف هنئْل عْیو هیٓلجؼ ثَ هبًْى امبمی ّ صوْم اّ تْرَ کٌؼ؛ ّگـًَ ػیگـ ثَ اّ ؿأی ًغْاُؼ
ػاػ.
ثب تـییـ ایي ثبفی ّ مٌبؿیْ امت کَ ػؿ ّاهغ تضْل هؼؿى ًِبیی ّ ؿُبیی اف هتلُبی ًبهْمی ّ ثنیبؿی اف هيکالت
ػیگـ ربهؼَ هوکي عْاُؼ ثْػ .كؤ یک لضظَ ثَ ؿاػیکبلینن عٌؼاى ّ هؼؿت تضْل ػوین عٌؼاى ّ ثؼّى ُیچ عًْـیقی
ػؿّى ایي ًگبٍ ًْ ّ تْاًبیی تـییـ ٍضٌَ ّ مٌبؿیْ ثٌگـیؼ ،تب ثِتـ ثَ ػلت ػؼم تْاًبیی هب ثَ تضْل ًِبیی ّ تـاژػی
گـكتبؿی ػؿ ایي ثبفی عیـ-ىـی ،ػیْ-هِـهبًی پی ثجـیؼ.
یاصدٍ عپتاهثش ّ عٌاسیْی دسدًاک آى
ثـای ػؿک ثِتـ چيناًؼافی ػیگـ اف هّْْع ّـّؿت تـییـ صبلت ّ ٍضٌَ ّ ًیق ثَ هٌبمجت یبفػٍ مپتبهجـ هیعْاُن
ثَ ًوؼ هغتَـ ؿّاىکبّاًَ آى ثٌيیٌن.
«یبفػٍ مپتبهجـ» ػؿ ّاهغ ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ تؤحیـات هٌلی گـكتبؿی ػؿ مٌبؿیُْبی ًبآگبٍ ّ آگبٍ ػؿًّی چینت.
هطوئٌبْ هیتْاى ثـای تّْیش ّ ػؿک ػلت صولَ ثيالػى ثَ ػّ مبعتوبى هـکق تزبؿت رِبًی ،ػلل هغتلق میبمی ّ
ؿیـٍ یبكت؛ اهب ثؼّى ػؿک ػلل ؿّاًی آى ًویتْاى ثَ ػؿک ػوین آى ًبئل گيت .صولَ ثَ «هـکق تزبؿت رِبًی» ػؿ
ّاهغ ًبىی اف یک مٌبؿیْی ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ ػؿ ؽُي ّ ربى ثـعی اف امالهیْى اكـآی ّ اػـاة اكـآی ّ
ًبىی اف عين ّ ًلـت ًبؿمینتی لزبم گنیغتَ امت .چـا آىُب عْاُبى كـّپبىی ایي ػّ مبعتوبى ثلٌؼ ثْػًؼ؟ ػؿ
مٌبؿیْی ػؿًّی آىُب ایي ػّ مبعتوبى موجل چَ چیق ثْػًؼ کَ ثبینتی موْٓ هیکـػًؼ؟
ثب ًگبُی ؿّاىکبّاًَ هیتْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ ػؿ مٌبؿیْی ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ ثي الػى ّ ػؿ ًگبٍ اّ ،آهـیکب ػؿ
ّاهغ ػؿ صبل تزبّف رٌنی ثَ ػـة ّ ثَ رِبى ّ فهیي پبک اّمت .كـّؿیغتي ایي مبعتوبىُب ػؿ ّاهغ یک ػول
ًبهْمی ،یک هتل ًبهْمی ّ ػؿ ّاهغ یک «کنتـامیْى(هضـّهیت اف ؽکـ) عيًْتآهیق» ّ ثـیؼى هؼؿت هـػاًگی ّ
ثبؿّؿی ػىوي عًْی عْیو امت.
مبعتوبىُبی ػّهلْی «هـکق تزبؿت رِبًي » ثـای اّ ّ ًیـُّبیوُ ،ن موجل هـػاًگی ّ كبلْك ؿـة ّ ُن ًوبػ تِبرن
كـٌُگی ّ ّمْمَ ؿـة امت کَ رِبى ػـة ّ ًبهْمو ؿا لکَػاؿ هیکٌؼ ّ هـتت ػؿ صبل پغوکـػى «امپـهب ّ
توٌبی» عْیو اف ٓـین هؼبهلَ ّ ًلْؽ اهتَبػی ّ میبمی ثَ ػؿّى رِبى پبک ّ هبم ّٓي ػـثی امت.
اف ایي ؿّ ثب ػاؿبى کـػى آىُب ،ػؿ ّاهغ ثيالػى ُن هیعْاُؼ تُْنّاؿ اًتوبم ًبهْمی گیـػ ّ هؼؿت هـػاًَ ؿـة ؿا
ثکيؼ ّ اّ ؿا ثَ هضـّهیت اف ؽکـ یب كبلْك ّ عْارگی ػچبؿ مبفػ ّ ُن ػؿ ّاهغ ًبكی ُـگًَْ ػیبلْگ ثبىؼ کَ ایي ػّ
مبعتوبى ّ اؿتجبٓ هیبى آىُب موجل آى ثْػًؼ .ػؿ مغٌـاًیُبی ثي الػى هجل اف یبفػٍ مپتبهجـ ّ ثؼؼ اف آى ًیق ثَ عْثی
هیتْاى ایي مٌبؿیْی ػكبع اف ًبهْك «ػـة ّ امالم ؽُي اّ» ّ هبم ّٓي ؿا ػیؼ؛ هیتْاى ثَ عْثی مٌبؿیْی ًبآگبُبًَ
–آگبُبًَ ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ ثـای رلْگیـی اف ًلْؽ ّ تزبّف ّ تِبرن ؿـة ّ ًیق رلْگیـی اف ُـگًَْ ػیبلْگ ّ
ًلی ػیبلْگ ّ ثیـّى ؿاًؼى ؿـة اف رِبى پبک امالهی ّ ػـثی اّ ؿا ثبفیبكت.
اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ؽُي عْیو «ػـثی تزبّفىؼٍ ّ ثیهؼؿت» امت کَ ثب کبمتـامیْى ػیگـی هیعْاُؼ ؿـّؿ ّ هؼؿت
عْیو ؿا ثَ عْػ ثبفگـػاًؼ ّ ًویػاًؼ کَ ػؿ ّاهغ كؤ ثَ اػاهَ تزبّف ّ ػؿگیـی ثیيتـ ػمت هییبثؼ .اّ ًویثیٌؼ کَ ثب
ىیطبى عْاًؼى آهـیکب ػؿ ّاهغ عْػ ؿا ثَ هِـهبى ّ ىِیؼ ّ رِبًو ؿا ثَ هـگ تـاژیک ّ ػاؿبًی هجتال مبعتَ امت ّ
امیـ ثبفی ػیْ-هِـهبى عيًْتّاؿ امت .فیـا تٌِب ؿاٍ ػؿمت ثـای پبمظگْیی ثَ ثضـاى اػـاة ّ امالم ،ػؿ تـییـ
ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ پبؿاػکل پيتیجبًبًَ -اًتوبػی ثب ؿـة امت ّ ػمتیبثی ثَ هؼؿًیت ػـثی ّ
امالهی ّ ػیبلْگ ّ ؿهبثت مبلن.
ثيالػى هیػاًنت کَ ثب چٌیي صولَ ّ کبمتـامیًْی ،ثبیؼ صولَ هتوبثل ثَ اكـبًنتبى ّ مپل اصتوب ْ
ال ػـام ؿا ثَ ربى ثغـػ
ّ اّ ایي ؿا هیعْامت تب ثَ مٌبؿیْی رٌگ ّ رِبػ پبکو ػمت یبثؼ ّ ُوَ ؿا ػؿگیـ ایي عْامت عْیو کٌؼ .آى چَ کَ
اّ ػؿ مٌبؿیْی کبثْكّاؿ عْػ ثؼاى تْرَ ًکـػٍ ثْػ ،ایي ثْػ کَ ایي رٌگ ثَ رِبػ ّ پیـّفی «ػـة ّ امالم اّ» عتن
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ًویىْػ .ثلکَ هیتْاًؼ ثَ ًبثْػی رِبى ػـة ّ اىـبل کل آى ّ ػاؿبًی رِبى ًْ تجؼیل ىْػ .یب آى کَ مـاًزبم ًیـّی
ٍلش ػؿ ُوَ کيْؿُب یبػ ثگیـػ ثَ ىیٍْ هؼؿى ّ هيتـک ثَ ایي تاله ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ رْاة هیػُؼ ّ ثَ ربی
تالكیرْیی ًظبهی ،ثب صل هؼْالت ّ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی ،ػو ْ
ال اّ ؿا ّ کل ثبفی ؿا تـییـ ّ ىکنت اّ ؿا
فهیٌَمبفی کٌؼ.
هيکل اهب ایي ثْػ کَ مٌبؿیْی ثيالػى ّ صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ ػؿ هیبى آهـیکبییبى ثَ ؿُجـی ثْه اف ٓـف ػیگـ یک
مٌبؿیْی هٌلی ػؿ ؽُي ّ ربى آهـیکبیی ؿا ُـ چَ ثیيتـ فًؼٍ کـػ کَ ػیـفهبًی امت ػؿ ایي كـٌُگ ّ یب ػؿ کل ػؿ
كـٌُگ ؿـة ّرْػ ػاؿػ .هؼْالتی کَ ؿّاىکبّ هؼـّف لْی ػهبّك ّ پبیَگؾاؿ هکتت «پنیکُْینتْؿی» ثَ تيـیش
۴
آىُب ّ صتی ػلل رٌگ اّل ثب ػـام ػؿ کتبثو «پبیَُبی هکتت پنیکُْینتْؿی(ؿّاىىٌبمی تبؿیغی »)پـػاعتَ امت .
هّْْع ایي امت کَ اًنبى ػؿ کل ّ ًیق رِبى ؿـة ّ ثَ ّیژٍ آهـیکبییبى ،ػچبؿ هؼْالت ّ تـكُبی ػؿًّی ّ
مٌبؿیُْبی تـك ّ ػلِـٍُبی ػؿًّی ُنتٌؼ کَ اگـ ثَ ىیٍْ ثبلـبًَ ،صل ّ فیجب ّ ػگـػینی ًیبثٌؼ ّ ثَ هؼؿت ثبلـبًَ تجؼیل
ًيًْؼ ،ایي مٌبؿیُْب کَ لْی ػهبّك ثَ آىُب صبالت «کبثْك تْلؼ» هیگْیؼ ،هـتت ٍضٌَُبی هيبثِی هخل کبثْك تْلؼ
ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿًؼ.
کبثْمی کَ ىغٌ یب یک كـٌُگ ػؿ ایي صبلت اصنبك علگی ّ صبالت پبؿاًْییؼ ػاؿًؼ ّ عْػ ؿا ػؿ عطـ صولَ یک
ػىوي عًْی ّ عطـًبک هیثیٌٌؼ ّ ثـای ؿُبیی اف اصنبك تـك ّ علگی ثَ تِبرن ّ رٌگ ّ مـکْة ػىوي ػمت
هیفًٌؼ .یؼٌی ایٌزب ًیق ثَ گًَْای ػیگـ ثب یک مٌبؿیْی ًبآگبُبًَ ؿّثَؿّ ُنتین .صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ ػؿ ّاهغ ایي
کبثْك ّ مٌبؿیْی ػؿًّی رِبى آهـیکبیی ؿا ػؿ ؽُي آهـیکبییبى ثیؼاؿ کـػ ّ اف ٓـف ػیگـ آىُب ؿا ثـای اّلیي ثبؿ
ػؿ عبک عْیو ثب کبثْك رٌگ ّ ػؿ هؼٌبی لکبًی ثب صبلت ؿئبل ّ ُیچی ؿیـ هبثل كِن ّ کبثْكّاؿ فًؼگی ؿّثَؿّ
مبعت.
ثَ عبٓـ ایي هؼْالت ػؿًّی ّ گـكتبؿی ػؿ ایي مٌبؿیُْبی ػؿًّی ثْػ کَ ربهؼَ آهـیکبیی ثَ ربی یبكتي ؿاُی ًْ ّ
هٌطوی ثـای پبمظگْیی ثَ کبثْك یبفػٍ مپتبهجـ ،ػهیوبْ ثَ ػام ثي الػى ّ عْامت اّ اكتبػ ّ ىـّع ثَ ثبفی عطـًبک
هيبثِی کـػ کَ ثَ تلَ ػـام ّ رٌگ كـمبیيی کًٌْی ػـام اًزبهیؼ .ػؿ ّاهغ ُن ثيالػى ّ ُن ثْه ،اف رِبتی گـكتبؿ
مٌبؿیْی ًبؿمینتی هيبثِی ُنتٌؼ ّ ثَ ایي ػلیل فثبى ّ کالم ّ صتی صـکبت آىُب هـتت ثَ ُن ىجیَ هیىْػ ّ یکؼیگـ
ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌؼ .ایيگًَْ ثْه ًیق اف ایـاى ثَ ػٌْاى«هضْؿ ىـ» مغي هیگْیؼُ .وبى ْٓؿ کَ ایـاى ًیق ػاؿای
عطبُبی كـاّاًی ػؿ ایي فهیٌَ ّ گـكتبؿ ػؿ یکمـی مٌبؿیُْبی هؼیوی ؿـةمتیقاًَ امت.
ػؿ ایي صبػحَ هيکل هلِْم «اّؿیٌتبلینن» رِبى هؼؿى ًیق ثَ عْثی ًوبیبى امت کَ اػّاؿػ مؼیؼ آى ؿا تيـیش کـػٍ امت.
رِبى ؿـة ثب ایزبػ هلِْم ؿـةُ ،نفهبى ایزبػگـ هلِْم یک ىـم امـاؿآهیق ّ عـاكبتی ثْػٍ امت .ؿـة اف یک
ٓـف اف ایي «ىـم عطـًبک ّ ؿیـ ػوالًی» هیتـمؼ ّ هیعْاُؼ اّ ؿا هتوؼى مبفػ ّ یب هیعْاُؼ اف توؼى عْیو
ػؿ ثـاثـ اّ ػكبع کٌؼ ّ ُن اف ٓـف ػیگـ ػؿ اّ ،هْرْػی ؿهبًتیک ّ ٍجْؿ ّ ػوین ّ رؾاة هیثیٌؼ .هّْْع ایي
امت کَ ُن ؿـة ّ ُن ىـمُ ،ن ثيالػى ّ ُن ثْهُ ،ن ایـاى ّ ُن آهـیکب امیـ مٌبؿیُْبی عْیو ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف
ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ػوین ثب ػیگـی ُنتٌؼ ،ثب ایي کَ ایي ػیگـی ّ ؿیـ ،ایي ؿـة ّ یب ىـمُ ،ن توٌبی اّ ّ ُن تـك اّ
ؿا تيکیل هیػُؼ.
تٌِب ثب ىٌبعت ایي هّْْػبت ّ مٌبؿیُْب مت کَ هیتْاى ثَ ػون هؼْل ىـم ثب ؿـة ّ ؿـة ثب ىـم پی ثـػ کَ هي
ػؿ ًوؼ ؿّاىکبّاًَ كیلن « »۳۳۳عطْٓ ػوؼٍ آىُب ؿا تّْیش ػاػٍام۵؛ یب هیتْاى ثَ هؼْل «هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب»
پی ثـػ ّ ػیبلْگی ًْ ّ ػؿ عؼهت هٌبكغ هلی عْیو یبكت کَ هّْْع هوبلَ ثؼؼی امت.
ثبؿی ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیُْب ّ هّْْػبت امت کَ هیتْاى ُن ثـ مٌبؿیُْبی ؿلٔ ػؿّى عْیو ؿبلت ىؼ ّ ُن ثب عٌؼٍ
ّ عـػ ایزبػگـ مٌبؿیُْب ّ ثبفیُبی ًْ ّ عٌؼاى ّ ػیبلْگی ًْ ّ هبثل تضْل ىؼ ّ ثب عٌؼٍ ّ اؿْاگـی رِبى ػؿّى ّ
ثـّى عْیو ّ ؿّایت ثیوبؿگًَْ عْیو ؿا تـییـ ػاػ؛ ػؿ تضْلی ثؼّى ُیچ عًْـیقی ،عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم.
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چٌذ ساٍ هْفمیت دس کاس ،ػؾك ّ عیاعت

اًنبى یک هْرْػ اؿتجبٓی امت ّ هْكویت ػؿ ُـ فهیٌَ ػؿ فًؼگیه ،اػن اف ىـل ،ػين ّ یب میبمت ،ثَ هؼٌبی
هْكویت ػؿ ایزبػ اؿتجبٓ ّ گلتگْی ػؿمت ّ مبفًؼٍ ّ هْكویتآهیق امت .اف ایي ؿّ ًیق هیتْاى ثَ اٍْل هضْؿی
هيبثِی اىبؿٍ کـػ کَ ػؿ ُوَ ػـٍَُبی فًؼگی ثيـی صْْؿ ػاؿًؼ ّ تؤحیـگؾاؿًؼ؛ ثب آى کَ ػؿ ُـ ػـٍَ ػاؿای
عَلتُبی عبً ًیق ُنتٌؼ کَ ثبینتی هْؿػ تْرَ هـاؿ گیـًؼ .ػؿ ایي ًْىتَ تاله هیىْػ کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثب چٌؼ
چيناًؼاف ّ چٌؼ ؿاٍ ّ اهکبى «ػمتیبثی ثَ هْكویت» ػؿ ػين ّ میبمت ّ کبؿ آىٌب مبعت .فیـا ُـ پؼیؼٍای ػؿ ّاهغ
لضظَ تالهی چٌؼیي چيناًؼاف ّ اهکبى ّ ػلت امت ّ ُویيَ چيناًؼافُبی ػیگـی ًیق هوکي امت.
اف ٓـف ػیگـ تاله ًگبؿًؼٍ ثـ ایي امت کَ عْاًٌؼٍ عْیو ؿا ثب ًْع رؼیؼی اف ىیٍْ عْاًؼى آىٌب مبفػ کَ امبمو ثـ
یک ًگـه ّ عْاًؼى «ىجکَّاؿ» امت .ػؿ ایي ىیٍْ عْاًٌؼٍ «هتي» ؿا چْى یک «ُبیپـتکنت» چٌؼچيناًؼافی ّ
ىجکَّاؿ هیثیٌؼ ّ اّ هیتْاًؼ ثٌب ثَ تْاًو ّ ػالهَاه هتي ؿا ًیوَتوبم ّ یب کبهل ثغْاًؼ .یب كؤ ثَ یک چيناًؼاف ػالهَ
ًيبى ػُؼ ّ ثب کلیک کـػى ثـ ؿّی آى چيناًؼاف ّاؿػ ػـٍَ ػیگـ ایي هجضج ػؿ ایٌتـًت ىْػ.
ایي گًَْ هتي اّالً هـتت عْاًٌؼگبى عْیو ؿا هیآكـیٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ػؿ هؼٌبی ًیچَای هتٌی ثـای ُوَ کل ّ ُیچ کل
امت ّ اف ٓـف ػیگـ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ ًگبٍ ىجکَّاؿ ّ ثبفًْینی هتي تْمٔ ًگبٍ عْیو ّ ثَ ّمیلَ ّؿّػ ثَ
ُبیپـتکنتُبی ػیگـ اؿْا هیکٌؼ ّ گلتگْیی چٌؼربًجَ اهکبىپؾیـ هیگـػػ .
ثبؿی ثـای ػمتیبثی ثَ هْكویت ػؿ ػين ،میبمت ّ ىـل ثبینتی ثَ ایي چٌؼ چيناًؼاف تْرَ ػاىت:
۱صًذگی تَ ػٌْاى گفتّگْ یا کْهًْیکاعیْىتلکـ کْهًْیکبمیْىػؿهبًی کَ ثَ ػٌْاى ًوًَْای اف«تئْؿی مینتنُب» ػؿ ؿّاًيٌبمی ًیق هؼـّف امت ّ اف
پبیَگؾاؿاى هِن آى پبّل ّاتنالّیگ امت ،ػؿ ّاهغ اف پٌذ اٍل هـکقی ػؿ ػـٍَ کْهًْیکبمیْى مغي هیگْیؼ .ثـای
ػمتیبثی ثَ یک گلتّگْی هْكویتآهیق ّ اؿتجبٓ مبفًؼٍ ػؿ ؿاثطَ ػيوی ،کبؿی ّ ىـلی ،تْرَ ثَ ایي پٌذ اٍل
اُویت كـاّاى ػاؿػ .الجتَ هي ایٌزب کْتبٍ ثَ چٌؼ اٍل آى اىبؿٍ هیکٌن ّ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ عْاًؼى ُبیپـتکنت ثبال ؿرْع
۲
هیػُن .یب ػالهَهٌؼاى هیتْاًٌؼ ثَ هَبصجَ هي ػؿ ثبة« ػیبلْگ» ثب ؿاػیْ ُوجنتگی هـارؼَ کٌٌؼ.
۱هِنتـیي اٍل ػؿ ّاهغ ایي امت کَ ثبیؼ ثؼاًین هب ُویيَ ػؿ صبل گلتّگْ ُنتین ،صتی ّهتی کَ مبکتین ّ یب ثب کنیهِـین .اف ایي ؿّ اًنبى هضکْم ثَ گلتّگْ امت ،پل چَ ثِتـ کَ ثَ ربی گلتّگْی ًبآگبُبًَ ّ یب هيکلمبف ،ثب
ىٌبعت ثَ ایي اٍل پبیَای ،ثَ ًْع گلتّگْی عْیو ثب ػیگـی تْرَ کٌین ّ مؼی کٌین ثَ ثِتـیي ىیٍْ گلتّگْی
هْكویتآهیق ّ مبفًؼٍ ػمت یبثین .آى گبٍ هیتْاًین ثَ ربی هِـکـػى ّ ثب مکْت ػیگـی ؿا آفاؿ ػاػى ،ثب ػينهبى ّ یب
ُوکبؿهبى ػؿ ثبة ػلت عينهبى مغي گْیین ّ اف چيناًؼاف اّ ًیق ثَ هّْْع ثٌگـین ّ ؿاُی ثـای ؿكغ هيکل ثیبثین.
ثَ ربی ایي کَ ثب هِـ ّ عين پٌِبى ،عْیو ّ ؿاثطَ ؿا ػاؿبى کٌین ،ثب ػیبلْگ ّ تجؼیل عين پٌِبى ثَ ًوؼ مبفًؼٍ ّ ثَ
هؼؿت تـییـ ػؿ ؿاثطَ ،ػينهبى یب کبؿهبى ؿا ًزبت ػُین.
«عين عْؿػى ،ؿََ عْؿػى» ایـاًی صتی اگـ ثَ ػلت اصتـام ثَ ػیگـی ّ یب ثَ هؼيْم ّ یب «ثَ عبٓـ ػين ّ اصتـام
عبًْاػگی ّ کبؿی» ثبىؼ ،ػؿ ًِبیت ثَ ّؼ عْیو تجؼیل هیىْػ ّ مـاًزبم یب كـػ اف عين هیتـکؼ ّ ثَ هْل هؼـّف
چْى «گبّ  9هي ىیـػٍ» ُوَ چیق ؿا ػاؿبى هیکٌؼ ّ یب عْیو ؿا ػاؿبى هیکٌؼ .فیـا «عين عْؿػى» ثَ هؼٌبی مْم
ػاػى ًْک عين ثَ مْی عْیو ّ ًلی اؿتجبٓ ّ صتی مـکْة ّ مـفًو عْیو ّ ثیوبؿ مبعتي عْیو امت .یؼٌی ثَ
ُـ صبل هب ثؼیي ّمیلَ عْػ ّ ؿاثطَهبى ؿا ػاؿبى هیکٌین.
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ٍجـ ػؿاف ایـاًی ّ ٓـیبى ًبگِبًی ایـاًی ػّ ؿّی یک مکَاًؼ ّ ُـ ػّ ػؿ ًِبیت ثَ ًلی اؿتجبٓ مبفًؼٍ ّ هْكویتآهیق
ّ ثَ ػاؿبًی ػين ،میبمت ّ کبؿ هیاًزبهٌؼ .فیـا مـاًزبم ایي ػبىن ،کبؿگـ ّ یب هلت ٍجْؿ یکؼكؼَ ٍجـىبى لجـیق
هیىْػ ّ هیتـکٌؼ.
الجتَ ایي ػؼم ثیبى اصنبمبت ثـ عالف تئْؿی آهبی کبظنفاػٍ گـاهی ثَ هؼٌبی هطلن« تبثْی ثیبى اصنبمبت »۱۱ػؿ
عبًْاػٍ ایـاًی ًینت .فیـا ػؿ عبًْاػٍ ایـاى ثـعی اصنبمبت هبًٌؼ اصنبمبت اؿّتیک ّ یب اًتوبػ ّ ؿیـٍ ػؿ پبی
اصنبمبت ػیگـ چْى اصنبك ّصؼت ػؿًّی ّ ػؿ پبی اصنبك «ػين ّ اصتـام ایـاًی» هـثبًی هیىًْؼُ .وبى ْٓؿ کَ
ثـ عالف ًظـ ایيبى ،عبًْاػٍ هؼؿى ًیق ػاؿای صبلت هـثبًی کـػى ثـعی اصنبمبت عْیو ػؿ پبی صبلت كـػگـایی
امت.
ثَ ّیژٍ ثـای هخبل ػؿ كـٌُگُبی هؼؿًی هخل عبًْاػٍ آلوبًی ،ثَ اُویت ؿاثطَ رنوی ّ اصنبمی کْػک/اّلیب ػؿ مٌیي
کْػکی کن ثِب ػاػٍ هیىْػ .ؿاثطَ رنوی ّ اصنبمی هِوی کَ ثـای ؿىؼ تْاًبیی ػين ثَ عْیو ّ ثَ ػیگـی ّ اػتوبػ
ثَ فًؼگی ّ ؿیـٍ ًويی ثل امبمی ػاؿػ.
ثـای هخبل ػؿ عبًْاػٍ ایـاًی اف ایي رِت ثَ کْػک ّ ػؿ آؿْه گـكتي کْػک ّ یب هضجت ثَ یکؼیگـ اُویت كـاّاى ػاػٍ
هیىْػ ،اهب ایي اؿتجبٓ اف مٌیي عبٍی یکػكؼَ هٌغ هیىْػ ّ یب ثَ ىؼت کن هیىْػ .ػؿ فثبى كبؿمی کلوبت كـػی
رٌنی ّرْػ ػاؿػ؛ اهب آؿيتَ ثَ ىـم اعالهی ُنتٌؼ ّ اًؼک ُنتٌؼُ ،وبى گًَْ کَ امتوالل كـػی ّ عبًْاػگی هؼؿى ػؿ
اؿتجبٓ تٌگبتٌگ ثب ػینکْؿك هؼؿى ّ تضت تؤحیـ ؿّایت ػوْهی ّ «مٌت كـػیت ّ هتبؿّایت هؼؿًیت» امت.
ثب ایي صبل فًبى ّ هـػاى ّ ثَ ّیژٍ ًنلُبی هؼبٍـ ایـاًی اف ایي کلوبت ػؿ فًؼگی اؿّتیکی عْیو امتلبػٍ هیکٌٌؼ ّ
یب امبهی هنتؼبؿ ّ عٍَْی كـػی ثـایو هییبثٌؼ .هيکل ،ایزبػ تلکیک ثِتـ هیبى کلوبت ػلوی ّػوْهی ّ كـػی ّ
ثَ ّیژٍ ؿُبیی اف ثبؿ هٌلی کلوبت ،آؿیگْیی ثَ ایي کلوبت ّ كبًتقیُب ّ ایزبػ کلوبت ًْ ثـای كبًتقیُبی ًْ امت.
ُویي گًَْ تبثْی هضـمآهیقی ػؿ عبًْاػٍ ایـاًی ثَ ىکل «اؿتجبٓ ًبهْمی» ػول هیکٌؼ ،اهب ایي صبلت ػؿ هؼٌبی تئْؿی
كـّیؼ تب لکبى ثَ یک صبلت «صزبة موجْلیک ّ ًبهْك موجْلیک »۱۲کبهل ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ ٌُْف ثغيب ػؿ صبلت
«تؼبؿف ّ ؿّػؿثبینتی ًبؿمینتی» ّ ًبكی كـػیت ثبهی هبًؼٍ امت.
اًتوبػات ػیگـی ًیق ثَ هوبلَ عْة ایي ُوکبؿ گـاهی ّ ػؿ فهیٌَ ًگبٍ تکمینتوی ایيبى ثَ ػینکْؿك هؼؿى ّ مٌتی ّ
ػؿک ًْع ؿاثطَ ارقای ػینکْؿك ّرْػ ػاؿػ کَ ایٌزب اهکبى ٓـصو ًینت .
ُ۲ـ اؿتجبٓ ّ گلتّگْییُ ،ـ رولَ ّ مغٌی ػاؿای ػّ رٌجَ «ػیزیتبل ّ آًبلْگ» ّ ًیق «عجـی ّ اؿتجبٓ اصنبمی»ُنتّ .هتی ىوب ثَ ؿییل عْیو یب ثَ ُونـ عْیو ّ یب ثَ ؿأیػٌُؼگبى عْیو «ٍجش ثغیـ» هیگْییؼ ،ایي صـف ىوب
ُن ػاؿی یک «هتي عجـی ّ ػیزیتبل» امت کَ ُوبى هَؼ عْىبهؼگْیی ّ «ٍجش ثغیـ» گلتي امت ّ ُن ػاؿای یک
هتي« اصنبمی یب آًبلْگ» امت کَ تْمٔ لضي کالم ّ صبلت رنن ىوب ّ ثـعْؿػ ىوب ثیبى هیىْػ.
ایي لضي ثیبى ّ صبلت رنن ىوب کَ ػوؼتب ًبآگبُبًَ ؿط هیػُؼ ،ػؿ ّاهغ اصنبك ّ ًْع ؿاثطَ اصنبمی ىوب ثب ػیگـی ؿا
هٌؼکل هیکٌؼ .ثـ امبك ًْع اصنبك ّ ًْع ؿاثطَ  ،کلوَ« ٍجش ثغیـ» هیتْاًؼ ثب عْىضبلی ،ػَجبًیت ،کیيتْفاًَ ّ
یب تضویـآهیق ثیبى ىْػ ّ ثؼیي ػلت ًیق اًْاع ّ اىکبل ّاکٌو ػؿ ٓـف هوبثل ؿا ایزبػ کٌؼ.
ٓجیؼی امت کَ ّاکٌو كـػ هوبثل ّ ًْع اؿتجبٓ هیبى «هتي عجـی ّ اصنبمی» ػؿ گلتَ اّ ًیق ،اف ٓـف ػیگـ ػؿ ىوب
ایزبػ ّاکٌو هتوبثل هیکٌؼ .فیـا گلتّگْ یک صبلت چـعيی هؼاّم ػاؿػ .ػؿ صبلت اعتالل اؿتجبٓی هیتْاًؼ اًْاع ّ
اىکبل مٌبؿیُْبی اؿتجبٓی ؿلٔ چْى «ؿاثطَ ظبلن/هظلْم»« ،عـّك ّ هـؽ رٌگی» ّ ؿیـٍ ایزبػ ىْػ ّ هـتت
۹
تکـاؿ ىْػ .یب ثَ «پیوگْیی عْػ-تضون ثغيٌؼٍ» ّ تضون ُـاك عْیو هٌزـ ىْػ.
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ثٌبثـایي ثبینتی تْرَ کٌیؼ کَ ُـ چَ ثیيتـ «هتي اصنبمی ّ عجـی» مغيتبى ثب یکؼیگـ ُنمْ ثبىؼ .اگـ ػؿ مغي
عْیو ّ یب ٓـف هوبثل یک اعتالل ؿاثطَ هیبى ایي ػّ هتي ّ یب صـف ػّپِلْ ّ هجِن ؿا اصنبك هیکٌیؼ ،هِن آى امت
کَ آى ؿا هطـس کـػٍ ّ صـف ػّ پِلْ ؿا ثَ یک صـف ؿّىي تجؼیل مبفیؼ .اعتالالت هیبى صبالت «آًبلْگ یب اصنبمی
ّ ػیزیتبل یب عجـی» گلتَُبی هب ،اف هِنتـیي ػلل ػػْاُب ّ مْءتلبُنُبی عبًْاػگی ،کبؿی ّ ؿیـٍ امت.
ایي اعتالالت ًيبى هیػٌُؼ کَ هيکالتی ػؿ ؿاثطَ اصنبمی ّ ػيوی یب کبؿی ّرْػ ػاؿػ کَ ثبینتی هطـس ّ هْؿػ
گلتّگْ هـاؿ گیـًؼ ّگـًَ ؿاثطَ هضکْم ثَ ىکنت یب ػاؿبًی امت .فیـا ثـای هخبل صـف ػّپِلْ ّ هجِن (ػّثل هبیٌؼ)
اف هِنتـیي ىیٍُْبی آگبُبًَ ّ ًبآگبُبًَ ػاؿبى کـػى كـػ هوبثل ػؿ ؿّاثٔ ػيوی ّ عبًْاػگی ّ کبؿی امت.
تضویوبت ًيبى ػاػٍ امت کَ ثَ ّیژٍ ػؿ عبًْاػٍای کَ پؼؿ یب هبػؿ هجتال ثَ امکیقّكـًی یب ؿّاىپـیيی ُنتٌؼ ،امتلبػٍ
ًبآگبُبًَ اف ایي صبلت مغي ػّپِلْ ،یکی اف ىیٍُْبی ثیوبؿ مبعتي کْػکبى عْیو امت .هبػؿی ثیوبؿ ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ
ثَ كـفًؼه هیگْیؼ«:اگـ مبکت ثوبًی ،ػّمتت ػاؿم ».کْػک مبکت هیهبًؼ ّ هیثیٌؼ کَ هبػؿ ثَ اّ هضلی ًویگؾاؿػ.
صبل اگـ اّ مـ ّ ٍؼا کٌؼ ّ یب ثَ موت هبػؿ ؿّػ ،ایي ثَ هؼٌبی ػؼم مکْت ّ ػؼم چيیؼى ػين هبػؿی امت ّ اگـ
مبکت ثوبًؼ اف تيٌگی اصنبمی ّ ػؼم ًْافه ػاؿبى هیىْػ .ایي گًَْ چٌیي کْػکی ًبگِبى ىـّع ثَ ریؾ ّ ػاػ هیکٌؼ
ّ یب اّ ًیق صبالت امکیقّكـى پیؼا هیکٌؼ.
ػؿ ػـٍَ میبمت ًیق هیتْاى اف صـف ػّپِلْ ثـای گْل فػى تْػٍُب ّ یب ثـای تضـیک تْػٍُب ػلیَ گـٍّ عبٍی ّ
یب هْم عبٍی امتلبػٍ کـػ ّ یب صـف ػّپِلْ ثبػج ػؼم اؿتجبٓ ٍضیش هیبى میبمتهؼاؿ ّ ؿأیػٌُؼگبى هیىْػ .ىیٍْ
«ًیو فػى» ایـاًی ًیق یکی اف اىکبل هِن ّ عطـًبک ایي صـف ػّپِلْ امتُ .ویي گًَْ ًیق «ًن ًن کـػى» ایـاًی
ثَ ربی ایزبػ ػیبلْگ ثَ ًلی ػیبلْگ تجؼیل هیىْػ.
هِن تجؼیل «ًیو فػى ّ ًن ًن» ثَ اًتوبػ مبفًؼٍ ّ هّْْع گلتگْ ّ ثیبى عين ّ گـیَ عْیو امت .الجتَ ُوَ ایي صبالت
ؿا هیتْاى ثَ ىیٍْ عالهبًَ ًیق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ػاػ؛ ثَ ىـٓی کَ كـػ گْیٌؼٍ ثَ هٌظْؿ ایزبػ ػیبلْگ ّ گلتّگْ ثَ
ػوؼ اف ایي ىیٍُْب امتلبػٍ کٌؼ .ثـای هخبل امتلبػٍ اف مغي ػّپِلْ ّ ًیو فػى ػؿ ٌٓق ّ لطیلَ ًويی ثَمقا ػاؿػ .یب
هیتْاى ثَ فثبى ٌٓق گبٍ ثَ کوک آى صتی كـػی ؿا کوی گیذ ّ مـػؿگن مبعت .ثَ ّیژٍ ّهتی ىغٌ اصنبك هیکٌؼ کَ
ًیبف ػاؿػ ثَ ػیگـی عين ّ اًتوبهو ؿا ًيبى ػُؼ ّ ثَ اّ ثلِوبًؼ کَ ًبؿاصت امت ،ثی آى کَ هنتوین آى ؿا ثگْیؼ .ثَ هْل
هؼـّف« اًتوبم ؿؾایی امت کَ ثبینتی مـػ مـّ ىْػ ».
۲هؾخص کشدى ُذف خْیؼ اص استثاط ّ ؽیٍْ دعتیاتی تَ آىهکتت «پـّگـاممبفی ًْیـّلیٌگْینتیک» یب ثَ فثبى مبػٍ« اى.ال.پی »۳اف هِنتـیي هکبتت ؿّاىػؿهبًی ػؿ ػـٍَ
ػمتیبثی ثَ هْكویت کبؿی ّ ىـلی یب اؿتجبٓی امت ّ ىیٍُْبی هِوی ػؿ ایي فهیٌَ ؿا هطـس کـػٍ امت« .تلکـ
هخجت» ًیق اف ًوًَْ ایي هکبتت ًْی چٌؼ ػَُ اعیـ امت .اف هِنتـیي ىیٍْ ُب ثـای هْكویت ػؿ کبؿ ّ اؿتجبٓ ػيوی یب
میبمی ایي مَ هّْْع امت .الجتَ هّْْػبت ّ هـاصل ػیگـی ًیق ُنت کَ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ عْاًؼى هـارغ ػیگـ ثـای
آالػبت ثیيتـ تـؿیت هیکٌن.
ثـای ػمتیبثی ثَ یک اؿتجبٓ هْكویتآهیق ثبینتی ثٌب ثَ هکتت «اى.ال.پی» ثَ ایي چٌؼ هّْْع تْرَ ػاىت:
۱تجؼیل کـػى ُؼف عْیو ثَ یک تَْیـ ّ یک رولَ ّ عْامت هيغٌ ّ هخجت :ثـای هخبل ّهتی کَ ىوب هیعْاُیؼثب ؿییلتبى ػؿ ثبة اّبكَ صوْم ّ یب ثب ُونـتبى ػؿ ثبة آیٌؼٍ ؿاثطَ مغي گْییؼ ّ یب ثب تْػٍُب مغي گْییؼ ،اّلیي کبؿ
هِن ایي امت کَ ػهیوب ً تَْؿ هيغَی اف آًچَ هیعْاُیؼ ثگْییؼ ،ػؿ ؽُي عْیو ثَ مبى یک تَْیـ ّ یب یک رولَ
هيغٌ ّ هخجت ػاىتَ ثبىیؼ .فیـا ربى ّ ؽُي اًنبًی ثَ ىیٍْ یک پـّگـام هيتـک کبؿ هیکٌؼ ّ ّهتی ىوب عْامتتبى
ؿا هٌلی یب ًبهيغٌ ثیبى هیکٌیؼ ،عْػتبى یب ٓـف هوبثل ًیق ثَ ىیٍْ ًبهيغٌ ّ یب هٌلی ثَ ایي ُؼف هیًگـػ ّ
عْیو ؿا ثب ایي عْامت ثَ ًبچبؿ ثَ ىیٍْ ًبهيغٌ ّ یب ثب صبلت اکـاٍ ّ ًبهطوئي هٌطجن هیمبفػ.
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هِن ایي امت کَ رولَ ّ ُؼكتبى مبػٍ ّ هخجت ّ ػؿ فهبى صبل رولَ ثٌؼی ىْػ .ثـای هخبل صتی اگـ هیعْاُیؼ عبًَتبى
ؿا ػُْ کٌیؼ ،ثَ عْػ ثگْییؼ« :هي عبًَام ؿا ػُْ هیکٌن» ثَ ربی آى کَ ثگْییؼ« :هي هیعْاُن عبًَام ؿا ػُْ
کٌن ».فیـا رولَ اّل ثبػج هتوـکق ىؼى هخجت ؽُي ىوب ّ ربى ىوب ثـ هّْْع «ػُْ کـػى عبًَ» عْاُؼ ثْػ .ػؿ
صبلی کَ ػؿ رولَ ػّم کلوَ «هیعْاُن» ثبػج ثَ ُؼؿ ؿكتي اًـژی ّ ْٓالًی کـػى هنیـ ّ ػؼم توـکق هیىْػ .ثَ
عْػتبى ،ثَ ُونـتبى ،یب ثَ تْػٍُب ثگْییؼ ،ایي یب آى ثـًبهَ ؿا ػاؿیؼ ّ ثـًبهَ ؿا ثَ ىکل یک تَْیـ هيغٌ ّ کْتبٍ
ثیبى کٌیؼ.
۲هٌطجن مبعتي ىیٍْ ثیبى عْیو ثب ًْع صبلت ّ ؿكتبؿ ػیگـی :ػؿ ُـ گلتّگْیی ّ ثیبى عْامتی ،كـػ هوبثل ّػکلالؼول اّ ًیق ًوو ثنیبؿ هِوی ػاؿػ .اف ایي ؿّ ثـای ػمتیبثی ثَ ُؼف عْیو ثبینتی ىیٍْ مغي گلتي عْیو ؿا
ثب صبلت ٓـف هوبثلتبى ُنمْ کٌیؼ.
یؼٌی ثب ؿیینتبى ثـای هخبل ػهیوبً ثَ ػٌْاى یک کبؿهٌؼ ّظیلَىٌبك ّ عالم ّ هبػؿ ثَ ػؿک ّ ثیبى ُیـاؿىی ػؿ گلتبؿ
مغي گْییؼ ّ ثب ُونـتبى ثَ کوک لضٌی ػبىوبًَ ّ ُوـاٍ ثب امتلبػٍ اف کلوبت ّ هّْْػبتی کَ ثـای اّ آىٌب ّ
ػّمتػاىتٌی امت .ثب تْػٍُب ثب امتلبػٍ اف امطْؿٍُب ،هجبصج هْؿػ ػالهَ ّ فثبى آىُب مغي گْییؼ ،ثؼّى آى کَ ثب آىُب
کبهل یکی ىْیؼ .فیـا هّْْع ًِبیی ىوب «ُؼایت ّ ؿُجـی آىُب» ثَ مْی عْامت عْیو امت .یؼٌی ىوب ػؿ
گلتّگْ عْػ ؿا ثب ػیگـی ُنمْ هیکٌیؼ ّ اّ ؿا اف آى ربیی کَ اّ هـاؿ ػاؿػ ،ثَ مْی ُؼف عْیو ُوـاُی ّ ُؼایت
هیکٌیؼ.
ایي ثَ هؼٌبی گْل فػى ٓـف هوبثل ًینت؛ ثلکَ ثَ هؼٌبی ػؿک ػهین لضظَ ّ صبلت ّ صـکت ثـ امبك صبلت پیذ ّ عن
هنیـ ؿاثطَ ّ عْامت امت .صبلت کلک فػى مـاًزبم ىکنت هیعْؿػ .چْى تْرِی ثَ صبالت ّ عْامتُبی ٓـف
هوبثل ًویکٌؼ .هّْْع ایزبػ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ امت ّ کلک فػى ثَ هؼٌبی ًلی ػیبلْگ ّ تجؼیل ػیگـی ثَ اثقاؿ ّ ّمیلَ
امت .ایٌزب هّْْع ثیبى عْامت اف ٓـین «ُنمْ ىؼى» «اؿْاگـی» ّ «ؿُجـی» ّ گلتّگْ امت .ػیبلْگ ػؿ ّاهغ
یک ؿهٌ ّ یک ثبفی امت ّ ثؼّى ُوـاُی ٓـف هوبثل هضکْم ثَ ىکنت امت ٓ.ـف هوبثل ًیق تٌِب فهبًی ُوـاُی
هیکٌؼ کَ ثَ عْامتُبی عْیو ًیق ػمت یبثؼ.
۳تجؼیل هْاًغ هیبى ؿاٍ ثَ پيتیجبًبى ُؼف عْیو :یک «اؿْاگـ» ّ «اًنبى اؿتجبٓی »تْاًب ،یب یک مغيگـ عْة ػهیوبًهیػاًؼ کَ چگًَْ هْاًغ هیبى ؿاٍ ؿا ثَ ُیزبى ّ پيتیجبًبى ؿاٍ عْیو تجؼیل کٌؼ .فیـا ُویيَ هْاًؼی ثـای ػمتیبثی ثَ
عْامت ّرْػ ػاؿػ ،اف تـك هؼيْم اف كـػای ُنآؿْىی تب تـك تْػٍُب اف تـییـات ّ یب تـك ُوکبؿ اف پیيـكت ىوب.
ثـای ػمتیبثی ثَ ُؼف عْیو ثبینتی تـك هؼيْم ّ تْػٍُب ؿا ثَ «ُیزبى ؿاثطَ» ّ ُیزبى تضْل ّ هؼؿت تضْل
تجؼیل مبفیؼ ّ ایي تـك ؿا ثَ «تـك ىیـیي ّ کٌزکبّی ىیـیي »تجؼیل مبفیؼ .ثبیؼ هٌتوؼاى عْیو ؿا ثَ ُوـاُبى
کٌزکبّ عْیو هجؼل مبفیؼ ّ تـك هؼيْم ؿا ثَ ُیزبى ػين ّ هبرـارْیی ّ کٌزکبّی ىت ّ كـػای ُنآؿْىی.
۳اطالػات دلیك دس تاب پیؼصهیٌَ خْیؼ ّ طشف هماتل ّ دلت تش عٌاسیُْای سفتاسیایي هّْْع ثَ ّیژٍ ػؿ ػـٍَ کبؿ ثَ ػٌْاى ؿّاىکبّ ،هيبّؿ ارتوبػی ّ یب هؼػکبؿ ّ ًیق ػؿ ؿّاثٔ ػيوی ّ میبمی
ًوو ثبفی هیکٌؼ .اف هکبتت هِن ػؿ ؿّاىػؿهبًی ػؿ ایي فهیٌَ هکتت «عبًْاػٍػؿهبًی مینتوبتیک »۴امت کَ ثؼثغتبًَ
ٌُْف ایـاًیبى ثب آى ّ هؼؿتو چٌؼاى آىٌب ًینتٌؼ .ثَ ّیژٍ ثَ اهکبى تللین هؼؿت ایي هکتت ثب هکبتت ػیگـ ّ یب ثب
تئْؿیُبی لکبى ّ ػلْف آىٌب ًینتٌؼ.
ػؿ ًگبٍ «عبًْاػٍػؿهبًی مینتوبتیک» ُـ اًنبًی ُویيَ ػؿ یک مینتن ّ ثَ ّیژٍ یک« ًظن عبًْاػگی» صْْؿ ػاؿػ ّ
رب ّ ًوو اّ ػؿ ایي مینتن ،تؤحیـ كـاّاى ثـ ًْع ّ صبالت ػين ّ ػول اّ ػؿ فهبى صبل ػاؿػُ .ویي هّْْع ؿا لکبى
ثَ کوک تئْؿی ُبیؼگـ ثَ ىیٍْ ػیگـ ثیبى هیکٌؼ ّ هیگْیؼ کَ «هب ُویيَ ػؿ یک تَْیـ ُنتین ».فیـا هب ًبآگبُبًَ
ُویيَ ػؿ تَْیـ عبًْاػگی عْیو صْْؿ ػاؿین ّ ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَهبى ّ هکبىهبى ػؿ تَْیـ ًبآگبُبًَ عبًْاػگی،
ؿّاثٔ کبؿی ّ ػيویهبى ؿا مبهبى هیػُین.
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ثـای هخبل كـػی کَ ػؿ تَْیـ عبًْاػگیاهً ،ويو ّ ربیو ُویيَ ثَ ػٌْاى كـفًؼ هتضؼ ثب هبػؿ ّ ػلیَ پؼؿ ثبىؼ ،ایي
چٌیي هـػی هؼوْالً ؿّاثطو ثب فًبى ثنیبؿ اكـآی عْاُؼ ثْػ ّ ُویيَ گْیی ػؿ صبل رجـاى گٌبٍ پؼؿ ّ ػين
اؿـامآهیق هٌَْػی ثَ ُونـ ّ یب تکـاؿ عطبی پؼؿ امت.
ثَ کوک ىیٍْ «تـمین عبًْاػٍ» ػؿ ؿّاىػؿهبًی مینتوبتیک هیتْاى هّْْػبت كـاّاًی ؿا ػؿثبؿٍ عْیو ّ یب ػیگـی
ػؿک کـػ ّ ثب تـییـ صبلت ّ هکبى ػؿ«ٍضٌَ آفهبیيی ؿّاىکبّی» هیتْاى ثَ تـییـ ّ تضْل ػؿ ػـٍَ فًؼگی
ىغَی کوک ؿمبًؼ .یب ثب ػیؼى صبالت تکـاؿىًْؼٍ ّ مٌبؿیْگًَْ ًبآگبُبًَ ػؿ هؼيْم ّ یب ػیگـی ،هیتْاى ثَ کوک
ىیٍُْبیی چْى ثیبى ایي هّْْعٌٓ ،ق ّ ؿیـٍ ثَ تضْل ؿاثطَ ّ ػیبلْگ کوک ؿمبًؼ.
ثـای هخبل ػؿ ػـٍَ کبؿ ثب ثیوبؿاى ؿّاًی ّ یب عبًْاػٍُبی هيکلػاؿ ،ػاًنتي ایي هّْْع ثنیبؿ امبمی امت کَ آیب
كـػ یب عبًْاػٍ ثیوبؿ ثَ عْامت عْیو ثَ هيبّؿٍ ّ ؿّاىػؿهبًی آهؼٍ امت ّ یب فیـ كيبؿ ػیگـاى ،اػن اف هؼيْم یب
اػاؿٍ ػّلتی ،هزجْؿ ثَ ایي کبؿ امت .فیـا ایي تلبّت ػؿ ًْع پیوفهیٌَ ،تؤحیـات كـاّاى ػؿ ؿاثطَ هیبى« ؿّاىػؿهبى -
ثیوبؿ» هیگؾاؿػ.
ُویي هّْْع ػؿ اؿتجبٓ ػيوی ّ یب کبؿی ّ ؿیـٍ ًیق تب صؼّػی الفم امت .ثـای هخبل ّهتی ػبىن ّ هؼيْم اف ػّ
پیوفهیٌَ كـٌُگی کبهالً هتلبّت ّ یب هتْبػ ثیبیٌؼ ،ایي تلبّتُب اگـ هْؿػ تْرَ هـاؿ ًگیـًؼ ،هیتْاًٌؼ ثبػج ػاؿبًی
ؿاثطَ ّ یب ػؿگیـی عبًْاػگی ىًْؼ .ػين فهبًی هبػؿ ثَ صل هيکالت ّ هْاًغ امت کَ ایي هْاًغ ؿا ثجیٌؼ ّ ایي ػين
ثب عـػ عٌؼاى ّ گلتّگْی هتوبثل ّ تجؼیل هْاًغ ثَ ُیزبى ؿاثطَ ُوـاٍ ثبىؼ.
هتؤملبًَ ثَ ػلت هضؼّػیت هیقاى ثلٌؼی هوبلَ ّ ًیق ثَ ػلت ُـاك اف گیذ ىؼى ثـعی عْاًٌؼگبى ایـاًی کَ ٌُْف ثَ ًگبٍ
تکمینتن ػبػت ػاؿًؼ ،هزجْؿم ایي ثغو ؿا پبیبى ػُن ّ ثـعی ػیگـ اف ایي هجبصج ّ اهکبًبت هبًٌؼ ىیٍْ ُبی هْؿػ
امتلبػٍ ػؿ« هْتیْامیْىػؿهبًی »ً ّ۵یق هجبصج هِن ػؿ ػـٍَ هکتت «تـاًلآکنیْى آًبلیق » ّ۶چگًْگی تجؼیل
ثبفیُبی ثيـی ثَ ػیبلْگ مبلن ّ پـىْؿ ؿا ثَ ثضج ػیگـی ّاگؾاؿ کٌن .یب ػالهَهٌؼاى هیتْاًٌؼ ثَ ُبیپـتکنتُبی ثبال
ّ یب کتبة هؼـّف «ثبفیُبی ثبلـیي» احـ «اؿیک ثـًَ» هـارؼَ کٌٌؼ.
ٓجیؼی امت کَ ایي ىیٍُْب ًیق ًَ یکؿّفٍ ثَ ػمت هیآیٌؼ ّ ًَ ایي ىیٍُْب تکالیَ ُنتٌؼ .هّْْع هِن ىٌبعت اُویت
پیًْؼ عـػ ثب ػين ّ ػالهَ ّ ػمتیبثی ثَ« هلجی گـم ّ هـقی مـػ» یب ثَ «هلجی هنیشّاؿ ّ ػمتی مقاؿّاؿ» ثَ هْل
ًیچَ امت تب ثتْاى ثَ ثِتـیي ىیٍْ ثَ عْامت ػمت یبكت.
اکٌْى ًیق هیتْاًین ػؿ پبیبى ؿاُی ؿا ثیبى کٌین کَ هـصلَ ػّم ػؿ هنیـ هْكویت ّ اؿتجبٓ ّ هغًَْ ثـگقیؼگبى ّ
ًغنتقاػگبى ّ اؿْاگـاى امت ّ الجتَ ُـ کنی هیتْاًؼ ایي گًَْ ثبىؼ؛ ثَ ىـٓی کَ عْػ ثغْاُؼ ّ ثَ ایي عْامت
عْیو تي ػُؼ.
ساُی تشای تشگضیذگاى
ُوَ ؿاٍُبی ثبال ثب توبم هؼؿتيبىٌُْ ،ف تب صؼّػی گـكتبؿ صبلت هتبكیقیک هؼؿى ّ عطبی ػکبؿتی میبػت ػول ثـ
اصنبك ،ثب ػؿربت هغتلق ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثِتـ ثَ عـػ رنن ّ مینتن ّ ؿاثطَ ُنتٌؼ .فیـا ّاهؼیت هّْْع
ایي امت کَ ّهتی هـػی چٌبى عزْل امت کَ ًبتْاى اف اثـاف ػين عْیو ثَ ػیگـی امت ،هیتْاى ثَ کوک ىیٍُْبی
ثبال ّ یب «تلکـ هخجت» ّ یب «ؿكتبؿػؿهبًی »ثَ اّ کوک کـػ کَ ثـ عزْلی عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ گلتّگْ ػمت یبثؼ.
اهب ایي اهکبى ّرْػ ػاؿػ کَ اّ ثب اف ػمت ػاػى عزبلت ّ ىـم عْیو ،ػؿ ّاهغ ثغيی اف تلبّت هٌضَـ ثَ كـػ عْیو
ؿا اف ػمت ثؼُؼ.
ىیٍْ ػّم ّ ّاالتـ ػؿ ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ّ هْكویت ػؿ فًؼگی ،ػؿ ًگبٍ رننگـایبًَ ّ پنبهؼؿى هي ،ػمتیبثی
ثَ تْاًبیی تـییـ ّ ػگـػینی ّؼق عْیو ثَ هؼؿت عْیو ّ تـییـ ٍضٌَ امت .ػؿ ایي صبلت اًنبى مـاپب لضظَ ّ رنن
ّ ثَ هْل ًیچَ یب ػلْف آؿیگْی ثَ فًؼگی ّ توٌبُبی عْیو امت ّ ُنفهبى هـتت آىُب ؿا هیآكـیٌؼ ّ ثَ آىُب ىکل ّ
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ؿًگ ّ ؿّایت هیثغيؼ ۷.ػؿ ایي صبلت ًْ ،اًنبى عزْل ثبال ثَ ربی چیـگی ثـ عزبلت ّ یب تـك عْیو ،ایي ّؼق
ُب ؿا ثَ هؼؿتُبی عْیو تجؼیل هیکٌؼ ّ «تـك ىیـیي» «عزبلت رؾاة» هیىْػ.
ایي گًَْ ایي اًنبى عزْل ثب تي ػاػى ثَ عزبلت ّ تپن فػى عْیو ثَ مْی هؼيْم هیؿّػ ّ ثب لکٌت فثبى ىـهگیٌبًَ
ّ رؾاثو كـػ هْؿػ ػالهَ ؿا ثَ ًْىیؼًی ػػْت هیکٌؼ ّ یب ػؿ ػیؼاؿی ػیگـ هیگْیؼ« :هیثیٌیؼ چٌبى هنضْؿ ىوبین کَ
ثَ لکٌت فثبى ػچبؿ ىؼٍام» ّ یب ایي هّْْع ؿا ثب ٌٓق ّ یب ىْطچيوی ثیبى هیکٌؼ ّ ایيگًَْ «ىـم رؾاة »هیىْػ.
ػؿ چٌیي ًگبٍ ّ ىیٍْای ُوچٌیي ثَ یک اٍل هِن فًؼگی ًیق پی هیثـین کَ اکخـاً ثَ ػٌْاى امتؼالل ػلیَ «اؿْاگـی»
هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـػ .آیب ُؼف ّمیلَ ؿا تْریش هیکٌؼ؟ ثب تي ػاػى ثَ فًؼگی ّ عـػ رنن ّ ثب آكـیٌو تلنیـ ّ
ؿّایت عْیو اف «اؿْاگـی ّ ثبفی فًؼگی» ُنچٌیي اًنبى ثَ اعالم ّ عـػ ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ رنن پی هیثـػ .فیـا
فًؼگی ثَ کنی هؼؿتی ًویثغيؼ؛ هگـ آى کَ اّ ًنجتب ً هبػؿ ثَ امتلبػٍ هخجت اف ایي هؼؿت ثبىؼ .فیـا ّهتی ثَ هؼؿت ایي
اؿْاگـی ّ «ػگـػینی عٌؼاى» هؼاّم ػمتیبثیُ ،نفهبى ثَ «اعالم رنن ّ فًؼگی» ثَ هْل ًیچَ ،یب ثَ «اعالم
آؿفّهٌؼی» ثَ هْل لکبى ًیق ػمت هییبثی کَ امبمو ایي گًَْ امتُ« :ـ گًَْ کَ ثب توٌبیت ،ثب هؼيْم ّ ٓـف
هوبثلت ؿكتبؿ کٌی ،ػؿ ُوبى لضظَ ثب عْػ ًیق ثَ ُوبى ىیٍْ ؿكتبؿ کـػٍای ّ رِبًت ؿا ،مؼبػتت ؿا ایي گًَْ مبعتَای.
ُـ ْٓؿ ثٌگـیُ ،وبى گًَْ ًگـینتَ هیىْی».
یؼٌی ّهتی ُؼف ثـایت ُـ ّمیلَ ای ؿا تْریش کٌؼ ّ ػیگـی ثـایت كؤ اثقاؿی ّ ّمیلَ ای ثبىؼُ ،نفهبى عْػ ؿا ثَ
ثـػٍػاؿ ّ اثقاؿی تجؼیل کـػٍای ّ ُویيَ ثب ایي اصنبك فًؼگی هیکٌی کَ ػیگـاى یب اف تـك ّ یب اف ؿّی صوبهت ثب تْ
ُنتٌؼ ّ ًَ اف ؿّی ػين ّ اؿاػٍ كـػی .
ّاالتـیي ىیٍْ هْكویت ػؿ فًؼگی اف ایي ؿّ تي ػاػى ثَ ثبفی فًؼگی ّ لول عـػ فًؼگی ّ رنن ّ لول عـػ آؿفّهٌؼی
امت ّ ثَ هْل ًیچَ ػؿ «چٌیي گلت فؿتيت» پی ثـػى ثَ ایي اهـ امت کَ ثـای ؿمیؼى ثَ ُؼف هوؼك ثبینتی اثقاؿ
کبؿ عْیو ؿا ًیق هوؼك ّ فیجب مبعت ّ «ػؿّؽ ّ کلک فیجب» آكـیؼ .یب ثَ هْل «کیـکَ گبؿػ» ػؿ کتبة «تـك ّ
ػلِـٍ» ثَ ایوبى ّ ػين مجکجبل ّ پبؿاػّکنیکبل پل اف هـف عـػ ػمت یبكت.
چٌیي «کْػک ثیتِْع» ّ عٌؼاًی ،چٌیي هئهي ّ ػبىن عٌؼاًی ،ػؿ ّاهغ هجل اف ىـّع ثبفی ّ ػیبلْگ یب رؼل ،ثبفی
ؿا ثـػٍ امت .فیـا اّ هبػؿ ثَ تـییـ ٍضٌَ امت ّ ثـای ػیؼى هؼيْهو اثتؼا ثَ ػبىن تجؼیل هیىْػ ّ ٍضٌَاه لضظَ
ػیؼاؿ ػبىوبًَ هیىْػ .اّ ّاالتـیي اؿْاگـ امت؛ فیـا ّهتی کنی یب چیقی ؿا هیٓلجؼ ،تي ثَ اصنبمو هیػُؼ ّ ٍضٌَ
ؿا آى گًَْ هطبثن ثب عْامت عْیو هیمبفػ ّ ثَ آى تي هیػُؼ .اّ لضظَ ؿا ػؿ ؽُي ّ ربًو ،ثَ ٍضٌَ ػیؼاؿ ػّ
ػبىن ّ هؼيْم تبفٍ تجؼیل هیکٌؼ ّ ایي گًَْ عٌؼاى ّ ػبىوبًَ ثـای اّلیي گلتبؿ ثَ مْی هؼيْم هیؿّػ ّ کٌزکبّ
امت کَ «صبػحَ ٍْؿت گـكتَ »اکٌْى چگًَْ اتلبم هیاكتؼ ّ هبػؿ ثَ ػگـػینی ػؿ ثبفی امت.
اّ ثبفیگـ پـىْؿ ّ عٌؼاى ّ یب ػؿ هؼٌبی هکتت الئْتنَ ػؿ ّاهغ «ػائْ» یب «كـػ ثیػول» امت کَ ثؼیي ّمیلَ ُوَ
ُنتی ؿا ّ ػیگـی ؿا ثَ ػول ّاػاؿ هیمبفػ .فیـا اّ هبػؿ ثَ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی امت .فیـا اّ ثـ عالف ػیگـاى ّ
صتی ًنل هجلی ػول هیکٌؼ ّ ثَ هْل «فؿتيت» ًیچَ ثَ ػیگـاى هیگْیؼ« :ىوب آىگبٍ کَ آؿفّهٌؼ اّد گـكتيایؼ ،ؿّی
۸
ثَ ثبال ػاؿیؼ ّ ،هي ؿّی ثَ پبییي .فیـا کَ اّد گـكتَام».
ایٌزبمت کَ ثَ ربی«هئهي ربىمٌگیي مٌتی» ،یب ثَ ربی «ٌُـپیيَ هؼؿى» «ثبفیگـ پـىْؿ ّ عٌؼاى» فهیٌی ّ یب ػؿ
ًْع ایـاًی آى« ،ػبؿف ّ ػبىن فهیٌی ّ عٌؼاى »۱۰فاییؼٍ هیىْػ ّ فًؼگی ثَ یک ثبفی ػين ّ هؼؿت ربّػاًَ تجؼیل
هیىْػ ّ ُـ لضظَ ثَ ًجـػ ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ؿّایبت هغتلق ایي ػبىوبى ّ ػبؿكبى عٌؼاى فهیٌی ّ ثَ یک فًؼگی
ُقاؿ تلنیـ ّ ُقاؿ ثبفی ػگـػینی هییبثؼ.
۲گفتگْ تا سادیْ ُوثغتگی۳- Neurolinguistische Programmierung
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۴- Systemische Therapie
۵- Motivationstherapie
۶- Transaktionsanalyse
۷- Der Gedanke der Affirmation - Nietzsche und Deleuze
۱۶۱ ً . تـروَ آىْؿی.َ ًیچ.چٌیي گلت فؿػىت۸چگًَْ تذتخت ؽْین۹ْاعشاس هگ۱۰ًمؼ «تاتْی تیاى احغاعات» دس عاختاس خاًْادٍ ایشاًی۱۱ساتطَ حداب تا تیهشصی ایشاًی۱۲-
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چگًَْ خْؽثخت ؽْین
اّلیي کالم هِن ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی ػؿثبؿٍ تاله اًنبًِب ثـای عْىجغتی ایي امت کَ ًيبى هی ػُؼ ،اًنبى ػؿ
ّاهغ ػؿ پی «توٌبُبی عْیو» امت ّ اصنبك عْىجغتی ّهتی امت کَ اّ اصنبك هی کٌؼ کَ ثَ توٌبُبی عْیو ،ثَ
ؿّایت عْیو اف ػين ّ هؼؿت ،ثَ هؼيْم كبًی عْیو ػمت یبكتَ امت .ػّم ایٌکَ ایي ؿّایت عْىجغتی ُیچگبٍ کبهل
ّ ًِبیی امت ّ ػؿ ّاهغ ثبینتی عْىجغتی ّ مؼبػت ثيـی ،ػين ّ عالهیت ثيـی یکزبیو ثلٌگؼ تب هـتت تضْل یبثؼ ّ
ؿىؼ ثکٌؼ .ػين هطلن ،عْىجغتی هطلن یک ػؿّؽ ّ یک ؿاٍ ثَ مْی هـگ ّ ًبثْػی امت .مْم ایٌکَ ُیچگبٍ ًوی
تْاى هؼٌبی ًِبیی عْىجغتی ؿا یبكت .افیٌـّ ُـ کل هی تْاًؼ هؼٌبیی هتلبّت اف عْىجغتی ػاىتَ ثبىؼ ّ ػؿ ّاهغ
ُقاؿاى ؿاٍ ،یب ثَ تؼؼاػ آػهیبى ؿاٍ ثَ مْی لول عْىجغتی امتُ .ـ اًنبى ػؿ ّاهغ یک هنیـ ّ یک اهکبى ایزبػ
ؿّایتی ًْ اف عْىجغتی فهیٌی ّ مؼبػت فهیٌی ّ كبًی امت .چِبؿم آًکَ هی تْاى ُوقهبى اٍْل کلی ّ پبیَ ُبی
کلی عْىجغتی ّ مؼبػت ثيـی ؿا ٓـس ّ تَْؿ کـػ ّ ایٌزبمت کَ ؿىتَ ُبی هغتلق ؿّاى ػؿهبًی ّ ؿّاًيٌبمی
ایي پبیَ ُبی هغتلق ؿا ٓـس ّ ؿاُِبی ػمتیبثی ثَ مؼبػت ػؿ ایي فهیٌَ ُب ؿا هطـس کـػٍ اًؼ .ثغيی اف ایي اهکبًبت
هْكویت ّ مؼبػت ؿا ػؿ هوبلَ هجلی عْاًؼٍ ایؼ .صبل ػؿ ّیؼئُْبی ؽیل هی تْاًیؼ ثَ تّْیضبت تکویلی ػؿثبؿٍ ایي ؿاُِب ّ
اهکبًبت ػمت یبثیؼ.
عْىجغتی ثيـی ػؿ ّاهغ هخل یک «لْفی» چِبؿ ّلغ ػاؿػ ّ ُـ اًنبًی ثـای ػمتیبثی ثَ مؼبػت فهیٌی ثبینتی مؼی
کٌؼ کَ ػؿ ایي چِبؿ ثغو ثَ مؼبػت عْیو ّ ثَ تؼبػل هیبى ایي چِبؿ متْى عْىجغتی عْیو ػمت یبثؼُ .وقهبى
هيغٌ امت کَ ُـ اًنبًی ػؿ یک ثغو اصتوبال هْكوتـ اف ثغيِبی ػیگـ امت .هِن امت کَ اهب تاله کٌؼ ُوقهبى ػؿ
ثغيِبی ػیگـ ًیق ثَ اؿّبی ًیبفُب ّ توٌبُبی اًنبًی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ ىیٍْ عْیو ایي «لْفی عْىجغتی»
عْیو ؿا ایزبػ ثکٌؼ ( .هي اٍطالس «لْفی اًنبًی» ؿا اف ػکتـ ؿّاًپقىک عْة ّ كویؼ ایـاًی ػکتـ پقىکیبى ّام
گـكتَ ام .ایي اٍطالس ؿا هي ػؿ ًْفػٍ ،ثینت مبل پیو ػؿ ػّؿاى ػاًيزْیی ػؿ یک رلنَ ایـاًی اف اّ ىٌیؼم).
ایي لْفی عْىجغتی ثيـی ػاؿای چِبؿ ّلغ ثَ ىـس ؽیل امت :ثغو اّل عْىجغتی ػؿ ػـٍَ ػيوی ّ اؿتجبٓبت
امت .ثغو ػّم هْكویت ػؿ ػـٍَ کبؿی امت .ثغو مْم عْىجغتی ػؿ ػـٍَ عبًْاػگی ّ ارتوبػی امت .ثغو
چِبؿم عْىجغتی ػؿ ػـٍَ كـػی ّ اؿتجبٓ ثب عْیو امت.
ثـای تّْیضبت ثیيتـ صبل هی تْاًیؼ ثَ ایي «پٌذ ّیؼئْی ؽیل» کَ ػؿ ثبة «ؿّاًکبّی عْىجغتی امت» هـارؼَ
ثکٌیؼ:

ؿّاًکبّی عْىجغتی 1
http://www.youtube.com/watch?v=cTxpneHjMzM
ؿّاًکبّی عْىجغتی 2
http://www.youtube.com/watch?v=TbEYpJWB3dU&feature=related
ؿّاًکبّی عْىجغتی 3
http://www.youtube.com/watch?v=0Za_aU5F11Y&feature=related
ؿّاًکبّی عْىجغتی 4
http://www.youtube.com/watch?v=xDBW2TFjGrA&feature=related
ؿّاًکبّی عْىجغتی 5
http://www.youtube.com/watch?v=WF_9Ka5Pr_Q&feature=related
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تخؼ عْم :سّاًکاّی ّ آعیة ؽٌاعی تشخی تحشاًِای فشٌُگی ایشاًی
ػؿ ایي ثغو عْاًٌؼٍ ثب تْاًبیی ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ ؿّاًکبّی ػؿ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی كـٌُگی آىٌب هی ىْػ ّ ُوقهبى ثب
ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ثـعی هجبصج هِن كـٌُگی ّ كـػی ربهؼَ عْیو ؿّثـّ هی ىْػ.اهـّفٍ امتلبػٍ اف ًوؼ ؿّاًکبّی ّ
ؿّاًيٌبعتی ػؿ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی هجبصج ارتوبػی ّ كـٌُگی ّ ثـای ٓـس ؿاُِبی تضْل كـٌُگی یک ىیٍْ هتؼاّل
ّ هِن ػؿ ػینکْؿك هؼؿى ّ پنبهؼؿى امتُ .وبًطْؿ کَ ایي هجبصج ّ چين اًؼافُبی ؿّاًکبّی ثَ هجبصج كـٌُگی ّ
ثَ گلتوبًِبی ارتوبػی ثَ ًیبف عْیو ثَ ُویبؿی ّ ُوکبؿی ثب ػلْم ػیگـ هخل ربهؼَ ىٌبمی ّ میبمت ّ ؿیـٍ ّاهق
امت .فیـا ُـ هّْْع كـٌُگی ػاؿای رْاًت ّ چين اًؼافُبی هغتلق امت ّ ُویٌطْؿ ًیق ُـ تضْل كـٌُگی اصتیبد
ثَ تضْالت ؿّاًی ،گلتوبًی ،مبعتبؿی ّ صوْهی عْیو ػاؿػ ّگـًَ ػؿ ًیوَ ؿاٍ اف صـکت ثبفهی هبًؼ ّ ثضـاى اػاهَ هی
یبثؼ .هّْْع ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ؿّاًکبّاًَ ّ ثبالعٌ هجبصج كـٌُگی ؽیل ،تاله ثـای ایزبػ مبعتبؿُب ّ گلتوبًِبی
ًْیي كـٌُگی ّ ثبلـبًَ امت تب تضْل ّ ؿًنبًل ػؿ یک ربهؼَ ثِتـ ؿط ػُؼ .تضْالت مبعتبؿی میبمی ّ صوْهی اصتیبد
ثَ ایي تضْل كـٌُگی هتوبثل ػاؿػُ ،وبًطْؿ کَ تضْل كـٌُگی اصتیبد ثَ تضْل مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی هتٌبمت ػاؿػ.
هّْْع تضْل مبعتبؿُبی ػؿًّی ّ ثـًّی امت کَ ثب یکؼیگـ ُوپیًْؼ ُنتٌؼ .اًنبى هْرْػی ػؿ چِبؿچْة فثبى ّ
گلتوبى امت ّ کبؿ ؿّاًکبّی تاله ثـای تضْل ػؿ ایي فثبى ّ ؿمْم ّ گلتوبًِب امت تب ُـ چَ ثیيتـ كـػ ّ ربهؼَ ثَ
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
ایـاى امت ّ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب مینتن ّ ًگـىی امت کَ ػؿ کتبة «اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى
فهیٌی» هطـس ىؼٍ امت .فیـا ػؿ آًزب ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ كـٌُگ ایـاًی ثـ پبیَ یک ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ چٌؼمینتوی
ثَ آمیت ىٌبمی هِوتـیي ثضـاًِبی هؼؿى ربهؼَ ایـاى ّ ػؿک ُوپیًْؼ گلتوبًی ّ مینتوبتیک آًِب ثب یکؼیگـ پـػاعتَ
هی ىْػ.
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سّاًکاّی «ًاهْط» ّ ؽؼش «هادس هادسم»
ّهتی هب اف «ًبهْك» ػؿ كـٌُگ عْیو مغي هیگْیین ،ثیو اف ُـ چیق ،تَبّیـی چْى« هتلُبی ًبهْمی»،
ؿگُبی ثـاكـّعتَ ّ هیبكَُبی هبالهبل اف عين ثَ ؽُيهبى ؿمْط هیکٌؼ ّ آػمُبیی ؿا هیثیٌین کَ ػؿ ًبم «ؿیـت ّ
ىـف» ثَ هتل ّ مـکْة عْاُـ ،فى ،ػگـاًؼیو ،ػگـرٌل یب ػگـرٌنییت ػمت هیفًٌؼ .آیب ّاهؼب «ًبهْك» ُویي
امت ّ هّْْع هب ؿُبیی اف كـٌُگ ًبهْمی امت ّ یب ًْع ًگبٍ هب ثَ ایي هّْْع ؿلٔ امت؟ چـا كـٌُگ ّ اًنبى
ایـاًی هـتت ػؿ یک چـعَ ػائوی ًبهْكّ/ؼًبهْمی ،اعالهی/ثیاعالهی ثنـ هیثـػ ّ گبٍ ثَ ًبم ًبهْك گـػى عْیو
ّ هؼيْم ؿا هیفًؼ ّ گبٍ یکػكؼَ هیعْاُؼ ُـ هـف ّ هبًْى ّ اعالهی ؿا ثيکٌؼ ّ ػهبؿ اف ؿّفگبؿ ػؿآّؿػ؟
هؼٌای ًاهْط دس سّاىکاّی
ثَ هْل تئْؿی مبعتبؿگـایبًَ لّْی امتـاّك ّ ًگبٍ ؿّاىکبّی كـّیؼ/لکبىُ ،ـ مینتن ّ ربهؼَ یب عبًْاػٍ ػاؿای یک
ًظن ػؿًّی امت کَ امبك ایي ًظن ثـ پبیَ «هبًْى رٌنی هضبؿم» ّ یب ُوبى «ػؼم فًبی ثب هضبؿم» امت .اف ًگبٍ
ؿّاىکبّاًَ «ًبهْك» ػؿ ّاهغ ًبم ػیگـ هبًْى رٌنی «ػؼم فًبی ثب هضبؿم» امت کَ امبك هبًْى ّ كـػیت ّ ثلْؽ
ثيـی امت( .هجبًی ؿّاىکبّی كـّیؼ )100ً ،فیـا ایي هبًْى ّ ًبهْك مجت هیىْػ کَ کْػک پنـ یب ػعتـ ،ثب هجْل
هضـّهیت اف هبػؿ ّ هجْل تؼلن هبػؿ ثَ پؼؿ ،ثَ ػـٍَ كـػیت عْیو ّ رِبى موجْلیک عْیو پب ثگؼاؿػ ،ثَ ُْیت
رٌنیتی ػعتـاًَ ّ پنـاًَ ،فًبًَ ّ هـػاًَ عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ ػًجبل ػمتیبثی ثَ ػين ّ صویوت كـػی اف هضیٔ
عبًْاػگی ثیـّى ؿّػ.
ػعتـ ثب هجْل ایي هضـّهیت اف ثِيت هطلن هبػؿی ّ هجْل هبًْى یب «ًبم پؼؿ» ثَ« تجلْؿ كبلْك ّ توٌبىؼى ،ثَ ؿاف ّ
ًبف ّ ػين» تجؼیل هیىْػ ّ پنـ ثب هجْل «ًبم پؼؿ »ثَ «كبلْك ّ توٌب ػاىتيً ،یبف ثْػى ،هؼؿت ثْػى» تضْل هییبثؼ.
اهب ایي صبالت ػين فًبًَ ّ هؼؿت هـػاًَ ُویيَ صبالتی ًبکبهل ُنتٌؼ ّ ثٌبثـایي ػين ّ هؼؿت ّ صویوت آىُب هـتت
هبثل تضْل امت .فیـا ثِيت هطلن یک تُْن امت ّ صتی ؿاثطَ هبػؿ/كـفًؼی ًیق هبالهبل اف ػين ّ ًلـت امت .اف
ٓـف ػیگـ ُـ ػّ هیتْاًٌؼ ثَ تللین عْیو ّ ثـ ثنتـ صبلت ػين فًبًَ ّ هؼؿت هـػاًَ ،ثَ «ػين ّ اؿْاگـی
هؼؿتوٌؼ فًبًَ» ّ «هؼؿت ػبىوبًَ ّ اؿْاگـاًَ هـػاًَ» ػمت یبثٌؼ .فیـا اًنبى آؿفّهٌؼی ؿیـ امت ّ ثَ ػًجبل ایي
توٌبی گويؼٍ ّ ػیگـی امت.
ػؿ ایي ؿاثطَ ًبهْمی ثبلـبًَ ،پنـ ثَ «صبكع ًبهْك ّ ًبم پؼؿ» تجؼیل هیىْػ ّ ػعتـ ثَ «تجلْؿ ًبهْك» تجؼیل
هیگـػػ ،اهب ایي صبالت فًبًَ ّ هـػاًَ هطلن ًینتٌؼ .فیـا ًبهْك ّ ًبم پؼؿ یب توٌبی گويؼٍ ُیچگبٍ ؽات ًِبیی ّ تَْیـ
ًِبیی ًؼاؿًؼ .افیيؿّ ایي صبالت صلع ًبهْك هـػاًَ ّ تجلْؿ ًبهْك فًبًَ صبالتی ُویيَ ًبکبهلٌؼ ّ فى ّ هـػ هیتْاًٌؼ
هـتت تَْیـی ًْ اف فًبًگی ّ هـػاًگی ،یب اف ػیبلْگ ّ ؿّایتی ًْ اف ًبهْك ثنبفًؼ .فیـا ایي اؿتجبٓ ثـ امبك هجْل
كـػیت ّ ػیبلْگ ّ هبًْى كبًی ّ هبثل تضْل امت .
افیيؿّ ایي تَْؿ کَ ًبهْك هّْْػی هـثْٓ ثَ رْاهغ ػوتهبًؼٍ ّ یب مٌتی امت ،یک عطبمت .عبًْاػٍ ّ رْاهغ
هؼؿى ًیق ثـ پبیَ هبًْى رٌنی ّ ًبهْك پبیَؿیقی ىؼٍاًؼ .اهب چْى ػؿ ایي رْاهغ صبلت اؿتجبٓ ثب ًبهْك یک ؿاثطَ
ثبلـبًَ ّ موجْلیک امت ،ػؿ ّاهغ صبلت ًبهْمی ثَ اٍل عْیو ،یؼٌی فهیٌَمبفی ؿىؼ كـػیت ّ هبًْى ػمت یبكتَ
امت ٓ.جیؼتب ربهؼَ هؼؿى ػاؿای ّؼقُبی عْیو ػؿ ایي فهیٌَ ّ ًبتْاًی اف تللین ػين ػوین ّ ػیبلْگ ػوین ًیق
ُنت کَ هّْْع ثضج اهـّف هب ًینت.
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ثب چٌیي ًگبُی هیتْاى كِیوؼ کَ هيکل «ًبهْك ّ یب ؿیـت» ًینت .هيکل ًْع ؿاثطَ ثب« ًبهْك ّ هبًْى رٌنی
هضبؿم» امت .ػؿ ربهؼَای کَ ػؿ آى كـػیت ّ هبًْى ؿىؼ کٌؼ ،آى گبٍ ایي ًبهْك ّ هبًْى رٌنی صبلت موجْلیک پیؼا
هیکٌؼ .یؼٌی كـػ هیثیٌؼ کَ ّصؼت کبهل ّ ثِيت هطلن یک تُْن امت ّ ُویيَ كبٍلَ ّ صزبثی هیبى اّ ّ «ؿیـ»
امت ّ اّ ثبینتی هـتت ثـای ػمتیبثی ثَ ىٌبعت ،ػين ،ایوبى یب مؼبػت ،تي ثَ ػیبلْگ ّ ًیبفه ثَ« ؿیـ» ػُؼ .ػؿ
چٌیي ؿاثطَ ثبلـبًَای آى گبٍ ًبهْك ثَ یک «ًبهْك موجْلیک» تجؼیل هیىْػ ّ صزبة ّاهؼی ثَ «صزبة موجْلیک»
تجؼیل هیىْػ .فیـا ُـ کنی ػاؿای صزبة ّ هـف عْیو امت .فیـا كـػیت ثَ هؼٌبی هجْل هـف ّ كبٍلَ ثب ػیگـی ّ
هجْل اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب «ؿیـ» ،ثـ ثنتـ هبًْى یب ًبم پؼؿ امت.
ػؿ كـٌُگی کَ ایي تضْل ػؿًّی ػؿ كـػ ّ ربهؼَ عْة ؿط ًؼاػٍ امت ،آى گبٍ هبًٌؼ رْاهغ مٌتی صبلت «ًبهْمی» یک
صبلت ًبؿمینتی ّ یب کبثْمبًَ ػاؿػ .یؼٌی ػؿ ّاهغ اًنبىُبی ایي كـٌُگ اف یک مْ امیـ «ًگبٍ ًبهْمی» ُنتٌؼ ّ
فًبًگی ّ هـػاًگی هتلبّت عْیو ؿا ػؿ پبی یک تَْیـ ًبهْمی «پؼؿاًَ/هبػؿاًَ» هـثبًی هیکٌٌؼ ّ ثَ یک کخـت ػؿ
ّصؼت ّ فًبى ّ هـػاًی ثب ًووُبی هغتلق ّ تْاًبییُبی هغتلق تجؼیل ًویىًْؼ .اف مْی ػیگـ ػؿ ّاهغ آىُب هـتت ػؿ
صبل ًلی ًبهْك ّ هبًْى رٌنی ُنتٌؼ ّ امیـ ّمْمَ ُنتٌؼ .فیـا هجْل ًبهْك ّ هبًْى رٌنی ثبینتی ثَ هؼٌبی ػجْؿ
اف عبًْاػٍ ّ هجْل كـػیت ثبىؼ ّ ًَ امبؿت ػؿ عبًْاػٍ ّ كـٌُگ عبًْاػگی .
چٌیي اًنبًی اف یک مْ کبُي ّ ػبؿف اعالهی امت ّ لضظَای ػیگـ ثَ کبُي ّ ػبؿف لزبمگنیغتَ ّ ّؼاعالم تجؼیل
هیىْػ .آى گبٍ ایي اكـاػ یب امیـ صزبة ارجبؿیٌؼ ّ یب هـتت ػؿ صبل کيق صزبة ّ ٓـؼیبىاًؼ .ثَ ربی ایٌکَ ثَ كـػیت
ّ صزبة فًبًَ ّ هـػاًَ موجْلیک ّ اصتـام ثَ ایي صزبة ّ ػیبلْگ ثـ ثنتـ هبًْى ػمت یبثٌؼ( .ثـای آالػبت ثیيتـ
ػؿ ایي فهیٌَ ثَ هوبلَ هي« ؿاثطَ صزبة ثب ثیهـفی ایـاًی »ػؿ مبیت فهبًَ هـارؼَ کٌیؼ.
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ًْع ًاهْط دس فشٌُگ ایشاًی
ثب تّْیضبت ثبال ثـاصتی هیتْاى ػیؼ کَ ًْع ؿاثطَ ثب «ًبهْك ّ هضبؿم» ػؿ كـٌُگ ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یک ؿاثطَ
ًبؿمینتی مـکْة کٌٌؼٍ كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ ّ یب ؿاثطَ کبثْكّاؿ ّ عيًْتآهیق هتلُبی ًبهْمی امت ّ ؿاثطَ
موجْلیک ّ ثبلـبًَ صبهل كـػیت ،هبًْى ّ توٌبی ثبلـبًَ ثَ ؿاثطَ اٍلی ّ هـکقی تجؼیل ًيؼٍ امتً .وْػ ایي صبالت
ًبهْمی ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ ؿا ػؿ ُوَ ؿّاثٔ ایـاًی ،اف ؿّاثٔ ػيوی تب میبمی ،هیتْاى ثبفیبكت .هب ثَ امن
ًبهْك ّ ػين ثَ عبًْاػٍ یب هبم ّٓي ،هـتت كـػیت عْیو ّ ػیگـی ّ توٌبُبی عْیو ّ ػیگـی ؿا مـکْة هیکٌین ّ
یب ثَ هتل فًبى ،ػگـاًؼیو ّ ػگـپنٌؼ ػمت هیفًین .
هّْْع هِن ىٌبعت پیًْؼ ػؿًّی ایي صبالت ًبؿمینتی ثب یکؼیگـ امت .فیـا ًْع صبلت فًبًَ/هـػاًَ ّ صبالت ػیگـ
هتْبػ هبًٌؼ کْػکبى میبهی ثَ یکؼیگـ ّاثنتَاًؼ ّ ثب ُن یک مٌبؿیْ ؿا تيکیل هیػٌُؼ ّ ثؼّى تضْل ػؿ کل مٌبؿیْ ّ
تـییـ ٍضٌَ ًویتْاى ثَ تضْل ّاهؼی ػمت یبكت .ثَ ایي ػلیل ًیق صبالت ًبهْمی ایـاًی ػاؿای یک مٌبؿیْی ػؿًّی
امت کَ ثؼّى ىٌبعتي ایي مٌبؿیْ ،تضْل ػؿ آى هوکي ًینت.
یک ىکل ػوْهی ایي مٌبؿیْ ،مـکْة ّ هتل فى ػؿ لْای ػكبع اف آثـّ ّ صیخیت عبًْاػٍ ّ یب اعالم ػوْهی امت .ػؿ
ایي مٌبؿیْ ُویيَ كـػی اف عبًْاػٍ ّ ثَ ّیژٍ ػعتـ یب فى کَ ًوبیٌؼٍ ًبهْك ّ ًبهْك صبكع آًِبمت ،ػمت ثَ ػولی
ثبٍطالس ّؼًبهْمی هیفًؼ .یؼٌی ثَ عْامتُبی كـػی ّ ػين ّ توٌبی فًبًَ عْیو تي هیػٌُؼ ّ ثَ ثِبی ایي
ثیآثـّیی اکٌْى پنـ ّ یب پؼؿ صبهل ًبهْك ثبینتی ػمت ثَ مـکْة یب هتل آىُب فًؼ.
ػؿ پيت ایي صبهالى عين ًبهْك اف ٓـف ػیگـ هبػؿاى ّ ػعتـاى ػیگـ ،اعالم ػوْهی ّ ُونبیَ ،یب هبًْى ّ «ؿیـ
ثقؿگ» هـاؿ ػاؿًؼ کَ ػىٌَ ؿا ػؿ ػمت ثـاػؿ هیًٌِؼ تب گـػى عْاُـ ثیگٌبٍ عْیو ؿا پبؿٍ کٌؼ .ػؿ ایي مٌبؿیْی
تـاژیک ػؿ ّاهغ ُیچ کل هوَـ ًینت ّ ُن ُوَ هوَـًؼ .فیـا ُوَ امیـ ایي ثبفی ّ مٌبؿیْاًؼ ّ ًوو عْیو ؿا ػؿ
ایي ثبفی تـاژیک ثبفی هیکٌٌؼ .افیي ؿّ ػؿ ًِبیت ُن هبتل ّ ُن هوتْل ّ ُن عبًْاػٍ ػاؿبى هیىًْؼ.
ًْع ػیگـ ایي مٌبؿیْ ؿا ػؿ ؿاثطَ هیبى فى ّ هـػ ایـاًی ػؿ ػين ّ ؿاثطَ هیثیٌین .ػؿ ایي مٌبؿیْی ًبهْمی هبًٌؼ
ػامتبى ػاهآکل ّ هـربى ػؿ کتبة ُؼایت ،ؿاثطَ فى ّ هـػ ثَ یک كـٌُگ اًؼؿًّی ّ ثیـًّی تجؼیل هیىْػ ّ فى ثَ
فیـ صزبة هطلن كـمتبػٍ هیىْػ.
ّظیلَ هـػ اف یک مْ ػكبع اف ًبهْك ّ اف ایي صزبة امت ّ اف ٓـف ػیگـ ایي فى ػؿ پيت صزبة ثـای اّ ثَ هظِـ
ػين پبک ّ ربػّیی تجؼیل هیىْػ ّ اّ امیـ ًگبٍ ایي فى ربػّیی امت .فى ثـای هـػ ایـاًی تجؼیل ثَ تزنن ّاهؼی
ثِيت گويؼٍ هیىْػ ّ عیبل هیکٌؼ ثب ػمتیبثی ثَ ایي كـىتَ پبک ثَ ثِيت ػمت هییبثؼ .فى ایي ربهؼَ ًیق ،اف فیـ
صزبة ًبهْك ،ػؿ هـػ اف یک مْ هـػ ّ پؼؿی ظبلن ؿا هیثیٌؼ کَ اّ ؿا امیـ عْیو کـػٍ امت ّ مـکْة هیکٌؼ ّ اف
ٓـف ػیگـ هزؾّة هؼؿت ایي هـػ ّ پؼؿ امت ّ عْاُبى ًزبت عْیو تْمٔ ایي پـًل امت.

51
ػؿ ّاهغ ُـ ػّی آىُب امیـ یک هخلج ّ ؿاثطَ اػیپبلی فى/هـػ /اعالم یب ػين هبػؿاًَ ُنتٌؼ ّ ًویتْاًٌؼ ثب هجْل کبهل
ًبهْك موجْلیک ّ صزبة موجْلیک ثَ ػًیبی تخلیخی كـػیت ،هبًْى ّ توٌب ػمت یبثٌؼ .افیيؿّ ػؿ چٌیي ربهؼَ ای ُوَ
چیق ًبهْمی ّ امیـ ًگبٍ ایي پؼؿ ّ هبػؿ عیبلی امت ّ ثَ امن ًبهْك ُن ػؿ عیبثبى ّ ُن ػؿ عبًَ ،رنن ّ فًبًگی ّ
هـػاًگی مـکْة هیىًْؼ.
هـػ ثَ ثِبی صلبظت اف ًبهْك ّ مـکْة فى ّ عْیو ثَ صوْم ّ اهتیبف ثـتـ ػمت هییبثؼ ،اهب هؼؿت هـػاًَ عْیو
ؿا ػؿ پبی ًوو پؼؿ مـکْة هیکٌؼ .فیـا ثب مـکْة فًبًگی ،هـػاًگی هؼؿى ًیق ؿىؼ ًویکٌؼ .فیـا چٌیي هـػی یب
هضکْم ثَ صلع ًبهْك امت یب امیـ ًگبٍ فى ّ ًویتْاًؼ تکبى ثغْؿػ ّ ثَ هبؿکْپْلْ ّ هبرـارْیی هـػاًَ ،ثَ
عـػهٌؼی ػکبؿتی ّ هؼؿت هـػاًَ ػمت یبثؼُ .وبىْٓؿ کَ فى امیـ ایي مٌبؿیْ امت ّ ًویتْاًؼ ثَ عـػ ّ هؼؿت ّ
ػين فًبًَ عْیو ػمت یبثؼ .فیـا ثـای تـییـ ثبینتی ایي مٌبؿیْ ؿا ػؿ کل تـییـ ػاػ ّ ُن ثَ كـػیت ّ ُن ثَ مبعتبؿ
هبًًْی ثـاثـیٓلجبًَ رٌنیتی اربفٍ ؿىؼ ػاػ.

افیيؿّ ًوؼُبیی کَ كؤ ثَ ىکل هکبًیکی ّ یب مٌتی یک ٓـف هْیَ ؿا هیثیٌؼ ّ اف متن هـػ ّ یب هظلْهیت فى مغي
هیگْیٌؼً ،وؼُبیی هکبًیکی ،مٌتی یب ػچبؿ عين ًبهْمی ُنتٌؼ .فیـا ػاهآکل ثؼّى هـربى ّرْػ ًؼاؿػ ّ هـربى ثؼّى
ػاهآکل .فیـا ًوو هیَـ ثؼّى ًوو فًی هظلْم ّ یب ربػّیی کَ ًگبٍ هیَق امیـ اّمتّ ،رْػ ًؼاؿػ.
ؿّی ػیگـ ایي ػين تـاژیک ّ صبلت ًبهْمی ،صبلت ػّؿّیی ّ ًلی ُـ صزبة ّ اعالم ّ پْچگـایی تـافیک امت کَ
اکٌْى ػؿ هیبى ًنل رْاى ّ ػبٍی ّ عنتَ اف مـکْة ثـّف کـػٍ امت .اهب ایي ػَیبى ّؼاعالهی تٌِب ثَ تکـاؿ
كبرؼَ هیاًزبهؼ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ هوبلَ هي« اف ػين تـاژیک تب پْچی تـاژیک »ػؿ مبیت فهبًَ هـارؼَ
کٌیؼ.
تشخْسد تَ ًاهْط ّ لاًْى خٌغی دس ؽؼش «هادس هادسم»
ثـای ػجْؿ اف ایي چـعَ تـاژیک ًبهْمی/ثیًبهْمی ،ؿىؼ كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ ،ایزبػ یک هبًْى هؼؿى عبلن
ثـاثـی رٌنیتی ّ ؿىؼ كـػیت ّ توٌبی هؼؿى ّ ثـعْؿػ ىؼیؼ هبًًْی ّ كـٌُگی ثب هتلُبی ًبهْمی ّـّؿتی امبمی ّ
هبُْی امت .
هِن ایي امت کَ فى ّ هـػ ایـاًی ،ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی اف کبُي ّ ػبؿف مٌتی ثَ کبُي ّ ػبؿف لزبمگنیغتَ ّ
ّؼ هبًْى ّ اعالم تجؼیل ًيْػ ،فیـا ایي کبؿ هبًٌؼ مـًْىت ؿاّی ّ لکبتَ ثَ هؼٌبی تکـاؿ تـاژیک مٌت ّ ثبفتْلیؼ
ًبهْك مٌتی امت ُ.ویيگًَْ هنئْل ػّلتی ػؿ ُوکبؿی ثب کبؿىٌبك ثبینتی ثَ ایزبػ یک كـٌُگ ًْ ّ ًِبػیٌَ ىؼى
صزبة موجْلیک ّ ًبهْك موجْلیک کوک ؿمبًؼ .
ػؿ ىؼـ« هادس هادسم »اف مبهی هِـهبى ىبػـ عْة ایـاًی ،هب ثَ ًوًَْای آىکبؿ اف ایي گـكتبؿی ػؿ عين ًبؿمینتی ّ
تاله ثـای ىکبًؼى ُـ هبًْى ّ اعالهی ؿّثـّ هیىْین .ثب آىکَ ایي ىؼـ ػاؿای هؼؿتُبی ىؼـی ًیق ُنت ،اهب امبك
آى یک ًگبٍ مٌتی ّ امیـ مٌبؿیْی ًبهْمیّ /ؼًبهْمی امت .ثَ ربی آى کَ ثَ كـػیت ّ ًگبُی ًْ ّ موجْلیک ػمت
یبثؼ.
ىؼـ «هبػؿ هبػؿم» صکبیت ػينثبفی یک ػعتـ ثب هبػؿثقؿگ عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ًوبػ یک ؿاثطَ رٌنی ّ ػيوی
ثب هضبؿم ّ ىکبًؼى تبثْی هبًْى رٌنی ػؼم اؿتجبٓ رٌنی ثب هضبؿم امت .مبهی هِـهبى ػؿ ّاهغ ثب ایي ىؼـ هیعْاُؼ
ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ اعالم كؤ یک تلنیـ امت ّ ثٌبثـایي اگـ ثب ًگبُی اعالهی ثَ ایي كبًتقیُب ًٌگـیؼ ،هیتْاًیؼ ایي
كبًتقیُب ؿا ثَ ىکل یک اؿتجبٓ ػيوی ّ رٌنی ّؿای صبالت اػیپبلی تٍْیق کٌیؼ.
عطبی مبهی هِـهبى ػهیوب ػؿ ُویي ربمت کَ عیبل هیکٌؼ ،کلوبتی هخل هبػؿ ،هبػؿ ثقؿگ ّ ؿیـٍ كؤ کلوبتی هؼوْلی
ُنتٌؼ ّ هتْرَ ًینت کَ ایي کلوبت «امبهی ػاللت» ّ ػؿثـگیـًؼٍ هِنتـیي هبًْى رٌنی یؼٌی «هبًْى هضبؿم» ُنتٌؼ
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کَ ػؿ اػوبم یکبیک اًنبىُب ؿیيَ ػّاًؼٍ امت .ایي عطب ػؿ ّاهغ ًيبًَای اف آى امت کَ ىبػـ ًگبُو ثَ رنن ّ توٌبی
عْیو ثَ ىکل ًگبٍ یک هٌضـف رٌنی امت .فیـا هٌضـف رٌنی ثَ هْل ژیژک رنن ؿا هخل یک رنن ّیـتْئل
هیپٌؼاؿػ کَ هیتْاى ُـ کبؿی ثب اّ کـػ ّ ُـ ػؿػی ثَ اّ ػاػ .یب ُـ رٌل یب رٌنیجتی ثَ اّ ثغيیؼ ّ «ُـرٌنی/
ُـرٌنییتی» ثْػ .اهب ایي یک تُْن ُنت .فیـا رنن ػاؿای اعالم رنن ّ اعالم اؿفّهٌؼی ّ رِتگیـی رٌنی ّ
رٌنییتی عبً امت ّ هٌضـف رٌنی ثِبی ایي تُْن ؿا ثب ػاؿبى کـػى رنن ّ توٌبی عْیو ّ ػاؿبًی ؿّاثٔ ػبىوبًَ
عْیو هیپـػافػ(.هٌجغ )
مبهی هِـهبى ًیق ثِبی ایي تُْن کْػکبًَ ّ تاله ثـای ًلی هبًْى رٌنی ؿا ثب ًلی كـػیت عْیو ّ امبؿت ىؼـه ػؿ
صبالت اػیپبلی هیپـػافػ .ػؿ هؼٌبی ًوؼ کالمیک ّ كـّیؼی کَ ثَ ؿاثطَ «هتي ّ ٌُـهٌؼ» هیپـػافػ ،ایي ىؼـ مبهی
هِـهبى صکبیت اف گـكتبؿی ػوین ًگبٍ اّ ػؿ صبالت ًبؿمینتی ًبثبلـبًَ ،امبؿت ػؿ تُْن ثِيت ػؿّؿیي ّ عين ثَ
هبًْى امت ّ ًوبػ ػّؿی اف رنن ّ توٌبی عْیو امت .ػؿ هؼٌبی ًوؼ لکبًی ّ پنبهؼؿًی کَ ثَ ؿاثطَ «هتي ّ عْاًٌؼٍ»
هیپـػاؿػ ،آى گبٍ ایي ىؼـ ػاؿای یک ًظن ثیوبؿگًَْ ّ ًبؿمینتی امت ّ ثَ ًظن موجْلیک ّ عالهیت ثبلـبًَ ػمت
ًوییبثؼ ّ عْاًٌؼٍ ؿا ػچبؿ عْىی ػؿػآّؿ ّ ثیوبؿگًَْ هیمبفػ.
افیيؿّ ّهتی ىؼـ اّ ؿا ثغْاًیؼ ،ثَ ثبّؿ هي یب ػچبؿ چٌؼه ،تِْع ّ ػلآفؿػگی هیىْیؼ .عْاٍ عْاًٌؼٍ ایـاًی یب ؿـثی
ثبىیؼ .فیـا هبًْى رٌنی هضبؿم امبك ؿّاى ثيـی امت .یب ایي کَ گـكتبؿ كبًتقیُبی ثیوبؿگًَْ ّ ًظن ًبؿمینتی ّ
تُْنگًَْ هیىْیؼ( .هٌتظـ اصنبك عْاًٌؼگبى اف عْاًؼى ىؼـ ُنتن)
ػؿ ایي ىؼـ اف یک مْ هـػاى عيي ُنتٌؼ ّ ثَ ربی ػينثبفی «تلوجَفًی» هیکٌٌؼ ّ ُنفهبى ػؿ لضظَ ػينثبفی
ػعتـ ثب هبػؿثقؿگ عْیو ،کْػک ثب هيت عْیو کبؿی رق ایي ثبٍطالس «تلوجَفًی» ًویکٌؼ ّ ایيگًَْ ىؼـ ػؿ ّاهغ
كبًتقی ثیوبؿگًَْ «ربیگقیي پؼؿ ّ هـػ ىؼى ،كبلْك ػاىتي» ؿا تکـاؿ هیکٌؼ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت اّلیَ ؿا ًيبى
هیػُؼ .ثَ ربی ایٌکَ ثَ تجلْؿی اف اؿّتینن ّ ػين هؼؿى یب پنبهؼؿًی تجؼیل ىْػ .ػؿ ػیي صبل ایي ىؼـ ػؿ عْیو
تَبّیـی اف مْءامتلبػٍ رٌنی اف کْػکبى ػاؿػ کَ ایٌزب ایي صبالت پؼّكیلی فیجب ًيبى ػاػٍ هیىًْؼ ّ ایي هّْْع
هؼْالت ػیگـ ایي ىؼـ ؿا ًيبى هیػُؼ.
ُن اؿّتینن هؼؿى ّ ُن اؿّتینن پنبهؼؿى چْى کتبة« لْلیتا»ی ًبثبکْف ثـ ثنتـ هجْل اٍل هبًْى رٌنی ّ كـػیت ّ
ػیبلْگ اؿّتیکی ّ ػيوی امتْاؿ امت .افیيؿّ ػؿ کتبة لْلیتبی ًبثبکْف ،هب ثب ایٌکَ ىبُؼ ؿاثطَ پؼّكیلی (ثچَثبفی)
هیبى یک اًنبى ثبلؾ ّ کْػک ُنتین ّ ًبثبکْف هب ؿا ثب چيناًؼافُبی هغتلق ایي ؿاثطَ پؼؿ/كـفًؼی ،ػبىن/هؼيْهی،
كبصيَ/عـیؼاؿ آىٌب هیمبفػ ّ پیچیؼگی صیبت اًنبًی ؿا ثـ هب آىکبؿ هیکٌؼ .اهب ُنفهبى تزبّف ّ ًبهوکٌی ًِلتَ ػؿ ایي
ؿاثطَ ّ ّـّؿت هبًْى رٌنی ؿا ًيبى هیػُؼ .
افیيؿّ ُن ىکنت تـاف یک ایي ؿاثطَ ّ ُن کيتي كـػ پؼّكیل تْمٔ هِـهبى ػامتبى کَ ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی کيتي عْػ اّ
ّ تَْیـ ػیگـ عْػ اّمت ،ثَ ّـّؿت هجْل ایي هـفُب ّ هبًْى رٌنی تبکیؼ ػاؿػ .ىؼـ مبهی هِـهبى ًبتْاى اف ایزبػ
ایي چيناًؼافُبی هغتلق ّ تيـیش تٌبهْبت ؿاثطَ امت ّ كؤ عْاُبى ثبفگيت ثَ ثِيت هبػؿی ّ ثیهبًًْی ّ ًلی پؼؿ
امت .ثَ ایي ػلیل ًیق ایي ىؼـ یک ىؼـ مطضی ّ ػچبؿ عْىی تِْعآّؿ ثیوبؿگًَْ امت.
صتی هیتْاى ثَ کوک ًگبٍ كْکْ ّ رْػیت ثبتلـ ثَ ًوؼ هبًْى رٌنی ّ ًگبٍ اػیپبلی پـػاعت .اهب ایي ثَ هؼٌبی آى ًینت
کَ آىُب اف یک ربهؼَ ثؼّى هبًْى مغي ثگْیٌؼ .فیـا ػینکْؿك ثَ هؼٌبی هبًْى ّ هـف امت ّ ثَ هْل رْػیت ثبتلـ،
صتی رٌجو مبعتبؿىکٌبًَای هخل رٌجو کْئیـ ثَ هؼٌبی آى ًینت کَ ُـ كـػ ثتْاًؼ ثَ ػلغْاٍ رٌنییت ّ یب ًْع گـایو
رٌنیاه ؿا اًتغبة کٌؼ .فیـا چٌیي كکـی یک تُْن امت.۱
ىؼـ «هبػؿ هبػؿم» ًَ یک ىؼـ هؼؿى یب پنبهؼؿى یب مبعتبؿىکي امت ،ثلکَ ػؿ ًِبیت ًلی ُوَ ایٌِب ّ گـكتبؿ ػؿ یک
ًگبٍ مٌتی امت .ایٌزب کبُي اعالهی ثَ کبُي لزبمگنیغتَ تجؼیل هیىْػ ّ ثَ كـػیت عْیو ّـثَ هیفًؼ ّ ثَ
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عْاًٌؼگبًو یک ًظن ػؿّؿیي ّ تُْن ػؿّؿیي ؿا ًيبى هیػُؼ ّ آىُب ،ثٌب ثَ ؿىؼ كـػیيبى ،یب اف ایي ىؼـ ثَ تِْع ّ
چٌؼه هیاكتٌؼ ّ یب امیـعْىی ثیوبؿگًَْ كبًتقیُبی ػين رٌنی ثب هضبؿم ّ پؼّكیلی هیىًْؼ.
ایٌزبمت کَ ىبػـ هؼؿى/پنبهؼؿى هب ثب هتل كـػیت ،هـف ّ هبًْى ػیگـ ثبؿ ثَ تکـاؿ تـاژػی ثْف کْؿ ّ پیـّفی
چـعَ ًبهْك/ثیًبهْمی ّ مٌت ػمت هیفًؼ .ثبؿی هب ثبینتی اف ایي مٌبؿیْی ًبهْمی ّ چـعَ ًبهْمی/ثیًبهْمی ػؿ
ػـٍَُبی هغتلق ؿُبیی یبثین ّ ُـ چَ ثیيتـ ثب هجْل كبًی ثْػى عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ «ؿیـ» ،ثَ «ًبهْك
موجْلیک» ،ثَ كـػیت ّ صکْهت هبًْى ػمت یبثین .تب ػیگـ ُـ هّْْػی ؿا تجؼیل ثَ هّْْع ًبهْمی ّ رٌگ
عیـ/ىـ ،رٌگ ؿیـت ثب ثیًبهْمی ًنبفین ّ هـتت ثَ مـکْة فى ّ توٌبُبی عْیو ػمت ًقًین.
تب ثَ ربی مـکْة ػگـاًؼیو ّ فًؼاًی کـػى اًؼیيوٌؼاًی چْى اهیي هْبیی ّ ػاًيزْیبى چپ ّ یب اػْبی کوپیي فًبى،
ُـ چَ ثیيتـ ثَ کوک ُن ّ ثـ ثنتـ ُوکبؿی ّ چبلو هيتـک ،ثَ ؿىؼ كـػیت ّ هبًْى ّ ػیبلْگ هؼؿى کوک ؿمبًین .
تب ثب عٌؼٍ ّ اؿْاگـی فًبًَ ّ هـػاًَ ایي مٌبؿیْ ؿا ثيکٌین ّ ثـ ثنتـ یک کبؿ هيتـک هیبى هنئْلیي ػّلتی ّ ربهؼَ
هؼًیُ ،ن ؿاٍ ؿا ثـ ُـ هتل ًبهْمی اف ٓـین هبًْى ثجٌؼین ّ ُن ًکبت مبلن كـٌُگ عْیو ،ػين ّ هضجت ایـاًی ،آییي
كتْت ّ رْاًوـػی ایـاًی ؿا ثب عـػ هؼؿى ّ هجْل كـػیت هؼؿى ُوـاٍ مبفین ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ًبهْك موجْلیک ّ
صزبة موجْلیک ّ كـػیت هؼؿى ّ هتلبّت فًبًَ/هـػاًَ عْیو ػمت یبثین .
Butler:1-Das Unbehagen der Geschlechter.S.215
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هؼضل دیالْگ هیاى ایشاًیاى
چـا ػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ عبًْاػگی ّ میبمی هب ،ثَ ْٓؿ هؼوْل تْاًبیی ػیبلْگ ّ رؼل ّ چبلو هؼؿى ثب یکؼیگـ
ّؼیق امت؟ چـا اعتالكبت ػویؼتی ،ػيوی ،میبمی هیبى ایـاًیبى ػوؼتب ً ثَ ًلی یکؼیگـ ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ّ گلتّگْ
عتن هیىْػ؟ آیب ػلت آى ػؿ اصنبمی ثْػى هب ایـاًیبى امت؟ آیب اصنبمبت ّاهؼب ً هغبلق ػیبلْگ ّ عـػگـایی ُنتٌؼ؟ هتي
ؽیل تاله هیکٌؼ ثَ اعتَبؿ ثَ مئاالت ثبال ثپـػافػ ّ ػلل ؿّاًی ًبتْاًی ایـاًی اف ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ثب یکؼیگـ ؿا
ىـس ػُؼ ّ ثنتـی ًْ ثـای یک ثضج عالم ػؿ ایي صْفٍ ثَ ّرْػ آّؿػ.
خصایل دیالْگ
ػیبلْگ ػاؿای مَ عَلت اٍلی ؽیل امت:

/1ػؿ ػیبلْگ ػّ ٓـف یب ٓـكیي گلتّگْ مؼی هیکٌٌؼ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامتُب ّ ػالئن عْیو ػیگـی ؿا ،عْاٍ
هؼيْم یب ُونـ ،عْاٍ ؿهیت میبمی یب ػلوی ؿا ثب امتؼاللُبی عْیو هتوبػؼ کٌٌؼ .اف ایي ؿّ ػؿ ػیبلْگ اثتؼا كـػ ثَ
تْاًبیی ػیؼى كبٍلَ ّ تلبّت هیبى عْیو ّ ػیگـی ػمت یبكتَ امت ّ ًیق هجْل کـػٍ امت کَ ػیگـی ًیق هبًٌؼ اّ ػاؿای
ػالئن ّ عْامتُبی عْیو امت .یؼٌی ػّ ٓـف ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل ثَ ؿهبثت ّ چبلو ػمت هیفًٌؼ .تْاًبیی
ایزبػ كبٍلَ ثب عْػ ّ ثب ػیگـی ّ تْاًبیی ًوؼ ثب كبٍلَ عْیو ّ ػیگـی ،اّلیي ىـٓ هِن تْاًبیی ثَ ػیبلْگ امت.
ىـٓ ػّم هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ هجْل صن ػیگـی ػؿ ثیبى ًیبفُب ّ عْامتُبی عْیو امتُ .ـ چَ اكـاػ
ػؿگیـ چبلو ثیيتـ تي ثَ ایي ػّ صبلت ثٌیبػیي ػیبلْگ ثؼٌُؼ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ُن ػیبلْگ ّ چبلو ؿىؼ هیکٌؼ ّ ُن اكـاػ
هبػؿ ثَ امتلبػٍ اف ًیـُّبی عـػی ّ اصنبمی عْیو ثـای ػمتیبثی ثَ عْامتُبی عْیو ُنتٌؼ .صبٍل ًِبیی ایي
تاله عْیيتيػّمتبًَ ّ ؿّاػاؿاًَ ایي امت کَ ُـ چوؼؿ ُن ٓـكیي ثـ عْامتُبی عْیو تؤکیؼ کٌٌؼ ،ثـای ػمتیبثی ثَ
عْامت عْیو هزجْؿ ثَ ىٌیؼى اًتوبػات ؿهیت ّ تکویل ًگبٍ عْیو ّ یب ػمتیبثی ثَ تللین ّ مبفه ًظـی ُنتٌؼ .اف
ایي ؿّ ػؿ ػیبلْگ ػؿ ًِبیت ُـ ػّ ٓـف چبلو ّ رؼل تضْل ّ تـییـ هییبثٌؼ ُ.ویيْٓؿ ػؿ ػیبلْگ کنی ثِتـ هبػؿ ثَ
ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو امت کَ ثتْاًؼ اف ّلغ مْم ثَ ػیبلْگ عْیو ثٌگـػ ّ آالػبت ؿا مـیؼتـ ثب هؼؿت «عـػ
اصنبمی» ّ «ُْه عـػی »عْػ تزقیَ ّ تضلیل کٌؼ ،هـتت امتؼاللُب ّ یب تللینُبی ًْ ثیبثؼ ّ مـیؼتـ اًؼیيَ عْیو
ؿا ػؿ رؼل ّ ثَ کوک اًتوبػات صـیق تکبهل ثغيؼ.
2اف ایي ؿّ ػیبلْگ ػاؿای یک عَلت چـعيی ّ تضْلپؾیـ امتُ .وَ ُنتی ػؿ ّاهغ یک ػیبلْگ امت ،عْاٍ ایيػیبلْگ هیبى اًنبى ثب عْػ ثبىؼ ،هیبى ػّ ػبىن ّ هؼيْم ،هیبى ػّ ؿهیت ،هیبى اًنبى ّ عؼا ثبىؼ .ػؿ ُـ صبل هب ثب
ػیبلْگ ؿّثـّیین ّ ایي ػیبلْگ ثَ ىیٍْ چـعيی ٍْؿت هیگیـػ ّ ًظـ یک ٓـفً ،ظـ ّ هنیـ ًگبٍ ٓـف هتوبثل ؿا
تـییـ هیػُؼ ّ تـییـ ًگبٍ ؿهیت ّ امتؼالل ًْی اّ ،ثبػج تـییـ امتؼالل ٓـف ػیگـ هیىْػ .ایي گًَْ ُـ چَ ػیبلْگ
چٌؼالیَتـ ّ ثب هؼؿت عـػی ّ اصنبمی ثیيتـی ٍْؿت گیـػ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ایي تضْل ّ چـعو مـیغتـ ّ ػوینتـ
عْاُؼ ثْػ .ػیبلْگ یک ثبفی هؼؿت اًؼیيَُب ّ اصنبمبت امت ،اف ایي ؿّ ُـچَ ثیيتـ ػّ ٓـف ثَ ایي ػیبلْگ تي
ػٌُؼ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ثیيتـ اصنبك هؼؿت ّ تضْل ّ لؾت هیکٌٌؼ .اف ایيؿّ ؿىؼ ػیبلْگ ػؿ یک ربهؼَ ثنتگی ثَ ًْع
هلِْم «هؼؿت» ػؿ یک ربهؼَ ًیق ػاؿػ .فیـا ثَ هْل ُبًب آؿًت هؼؿت عالم ّ ایزبػگـ ػیبلْگ امت ،اهب عيًْت الل
امت .1ثَ ثضج هلِْم هؼؿت ّ عيًْت ػؿ ربهؼَ ایـاًی ػؿ ثضج ثؼؼی ّ یب هجبصج ثؼؼی ثضـاى ُْیت ایـاًی
هیپـػافم.
3اصنبمبت ًبكی ػیبلْگ ًینتٌؼ .اهـّفٍ ُـچَ ثیيتـ ػلْم ًْیـّثیْلْژیک رؼیؼ اُویت اصنبمبت ػؿ ؿّاثٔ ثيـی ّعطبی ػکبؿتی ثـتـی عـػ ثـ اصنبك ؿا ًيبى هیػٌُؼ .ثـای هخبل ًظـات ػاًيوٌؼ ػلن عْػآگبُی ّ ًْیـّثیْلْژی
ػاهبمیْ ً2يبى هیػٌُؼ کَ رنن ثَ مبى یک رنن ّاصؼ اصنبمی-عـػی ػول هیکٌؼ ّ ثؼّى اصنبمی ىؼى ّ تضت تبحیـ
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هـاؿ گـكتي ،اٍْالً تْرَ ؽُي ّ عـػ اًنبى ثَ چیقی رلت ًویىْػ .ثَ هْل اّ اًنبى ػاؿای یک «عْػػَجی یب ملق
ًْیـًّبل »3امت کَ ػاؿای یک «عـػ اصنبمی» ّ ًیق یک «عـػ ُْىی» امت ّ ثٌب ثَ تْاًو ػؿ تـکیت ایي ػّ هؼؿت
ّ ػیگـ هؼؿتُبیو هبًٌؼ هؼؿت ىِْػی ّ ؿیـٍ ،هبػؿ ثَ تزقیَ ّ تضلیل ثِتـ آالػبت ّ تَوینگیـی ثِتـ عْاُؼ ثْػ.
هيکل اًنبى ثَ اٍطالس اصنبمی کَ ًبتْاى اف تَوینگیـی هیىْػ ّ یب ثَ ىؼت ػَجبًی هیىْػ ّ ثَ عيًْت ثـ
ػلیَ ؿهیت ّ یب هؼيْم ػمت هیفًؼ ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ امت ،ػؿ یک هّْْع هِن ؿّاًی ػیگـ هـاؿ ػاؿػ .ایي
هّْْع ًبتْاًی اّ اف ایزبػ كبٍلَگیـی ػؿًّی ثب عْیو ّ ػیگـی امتً ،بتْاًی اّ اف ػاىتي یک ؿاثطَ تخلیخی ثب
ػیگـی یب ثَ اٍطالس لکبى ثب «ؿیـ» امت کَ ثبػج هیىْػ امیـ ٍضٌَ ّ ًگبٍ ؿهیت ثوبًؼ ّ ثَ ىؼت اصنبمی ػول
کٌؼ ّ ثَ عيًْت ػمت فًؼ .عيًْت ًبىی اف صل كلذ ىؼى ،صل صوبؿت ،صل ثیفثبًی ّ ًبتْاًی اف ثیبى ًیبف ّ
عْاُو عْیو ّ یب ًبتْاًی اف تضْل ػؿ ػیبلْگ ثَ کوک ًوؼ ثب كبٍلَ عْیو ّ ثبفی امت .اًنبى عيي امیـ ًگبٍ
ؿهیت ،یب امیـ ًگبٍ آؿهبًی ّ اصنبمی ػؿًّی امت ّ ًویتْاًؼ ثب ػیؼى عْیو ّ ؿهیت اف ّلغ مْم ّ هبًْى ،ثَ ًوؼ
عْیو ّ ؿهیت ّ تـییـ تبکتیک ّ ٍضٌَ ّ تضْل هؼاّم ػمت یبثؼ .فیـا اّ امیـ ٍضٌَ ّ ثبفی هیهبًؼ ّ ثَ ىکل
اثتؼایی ّ ًبؿك اف عـػ ّ اصنبك عْیو امتلبػٍ هیکٌؼ ّ ًبتْاى اف ثیبى عْامت عْیو عين هیّؿفػ ،ػیگـی ّ آیٌَ
ؿا هیىکٌؼ .
ثـای ػؿک ایي هّْْع هِن کَ ػلت اٍلی ًبتْاًی ایـاًیبى اف ػیبلْگ ًیق ُنت ،ثبیؼ اف ؿّاًکبّی لکبى کوک ثگیـین.
تفاّت هیاى اًغاى گشفتاس ساتطَ ًاسعیغتی ّ اًغاى لادس تَ ساتطَ تثلیثی
لکبى ػؿ یک مغٌـاًی عْػ ایي مْال ؿا هطـس هیکٌؼ کَ « تلبّت ػیْاًَای کَ عْػ ؿا ثَ ربی ًبپلئْى هیگیـػ ّ
ًبپلئْى کؼام امت؟» ّ ثب ظـاكت پبمظ هیػُؼ کَ «تلبّت ػؿ ایي امت کَ ىغٌ ًبپلئْى ُـگق عْػ ؿا ثب ًبپلئْى اىتجبٍ
ًویگیـػ ».4ایي ثؼاى هؼٌبمت کَ ًبپلئْى ثَ ایي هیقاى اف كـػیت ػمت یبكتَ امت کَ هیبى اّ ّ اموو ،هیبى اّ ّ
هٌَجو ثَ ػٌْاى پبػىبٍ کيْؿ ،كبٍلَای امت .ایي امن ّ یب هوبهو یک موجل ،یک ُْیت ّ یک هؼؿت اف اّمت ّ
ُوَ ّرْػ اّ ًینت .فیـا اّ ثَ ایي تْاى ػمت یبكتَ امت کَ ُویيَ هیبى كـػ ّ عْػ ،هیبى كـػ ّ «ؿیـ» صزبثی ّ
كبٍلَای امت .اف ایي ؿّ ًبپلئْى عْػ ؿا ثب عْیو ػّْی ًویگیـػ .فیـا ثب ایزبػ ایي تْاًبیی كبٍلَگیـی ،اّ ّ ُـ
اًنبى ػیگـی  ،ثٌب ثَ تْاًو ،ثَ یک کخـت ػؿ ّصؼت ّ یب ّصؼت ػؿ کخـت تجؼیل هیىْػ .ثب ایزبػ ایي كبٍلَ ّ صزبة،
اًنبى ُـچَ ثیيتـ ثَ كـػیت عْػ ّ اًْاع ّ اىکبل ؿّایبت اف كـػیت ػمت هییبثؼ .ػیْاًَ ًبتْاى اف ایي كبٍلَگیـی
امت ّ اف ایي ؿّ عیبل هیکٌؼ کَ ًبپلئْى ،هنیش ّ ؿیـٍ امت ّ یب هنیش ثب اّ صـف هیفًؼ .فیـا ػیْاًَ ػؿ ّاهغ
ًبآگبُبًَ ػؿ صبل ًلی ایي كبٍلَ ّ صزبة ّ ػؿ پی یگبًگی ثب هبػؿ ّ ثبفگيت ثَ ثِيت تُْنّاؿ اّلیَ امت .ثِيتی کَ
ُیچ گبٍ کبهل ًجْػٍ امت .فیـا ؿاثطَ هبػؿ-كـفًؼ ًیق هِـاکیي امت .
اف ایي ؿّ ػیْاًَ ػؿ صیي ًْىتي ّ یب مغي گلتي ،گبٍ کلوبت ؿا ثَ ىکل ًبهلِْم ثَ ُن هیچنجبًؼ .فیـا كبٍلَ هیبى
کلوبت ػؿ فثبى ثَ هْل لکبى موجلی اف ایي كبٍلَ ّ صزبة هیبى اًنبىُب ّ موجلی اف هبًْى ّ ًبم پؼؿ امت .اف ایي ؿّ
ًیق ًْىتي ُیچ گبٍ پبیبى ًوییبثؼُ .وبى ْٓؿ کَ ػیبلْگ ًیق ُیچ گبٍ پبیبى ًوییبثؼ .فیـا ُـچَ هب هیگْیین ،تٌِب یک
ؿّایت امت ّ ایي ؿّایت هبثل تضْل ّ تـییـ ّ یب تللین امت .اف ایي ؿّ ًیق ُـچَ ثیيتـ ٓـكیي گلتّگْ ثَ ایي كـػیت
ّ هجْل كبٍلَ ػمت یبكتَ ثبىٌؼ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ًیق ػیبلْگ ػوینتـ،چٌؼالیَتـ ،هتلبّت ّ ًبتوبم هیىْػ ّ هـتت اهکبى
چيناًؼافی ًْ ثَ ثضج ّ ػیبلْگ ،اهکبى كبًتقی ػيوی ّ اؿّتیکی ًْ ػؿ ػیبلْگ ػبىوبًَ ّ اؿّتیکی ّرْػ ػاؿػ ّ ػؿ
ُـ چـعيی ػیبلْگ تضْل هییبثؼ ّ ػؿ هنیـی هتلبّت رـیبى هییبثؼ .ػؿ ثِتـیي صبلت ،ػیبلْگ ثَ یک ؿهٌ
اصنبمی-عـػی ٓـكیي ّ ثَ یک ثبفی ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ػبىن-هؼيْم ،ؿهیجبى ػگـػینی هییبثؼ .ػؿ ایي ثبفی
ػين ّ هؼؿت ُـ ٓـف ثَ هْل ًیچَ ثب هلجی گـم ّ هـقی مـػ مؼی ػؿ ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػمتیبثی ثَ اّد
ثبفی ػين ّ هؼؿت هیکٌؼ ّ ایي ثبفی ّ ػیبلْگ ؿا پبیبًی ًینت .اف ایي ؿّ ایي اًنبى هبیل امت هؼيْم ّ ؿهیجی تْاًب
ّ هتلبّت ّ چٌؼالیَ ػاىتَ ثبىؼ ،تب ثَ اّد عْیيتيػّمتی ،ػين ،اؿّتیک ،ثَ اّد ؿهبثت اًؼیيَای ّ ػلوی ػمت یبثؼ.
اًنبًی کَ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي ؿاثطَ ثبكبٍلَ ثبىؼ ّ ثتْاًؼ اف ّلغ مْم ّ هبًْى ثَ ػیبلْگ عْیو ثٌگـػ ّ هبػؿ ثَ تضْل
آى ثبىؼ ،ثَ هْل لکبى ثَ ؿاثطَ تخلیخی ػمت یبكتَ امت .اًنبًی کَ ًبتْاى اف ایي كبٍلَگیـی ثبىؼ ّ امیـ ثبفی ّ ٍضٌَ
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ىْػ ،ػؿ هؼٌبی لکبًی امیـ ؿاثطَ ًبؿمینتی حٌْی امت .یؼٌی اّ ثَ ربی ػیبلْگ یب هنضْؿّاؿ ىیلتَ ػیگـی امت ّ ثَ
ثٌؼٍ اّ تجؼیل هیىْػ ّ یب لضظَای ػیگـ هتٌلـ اف اّ هیىْػ .
ًْع سّاتظ ایشاًی
ؿاثطَ هـیؼ-هـاػی ایـاًی ،ؿاثطَ ؿـةمتیقاًَ-ؿـةىیلتگبًَ ،مٌتمتیقاًَ-مٌتىیلتگبًَ ایـاًی صکبیت اف گـكتبؿی
ایـاًی ػؿ ؿاثطَ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ-هتٌلـاًَ ّ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ كـػیت ّ ؿاثطَ تخلیخی هیکٌؼ .ثَ ایيعبٓـ ًیق
ایـاًی ٌُْف امیـ ثضـاى مٌت-هؼؿًیت ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب هؼؿًیت ّ پؾیـه موجلیک هؼؿًیت ػؿ رِبى عْػ ّ ایزبػ
تللین هؼؿى عْػ اف مٌت ّ هؼؿًیت امت .ثَ ایي عبٓـ ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف ػیبلْگ امت ّ تب ػؿ ػين ّ
میبمت ػػْا ّ ثضج ایزبػ هیىْػ ،ثَ ربی ػیبلْگ ،ثَ عيًْت کالهی ّ رْ ىبًتبژ ّ یب عيًْت كیقیکی ػلیَ ؿهیت
ػمت هیفًؼ .ایـاًی یب صـكو ؿا هیعْؿػ ،یب لضظَای ثؼؼ هٌلزـ هیىْػ ّ ُـ ػّ صبلت اّ ًبكی ػیبلْگ امت.
گـكتبؿی ایـاًی ػؿ صبلت ؿاثطَ ًبؿمینتی ثبػج ىؼٍ امت کَ ایـاًی امیـ یک مـی ثبفیُبی ًبؿمینتی عیبلی ّ یب
کبثْكّاؿ ىْػ .ثبفیُبی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ-هتٌلـاًَ کَ ُوَ آىُب ثَ ًلی ػیبلْگ ّ مـکْة ؿهیت ّ یب مـکْة
تلبّت ػؿ هؼيْم عتن هیىًْؼُ .ـ کؼام اف ایي ثبفیُبی هـیؼ-هـاػی ّ ًلی ػگـاًؼیو ػاؿای ػلل ؿّاًی عْیو،
ًووُبی عْیو ،اهتیبفات ّ مْػُبی عْیو ثـای ثبفیگـاى آى ّ ًبكیبى ػیبلْگ ُنتٌؼ.
ثَ ایي عبٓـ ًیق ثَ ؿاصتی ػمت اف ایي ثبفیُب ثـًویػاؿًؼ ،فیـا ًبآگبُبًَ اف آىُب مْػُبی كـاّاى ًبؿمینتی ّ
عْػىیلتگبًَ هیثـًؼ .كؤ عْىی عْػىیلتگبًَ یک هؼجْػ ثب ُقاؿاى هـیؼه ّ یب عْىی ُقاؿاى هـیؼ ػؿ پی یکی ىؼى
ثب هؼجْػ ؿا تَْؿ کٌیؼ ،تب پی ثجـیؼ کَ چـا ایي ثبفیُب ایي هؼؿ هؼهت ّ هؼؿت ػؿ ایـاى ػاؿًؼ .هيکل ؿّىٌگـی
کالمیک ایي امت کَ عیبل هیکـػ هيکل ثيـی تٌِب رِل ّ ًبػاًی امت .ؿّاًکبّی ّ ؿّىٌگـی پنبهؼؿًی ًيبى
هیػٌُؼ کَ ػؿ ّاهغ تْػٍُب یب ثیوبؿاى صوبین ؿا هیػاًٌؼّ ،لی امیـ مبعتبؿُبی هؼؿت صبکن ثـ مٌت ّ كـٌُگ ّ ًیق
امیـ عْىیُب ّ اهتیبفات ایي ثبفیُبی مٌتی ُنتٌؼ .آىُب تب ثَ تضْل ػؿ ػینکْؿك ّ مبعتبؿ هؼؿت ،تب ثَ ىیٍُْبی
هؼؿى ّ ثِتـ ػمتیبثی ثَ لؾت ّ توٌبی عْیو ػمت ًیبثٌؼ ،اف ایي ثبفیُبی ؿلٔ ،عيًْتآهیق ػمت ثـًویػاؿًؼُ .وبى
ْٓؿ کَ یک ثیوبؿ ثَ ثیوبؿیو ،ثَ اػتیبػه ،ثَ ػؿػُبیو هیچنجؼ ،تب آى ٌُگبم کَ ثتْاًؼ صوبین ،هؼؿتُب ّ عْىیُبی
ًِلتَ ػؿ ثیوبؿیو ؿا ثَ هؼؿتُب ّ توٌبُبی هؼؿى ّ لؾت ػیبلْگ تجؼیل مبفًؼ .اف ایي ؿّ ىٌبعتي ایي ثبفیُب ّ یبكتي
ؿاٍُبی ثـعْؿػ هؼؿى ثـای ىکبًؼى ایي ثبفیُبی مٌتی ّ تضْل ػؿ كـٌُگ ّ ػینکْؿك مٌتی ّـّؿی امت .هي
ایيرب ثَعبٓـ کوجْػ رب كؤ ثَ ػّ صبلت کلی آى اىبؿٍ هیکٌن ّ ػالهَهٌؼاى ؿا ثَ عْاًؼى هوبلَ ػیگـم ػؿ ایي فهیٌَ
5
ػػْت هیکٌن.
هضْؿ اٍلی ثبفیُبی ًبؿمینتی ایـاًی ّ ػلل اٍلی ًبتْاًی ایـاًی ثَ ػیبلْگ ،ایي ػّ ثبفی هـکقی ایـاًی ُنتٌؼ:
1تجؼیل رؼل ّ چبلو ثـ مـ ػوبیؼ ّ ًظـات ثَ رٌگ عیـ/-ىـی ،میبٍ-ملیؼی ػؿ میبمت ،ػين ّ عبًْاػٍ2امبؿت ًبؿمینتی ػؿ ًگبٍ هـاػ ّ هؼجْػ ّ ثـای اّ ّ ػكبع اف ًبهْك ّ آؿهبى عْیو ثَ رٌگ ؿهیت ّ ػگـاًؼیوؿكتي.
صبٍل ایي ػّ ىکل هضْؿی ثبفیُبی ًبؿمینتی ایـاًی ،ػّ ىکل ػوؼٍ ثبفیُبی ًبكی ػیبلْگ ّ ایزبػگـ مـکْة
ػگـاًؼیو ّ ُـ تلبّت ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ.
1ثبفیُبی ظبلن-هظلْهی ،هـثبًی-متوگـًووُب :ػیکتبتْؿ-هنتْؼق ،فى هـثبًی-هـػ متوکبؿ ،هِـهبى ًبری -تْػٍُبی فرـکيیؼٍ ّ ؿیـٍ .
ىیٍْ گؾاؿ هؼؿى :ىکبًؼى ثبفی ظبلن-هظلْهی ،هِـهبى-ػیکتبتْؿ ّ ایزبػ ػیبلْگ هؼؿى هیبى کبؿىٌبك ّ ربهؼَ هؼًی ّ
ػّلت هنئْلً .لی ُـگًَْ هِـهبىگـایی ّ هجْل هنئْلیت كـػی ّ روؼی ػؿ ثـاثـ فًؼگی عْیو.
2تْٓئَ ّ تغـیت هتوبثل ،تـّؿ ىغَیتی ّ یب كیقیکی ؿهیت ّ ػگـاًؼیوًووُب :هِبرن ّ هـثبًی پبؿاًْییؼ

57
ىیٍْ گؾاؿ هؼؿى :امتوـاؿ توٌب ّ ػیبلْگ هؼؿى ّ چيیؼى هؼؿت ّ لؾت ایي ػیبلْگ ػؿ ُوَ ػـٍَُب ّ ػجْؿ اف تلکـ
تْٓئَ ّ پبؿاًْییب ػؿ ُوَ مطْس اف ربهؼَ .ػگـػینی ثَ کبؿىٌبك ّ ؿهیت میبمی ّ ثَ هنئْل ػّلت ،ػیبلْگ ػؿ
چِبؿچْة هبًْى ّ ثـای تضْل هبًْى ّ مبفًؼگی ؿاثطَ ،ػين ّ کيْؿ .گؾاؿ اف ُـ تلکـ تضْل اًوالثی ،چَ ػؿ ًْع
عيًْتآهیق ّ یب هنبلوتآهیق آى ّ ایزبػ ؿاثطَ هؼؿى یب ربهؼَ هؼًی ّ ػّلت عْیو .هبًٌؼ ؿاثطَ هتوبثل پيتیجبًی-
اًتوبػی یک آلوبًی ّ ػّلت یب ربهؼَاه.
گـكتبؿی ایـاًی ػؿ ایي ثبفیُب ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ایزبػگـ اعتٌبم ّ ًبتْاًی اف تضْلً ،بتْاًی اف هجْل تلبّت ػیگـی
ّ ایزبػ تللین ػؿ ػين ّ میبمت ّ ػؿ ًِبیت ىکنت ػؿ ػين ّ میبمت ثْػٍ امتٓ .جیؼتب ایي ًگبٍ ًبكی پیيـكتُبی
ایـاًیبى ػؿ ایي فهیٌَُب ًینت .هّْْع ّـّؿت گؾاؿ ثِتـ ثَ ایي ػیبلْگ امت .فیـا ًوًَُْبی ًبتْاًی اف ػیبلْگ ّ
ایزبػ رٌگ عیـ-ىـی ّ مـکْة ػگـاًؼیو ػؿ تبؿیظ هؼبٍـ كـاّاًٌؼ ً.وًَُْبی میبمت ّاکٌيی ایـاًی ػؿ ػين ّ
میبمت ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ ّ ثـًبهَؿیقی ّ ػیؼى عْیو ّ ؿهیت اف چٌؼ چيناًؼافً ،بتْاًی اف ؿهبثت ػؿ میبمت ّ
اهتَبػ هؼؿى كـاّاًٌؼ ّ ًیبفی ثَ هخبلُبی ًْ ًؼاؿػ .ىبیؼ ػؿ هوبلَای ػیگـ ثَ چٌؼ هخبل هِن ّ ًوؼ آىُب ثـای یبػگیـی
ؿاٍُبی ًْی ػیبلْگ ّ ثبفی هؼؿى ثپـػافم.
پبًْیلُب :
1- http://www.gender.hu-berlin.de/w /files/ztgpdf/thuermer_rohr.pdf
2- http://de.wikipedia.org/ wiki/Antonio_Damasio
3- Antonio R. Damasio- Descartes Irtum.S.313
4ػکتـ هْللی ُْ.یت كـػی ّ هلی ًقػ هب ایـاًیبى.5ثغو هـثْٓ ثَ ًبؿمینن ّ ؿاثطَ ًبؿمینتی لیٌک ؽیلhttp://www.iranglobal.info/ I-G.php?mid=2&news-id=1067&nid=autor
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هؾکل ایشاًیاى تا ًمذ ّ «لتل» عوثْلیک

هب اهـّف ىبُؼ ؿىؼ ًوؼ ّ ًوبػی هیبى ایـاًیبى ػؿ ُوَ ػـٍَُبی ٌُـی ّ ػلوی ُنتین .ایي یک تضْل امبمی ّ هِن ّ
ػؿ عؼهت ؿىؼ كـٌُگ هؼؿى ػؿ هیبى ایـاًیبى امت .ثب ایي صبل هیتْاى الگُْبی ؿكتبؿی ّ ًوبػی ؿا ثبفیبكت کَ ٌُْف
هبًغ ؿىؼ ًوؼ هؼؿى ُنتٌؼ؛ هبًغ ربثَربیی ًنلُب ،هبًغ عالهیتُبی چٌؼگبًَ ّ هتلبّت ٌُـی ،ػلوی یب میبمی ُنتٌؼ.
ایي هوبلَ تالىی ثـای هطـس کـػى ایي هْاًغ ّ ػلل ؿّاًی آىُب ّ پبمغی ثَ مئاالت ؽیل امت:

عَبیل ػوؼٍ ًوؼ هؼؿى چینتٌؼ؟ ىیٍُْبی ؿكتبؿی ّ رؼلی هـمْم ػؿ ًوؼ ایـاًی چینتٌؼ؟ مغتی ػجْؿ اف ًگبٍ ًیبکبى ّ
یب مغتی ایزبػ ًگبٍ ًْ ّ تللیوی ػؿ فهیٌَُبی هغتلق ًبىی اف چَ ػلل ؿّاًی امت؟ «پنـکيی» ّ «پؼؿکيی» ػؿ
كـٌُگ هب هؼٌبیيبى چینت ّ ثبفتبة آىُب ػؿ ًوؼ گٌزی ثـ «ىـیؼتی» ّ ػؿ ًوؼ ػیگـاى ثـ گٌزی چگًَْ امت؟
خصایل ػوذٍ ًمذ هذسى ػلوی ّ ٌُشی
یک ًوؼ ػلوی صؼاهل ثبیؼ ػاؿای چِبؿ عَلت پبیَای ثبىؼ:
ً۱وؼ ّ ًوبػ ثبیؼ اؿتجبٓ تخلیخی ّ ثب كبٍلَ ثب هّْْع ًوؼ ،عْاٍ ثب ٌُـهٌؼ ّ یب ثب هتي ،ػاىتَ ثبىٌؼ تب ثتْاًٌؼ اف ٓـینایي كبٍلَگیـی ّ اؿتجبٓ تخلیخی ،هّْْع ًوؼ ؿا ػؿ ػمت گیـًؼ ّ ثَ مبى اثژٍ تضوین اف چيناًؼافُبی هغتلق اّ ؿا
ثـؿمی کٌٌؼ .كبٍلَگیـی ًوبػاًَ ّ تخلیخیُ ،ن اهکبى ًوؼ پبؿاػّکل ّ ػیؼى ًوبٓ ّؼق ّ هؼؿت احـ یب ٌُـهٌؼ ؿا ثَ
ّرْػ هیآّؿػ؛ ُن ایزبػگـ اصتـام ،صلع ىـم صْْؿ ّ ػیؼى چِـٍ چٌؼالیَ هتي ّ ٌُـهٌؼ پيت احـ امت .ایي ًوؼ تخلیخی
عبلن اًْاع ّ اىکبل ًوؼ هؼؿى یب پنبهؼؿى ،عبلن اًْاع ًوؼ ثـ هجٌبی ًوؼ ٌُـهٌؼ ّ یب ًوؼ هتي (هـگ هئلق) ّ اف
چيناًؼافُبی هغتلق امت؛ ًوؼی کَ ػؿ ّاهغ ُـگق توبهی ًؼاؿػ ّ ُـ ًوؼ تٌِب ؿّایتی ّ چيناًؼافی ًبتوبم ثَ یک هتي ّ
یب ثَ عالهیت یک ٌُـهٌؼ امتً .وطَ هوبثل ایي ًوؼ ػلوی ّ تخلیخیً ،وؼ ًبؿمینتی امت کَ ًوؼ ّ ًوبػ ػؿ یک ؿاثطَ
ًبؿمینتی ػّگبًَ «ىیلتگبًَ-هتٌلـاًَ» ّ یب «هـیؼ-هـاػی» ثب هّْْع ًوؼه ،ثب هتي یب ثب ٌُـهٌؼ ،هـاؿ ػاؿػً .وؼ ّ ًوبػ
امیـ ایي اؿتجبٓ ًبؿمینتی ّ حٌْی یب ثـای هتي ّ ٌُـهٌؼ ُْؿا هی کيؼ؛ ىیلتَ ّ هنضْؿ هتي یب ٌُـهٌؼ امت؛ یب ثَ هتي
ّ ٌُـهٌؼ عين هیّؿفػ ّ اّ ؿا ًلـیي ّ تکلیـ هیکٌؼ.
۲یک ًوؼ اٍیل ّ عْة ثبیؼ صْفٍ تضویوو ،چيناًؼافه ّ هؼیبؿُبیو کبه ْال هيغٌ ثبىؼ .تلکیک صْفٍُب یک اٍل
ثٌیبػیي هؼؿًیت ّ ًوؼ ػلوی امت.
۳یک ًوؼ عْةُ ،یچ گبٍ ّاؿػ صـین عٍَْی ٌُـهٌؼ ًویىْػ ّ تلبّت هیبى ػـٍَ عٍَْی ّ ػـٍَ كـٌُگی ّیب ػوْهی ،هیبى ٌُـهٌؼ عبلن هتي ّ ىغٌ ثیـّى هتي ؿا ؿػبیت هیکٌؼ.
ً۴وؼ عْة ُن ثَ ىٌبعت ثِتـ احـ ّ آگبُی ثِتـ ثـ ػینکْؿك ٌُـی ّ ػلوی کوک هیؿمبًؼ ّ ایي ىٌبعت ؿامینتوبتیک ّ کبًبلیقٍ هی کٌؼ؛ ُن اف ٓـین ایزبػ ایي ًگبٍ مینتوبتیک ّ ػلوی ىـّع ثَ تؤحیـگؾاؿی ثـ كْبی ٌُـی ّ
ػلوی ّ ایزبػ تلبّت ّ تضْل ػؿ ػینکْؿك ٌُـی ّ ػلوی هیکٌؼ .یؼٌی ًوؼ هؼؿى ُن عبلن ىٌبعت مینتوبتیک امت ّ
ُن پلْؿالینن ّ تضْل هؼاّم ؿا تيْین هیکٌؼ .اف ایي ؿّ ًوو ًوؼ ّ ًوبػ عْة یک صبلت پبؿاػّکل پيتیجبًبًَ/اًتوبػی
امت.
حاالت ًمذ ایشاًی
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ػؿ ًوؼ ؿّ ثَ ؿىؼ ایـاًی هیتْاى ُن ػالئن ایي ًوؼ هؼؿى ؿا ػؿ صْفٍُبی هغتلق ثبف یبكت ّ ُن الگُْبی ؿكتبؿی مٌتی
ّ ًبكی ًوؼ هؼؿى ؿا ثبف ػیؼ کَ چْى ثغتکی ثَ تي ایي ًوؼ هؼؿى چنجیؼٍاًؼ ّ اّ ؿا ؿُب ًویکٌٌؼ .ثـای هخبل ًوؼ ایـاًی
ٌُْف هبالهبل اف صبلت ًوؼ ًبؿمینتی «ىیلتگبًَ-هتٌلـاًَ» امت ّ ىٌبعت مینتوبتیک اًؼک امت.
ًوًَْای اف ایي ًْع ًوؼ ًبؿمینتی ػؿ ثـعْؿػُب ثب کتبة پـكـّه هبؿیٌب ًوت ثَ ًبم« فًؼاًی تِـاى» هبثل ؿإیت امت.
ثغو ػوؼٍ ًوبػاى هغبلق کتبة اّ ،ثَ ربی ًوؼ پبؿاػّکل ّ صتی کْثٌؼٍ کتبثو ،ثَ عين ًبؿمینتی ثـ ػلیَ کتبثو ّ ًیق
ثـ ػلیَ ىغٌ اّ پـػاعتٌؼ ّ یب عْاُبى صؾف کتبثو ىؼًؼ یب عْاُبى ًبهیؼى اّ ثَ ػٌْاى یک« تْاة»۱
ًوًَْ ػیگـ ایي ثـعْؿػ ؿا ػؿ توبثل ثب ًوؼُبی گٌزی ثـ «ىـیؼتی »هیثیٌین۲؛ ثَ ّیژٍ کَ ًوؼ گٌزی ثبػج عين ّ تٌلـ
ًبؿمینتی ػوین ًوبػاًی چْى ػاؿیْه مزبػی ّ ؿیـٍ ىؼٍ امت .اف آى رب کَ هّْْع ًوؼ گٌزی ػؿ ّاهغ ًوؼ پؼؿاى
كکـی ّ ػجْؿ اف ًیبکبى ّ گؾىتگبى امت ،ثبینتی ،ثـای ػؿک هّْْػبت صْل ّ صْه ًوؼ گٌزی ،اثتؼا ثَ ػؿک
صبالت اػیپبلی ایـاًی ّ ًْع گؾاؿ ایـاًی اف «گـٍ یب ػوؼٍ اػیپ »ػمت یبثین.
تاصی ادیپالی ایشاًی ّ هْضْع ًاتْاًی اص تحْل ّ تغییش
اًنبى ّ كـٌُگ ایـاًیً ،بتْاى اف گؾاؿ هخجت اف هـصلَ اػیپً ،بتْاى اف ػمتیبثی ثَ كـػیت ّ ًبؿمینن ثبلـبًَ ثْػٍ
امت ً.۳وًَُْبی ایي گؾاؿ هٌلی ایـاًی ّ ًبتْاًی ایـاًی اف ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو ّ هجْل «ًبم پؼؿ یب هبًْى» ؿا
هیتْاى ػؿ امطْؿٍُبی ایـاًی چْى «هتل مِـاة ثَ ػمت ؿمتن» ّ ًیق ثَ هْل کبؿل گْمتبّ یًْگ ػؿ امطْؿٍ
«کيتي گبّ ثَ ػمت هیتـا» ثبف یبكت .ایي گؾاؿ هٌلی ایـاًی ثبػج ىؼٍ امت کَ ایـاًیً ،بتْاى اف ػمتیبثی ثَ كـػیت
عْیو ،گـكتبؿ ػؿ هخلج ّ ثبفی اػیپبلی اّلیَ ّ گـكتبؿ اىتیبهبت ّ ثبفیُبی ًبؿمینتی ػؿ پی یگبًگی هطلن ثب هبػؿ یب
آؿهبى گـػػ .گـكتبؿ ػؿ تـكُبی اػیپبلی ،اصنبمبت گٌبٍ ّ اف مْی ػیگـ گـكتبؿ رٌگ عیـ-ىـ ،اعالم-گٌبٍ گـػػ.
ثؼیي رِت تب ایـاًی ػؿ یک هخلج اصنبمی ًْ ،هبًٌؼ هخلج ثضـاى هؼؿًیت (ایـاًی-هؼؿًیت-مٌت) هـاؿ هیگیـػ ،ثَ ربی
پؾیـه موجْلیک ّ كـػی هؼؿًیت ػؿ رِبى عْیو ّ ایزبػ تللین ،ثَ ىیلتگی ًبؿمینتی ًنجت ثَ هؼؿًیت ّ یب عين
ًبؿمینتی ًنجت ثَ هؼؿًیت یب مٌت ػچبؿ هیىْػ .اّ ًبؿمینتّاؿ هؼؿًیت ؿا هیثلؼؼ ّ ثَ مـثبف ربى ثـ کق هؼؿًیت
تجؼیل هیىْػ ّ لضظَای ػیگـُ ،وَ ؿا ثبال هی آّؿػ ّ ثبفگيت ثَ عْیيتي هیکٌؼ ّ هیعْاُؼ ػیگـ ثبؿ ،ثب هبػؿ مٌت
یکی ىْػ .اّ امیـ ثضـاى ّ ثبفیُبی اػیپبلی ّ ًبؿمینتی ثبهی هیهبًؼ ّ هـتت ػؿ پبی مٌت ػٌَـ تضْل« ،مِـاة ّ
گـػآكـیؼ »ػؿّى عْیو ؿا هیکيؼ .اف ٓـف ػیگـ اّ گبٍ ثَ «پؼؿ کيی» ػمت هیفًؼ ّ هزنوَ پؼؿ ّ ؿُجـ هجلی ؿا
ثَ فیـ هیکيؼ .اهب ثَ ربی ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو ،هزنوَ ؿُجـ ّ پؼؿ ثؼؼی ؿا ثبال هیثـػ ّ ثـایو ُْؿا هیکيؼ.
فیـا اّ عْاُبى یکی ىؼى ثب ؿُجـ رؼیؼ امت .فیـا ثَ هْل ػکتـ هْللی «پؼؿکيی ّ پنـکيی» ػّ ؿّی یک مکَاًؼ ّ
ُـ ػّ صکبیت اف ًبتْاًی ثَ هجْل «ًبم پؼؿ ّ هبًْى» ّ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو هیکٌٌؼ.۴
ػؿ صبلت گؾاؿ هخجت اػیپی ّ یب گؾاؿ موجْلیک ،كـػ ثب هجْل هضـّهیت اف یگبًگی ُویيگی ثب هبػؿ ثَ كـػیت كبًی ّ ثَ
ؿاثطَ تخلیخی ّ پبؿػّکل ثب «ؿیـ» ّ ثب ُنتی ػمت هییبثؼ ّ هبػؿ ثَ تللین امت .چٌیي كـػی ُن ػؿ ػؿّى عْیو
تزـثَ ًیبکبى ؿا ػاؿػ ّ ُن هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ كـػیت ّ صویوت ّ ػين كـػی عْیو امت .ؿاثطَ اّ ثب ُنتی ّ ثب
ًیبکبًو یک ؿاثطَ پبؿاػّکل «ایزبثی-ملجی» امت .یؼٌی اّ اف یک ٓـف اف ًیبکبًو ّ امتبػاًو یبػ هیگیـػ ّ
افٓـف ػیگـ هیعْاُؼ اف آىُب ثگؾؿػ ّ چیقی ًْ ثیبكـیٌؼ .
ایي ىیٍْ تضْل پبؿاػّکل ؿا ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی «هتل موجْلیک» هیگْیٌؼ .ربهؼَ ّ كـػی کَ ًبتْاى اف ایي تضْل
پبؿاػّکل ّ ربثَربیی ًنلُب ،ربثَربیی ایؼٍُب ّ ًبتْاى اف آكـیٌو ًگـهُب ّ مینتنُبی تللیوی ًْ ثبىؼ ،ثَ ًبچبؿ ثَ
ربی «هتل موجلیک» ثَ «هتل ّاهؼی یب عیبلی» ػمت هیفًؼ .یؼٌی اّ یب ثَ ىیٍْ کبثْكّاؿ ثَ هتل ّاهؼی ُـ ػگـاًؼیو
ّ یب ُـ ؿُجـ ًبتْاى ػمت هیفًؼ ،هـتت «پنـکيی» یب «پؼؿکيی »هیکٌؼ ،یب ثَ ىکل عیبلی ّ ًبؿمینتی هـتت ىیلتَ
یک كـػ ّ ایؼٍآل هیىْػ ّ اف ػگـاًؼیو ّ تضْل هتٌلـ هیگـػػ ّ مؼی ػؿ ًوؼ عيوگیٌبًَ اّ ّ ًلی ًگبُو هیکٌؼ .
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اًنبى ایـاًی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف ایي تضْل هِن ّ ػمتیبثی ثَ «هتل موجلیک ّ اؿتجبٓ تخلیخی ّ پبؿاػّکل» ثْػٍ
امت ،اف ایي ؿّ امیـ ثبفیُبی اػیپبلی اّلیَ ّ تـكُبی اػیپبلی ّ اصنبمبت گٌبٍ ثبهی هبًؼٍ امت .ثٌبثـایي تب صبلتی ثَ
ّرْػ هیآیؼ کَ ػؿ آى ،هبًٌؼ ٌُگبم عْاًؼى ًوؼ یک پؼؿ هوؼك عْیو ،ایي صبالت ّ کوپلکلُبی اػیپبلی ػؿ اّ فًؼٍ
هیىًْؼ ،آى گبٍ هب ىبُؼ یک ثبفی «تـاژیک-کویک» هؼیوی ّ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبآگبُبًَ ایـاًی ػؿ اىکبل رؼیؼ آى ُنتین
ًمذ گٌدی ّ تکشاس تاصی« تشاژیک-کویک» ادیپالی ایشاًی دس هْاخَِ تا ًمذ اّ
ًوؼ گٌزی ثـ ىـیؼتی ثَ ػٌْاى ًوؼ یک ًیبی كکـی عْیو  ،یک ًوؼ کْثٌؼٍ هؼؿى ّ ثیپـّامت .هیتْاى ثب لضي کالم اّ
ّ یب ثـعی ًکبت ًگبٍ اّ هْاكن یب هغبلق ثْػ؛ اهب ًویتْاى اّ ؿا ثَ ػؼم تْرَ ثَ عَبیل ًوؼ هؼؿى ػؿ ًوؼه هتِن کـػ .
ُوچٌیي ًویتْاى هتل ًگبٍ ّ اًؼیيَ ىـیؼتی تْمٔ گٌزی ؿا ،یک هتل ًبؿمینتی عْاًؼ .فیـا ؿاثطَ گٌزی ثب ىـیؼتی
یک ؿاثطَ پبؿاػّکل امت .اّ ُن اّ ؿا ػّمت ػاؿػ ّ ىـیؼتی ثغيی اف ّرْػ عْػ اّمت ّ ُن عْاُبى گؾاؿ اف
اّمت .اف ایي ؿّ ثَ «هتل موجْلیک »عطبُبی اّ ّ ًوؼ موجْلیک اّ هیپـػافػ ّ هيکالت مٌتی ًگبٍ ىـیؼتی ثب
هّْْػبت صوْم ثيـ ،ػهْکـامی ّ ؿیـٍ ؿا ًيبى هیػُؼ.
هيکل ًوؼ هؼؿى گٌزی ػؿػؼم تي ػاػى ثِتـ ّ کبهل ثَ صبلت پبؿاػّکل «ایزبثی-ملجی »ًوؼ هؼؿى امت .اّ ثَ عْثی
ًيبى هیػُؼ کَ چَ ثغوُبیی اف ًظـات ؿلٔ ّ ّؼهؼؿى ىـیؼتی ّ ًیبی عْیو ؿا ثَ ػّؿ هیاًؼافػ؛ اهب ػهین تّْیش
ًویػُؼ کَ چَ ثغو اف ًگبٍ ىـیؼتی ؿا ػؿ ًگبٍ رؼیؼ عْیو ثبفتْلیؼ ّ ثـ ثنتـ هؼؿى ًگبٍ عْیو ًْفایی هیکٌؼ.
ًوؼ ًْ ّ ًگبٍ ًْ ،پبؿاػّکل ّ پيتیجبًبًَ/اًتوبػی امت ّ ُویيَ ثغيی اف ًگبٍ کِي ّ ًگبٍ پؼؿاى ّ هبػؿاى كکـی عْیو
ؿا ػؿ ًگبٍ ًْی عْیو پؾیـا هیىْػ ّ ًْفایی هیکٌؼ .ثَ هْل ًیچَ ایي آهْفگبؿ ثقؿگ «هتل» موجْلیک ّ عٌؼاى« :ػؿ
ربی پبیی گبم فى کَ كْیلت پؼؿاًت ثیو اف تْ گبم فػٍ امت! اگـ اؿاػٍ پؼؿاًت ثب تْ ثبال ًیبیؼ ،چگًَْ ثبال عْاُی
۵
ؿكت؟»
هیتْاى ًبتْاًی گٌزی ػؿ ثیبى ّ صلع ثغو فًؼٍ اف ًگبٍ ىـیؼتی ػؿ ًگبٍ ًْی عْیو ؿا ًوًَْای اف ثبهیهبًؼگی ًوؼ
ًبؿمینتی ّ هتل ًبؿمینتی ػؿ ًگبُو عْاًؼ .ىبیؼ ایي ّؼق ایزبػگـ ثغيی اف ػلآفؿػگیُبی هتوبثل ًبؿمینتی ػؿ
ػیگـاى ّ یب ػؿ اًتوبػات هؼؿى ثـعی اف هتٌوؼاًو ثبىؼ ،اهب کل ًوؼ اّ ػؿ ّاهغ یک «هتل موجْلیک» ّ پبؿاػّکل هؼؿى
اًؼیيَ پؼؿاى امت .ربهؼَ هب ثـای گؾاؿ عْیو اصتیبد ثَ ایي ًوبػاى هؼؿى ّ« هتلُبی موجْلیک» ّ عالهیتُبی تللیوی
ػؿ ُوَ فهیٌَُب ّ ؿُبیی اف پنـکيی ّ پؼؿکيی ًبؿمینتی ّ ّاهؼی ػاؿػ .
ًوؼ گٌزی ّ «هتل موجْلیک» یک ًگبٍ ّ ًیبی هوؼك ،ػؿ ّاهغ ثبفی ًبآگبُبًَ اػیپبلی ػؿ ػؿّى ػیگـاى ؿا فًؼٍ هیکٌؼ.
ثنتَ ثَ ًْع گؾاؿ كـػی اكـاػ ،آىُب یب ثَ ًوؼ هؼؿى ّ پبؿاػّکل ًظـات گٌزی هیپـػافًؼ ّ یب ػچبؿ عين ّ یب ىیلتگی
ًبؿمینتی هیىًْؼ .ایي گًَْ ،ػیگـ ثبؿ هب ىبُؼ ُوبى صـکبت هؼیوی ّ تـاژیک اًنبى ایـاًی ػؿ ثـعْؿػ ثب ػٌَـ ًْ
ّ هؼؿى ُنتین .ثـای هخبل هیثیٌین کَ ػاؿیْه مزبػی ثَ ربی ًوؼ ًگبٍ گٌزی ،ػؿ ػكبع اف پؼؿ آؿهبًیاه ىـیؼتی ّ
ثـای مـکْة «هلضؼ» ثقؿگ گٌزی ،ثَ اّ صولَ هیکٌؼ ّ اّ ؿا ثَ ثبػ اًْاع تُْیيُب ّ تِوتُب هیگیـػ .اّ ػهیوبً ْْ ثَ
ربی ًوؼ موجْلیک ّ کْثٌؼٍ ًگبٍ گٌزی ّ ثب مْءامتلبػٍ مٌتی اف مغٌبى كـّیؼ ،مؼی ػؿ «هتل» ًبؿمینتی ىغَیت
گٌزی ّ تـّؿ ىغَیتی اّ هیکٌؼ.۶
ًوًَْ ػیگـ ایي ثـعْؿػ ًوؼ آهبی ػلغْامتَ امت کَ الجتَ عْىجغتبًَ ثَ ىیٍْ هؼؿى ّ ثؼّى تِوتفًیُبی هؼوْل
ایـاًی ،ثَ ًوؼ گٌزی هیًيٌیؼ .ثب ایي صبل اّ ًیق امیـ ایي ثبفی اػیپبلی امت ّ هیعْاُؼ اف «ىـاكت» ىـیؼتی ػؿ ثـاثـ
صولَ گٌزی ػكبع کٌؼ .ػؿ صبلی کَ هّْْع ثضج ىـاكت ىـیؼتی ًینت؛ ثلکَ ًگبٍ ّ اكکبؿ ىـیؼتی امت .گٌزی ثَ ًوؼ
ًگبٍ ىـیؼتی ػؿ ثبة چٌؼُونـی ّ ثکبؿت هیپـػافػ ّ ثـ ثنتـ ًگبٍ هؼؿى آىُب ؿا ؿػ هیکٌؼ .آهبی ػلغْامتَ ،ثَ ربی
رْاة ػاػى ثَ ًوؼ گٌزی ،امتؼالل هیآّؿػ کَ ىـیؼتی یک فى ثیيتـ ًؼاىتَ امت ّ هـف هیبى ًوؼ هتي ّ فًؼگی
عٍَْی هئلق ؿا اف ثیي هیثـػ.
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ُویي گًَْ ًیق ػؿ تّْیضبتو ػؿ ثبة كْکْ ّ ثـای ًيبى ػاػى ؿّىٌلکـ ًجْػى گٌزی ،ثـعی اكکبؿ كْکْ ؿا هنظ ّ
ایـاًی هیکٌؼ .فیـا ػؿ ًگبٍ كْکْ هؼؿت یک ّرْػ امتـاتژیک ّ عالم امت ّ «ثؼى» اًنبى تجلْؿ هؼؿت ّ ػینکْؿك
امت .ثؼیي رِت هلِْم «ثؼى» ثؼّى هؼؿت ّ ػینکْؿك ّرْػ ًؼاؿػ .هّْْع ًْع ػینکْؿك امت ّ ًَ آفاػی
۷
تُْنّاؿ اف ػینکْؿك ّ هؼؿت ،آىگًَْ کَ آهبی ػلغْامتَ تلنیـ هیکٌؼ.
صتی ػاؿیْه هضوؼپْؿ ًیق تب اًؼافٍای ثَ ایي ػام هیاكتؼ ّ ثیيتـ ثَ «مـفًو اعالهی» گٌزی هیپـػافػ؛ ثَ ربی ایيکَ
ًگبٍ اّ ؿا ًوؼ کٌؼ .عْىجغتبًَ اّ ثَ اًتوبػ اف ًگبٍ ػاؿیْه مزبػی ًیق هیپـػافػ.۸
عخي ًِایی
ًگبٍ ىـیؼتی هبًٌؼ ًگبٍ ُوَ ًیبکبى ػیگـ هب ّ ػؿ ًِبیت ًگبٍ یکبیک هب ػؿ ایي ػّؿاى هؼبٍـ ،تجلْؿی اف ثضـاى
هؼؿًیت ّ مٌت ّ تالىی ثـای یبكتي رْاثی ثَ ایي ثضـاى امتً .وطَ تـاژیک ّ هضکْم ثَ ىکنت ًوؼُبی ىـیؼتی ّ
ػیگـاى ایي ثْػ کَ هیعْامتٌؼ ثب امتلبػٍ اف هؼیبؿُبی هؼؿى ّ ًوؼ هؼؿى ثَ ًلی هؼؿًیت ثپـػافًؼ ّ یک یْتْپیبی ًْی
مٌتی عْیو ؿا ایزبػ کٌٌؼ .ایي یْتْیپبی مٌتی امالهی ّ یب ؿاٍ ؿىؼ ؿیـمـهبیَػاؿی ػؿ ّاهغ ػچبؿ یک صبلت ػّپبؿگی
ػؿًّی ثْػ .فیـا اف یک مْ ثب اثقاؿ ًوؼ هؼؿى ثَ ًلی هؼؿًیت هیپـػاعت ّ اف مْی ػیگـ ثب ُوبى کلوبت هؼؿى ،چْى
آفاػی ّ ثـاثـی ،ػؿ پی ثبفتْلیؼ یک گؾىتَ اف ػمت ؿكتَ ّ یب تضْل ؿیـ هؼؿى ثْػ.
ىـیؼتی ّ ػیگـاى ثَ ػؿمتی ثضـاى ّ ّـّؿت تللین ؿا هیثیٌٌؼ ّ هیػاًٌؼ کَ هؼؿًیت هبثل کپی کـػى ًینت ،اهب
چْى ،ثَ هْل ًوؼ ػبلی آىْؿی ثـ رالل آل اصوؼ ّ كـػیؼ ،ػچبؿ اصنبك کیيتْفی ّ ػلآفؿػگی (ؿمبًتیوْ) ًنجت ثَ
ؿـة ّ امیـ ایي گؾىتَ پـىکٍْ ُنتٌؼ؛ ثؼیي عبٓـ ًوؼىبى ّ تللیويبى هتٌبهِ ،ػّپبؿٍ ّ هضکْم ثَ ىکنت امت.
عْامت «ػـكبى ،آفاػی ،ثـاثـی» ػکتـ ىـیؼتی ّ الگُْبی ًْی اّ چْى كبٓوَ ّ صْـت ػلی هضکْم ثَ ىکنت
ُنتٌؼ .فیـا اّ ًویثیٌؼ کَ ؿّایت اّ اف ػلی ّ كبٓوَ ّ ربهؼَ ًْی اّ یک ؿّایت هؼؿى امت ّ ثبیؼ تي ثَ هجبًی
هؼؿًیت ػُؼ ّ هجْل کٌؼ کَ یک ؿّایت هؼؿى هبثل تضْل امت .اهب ًگبٍ اّ چٌبى امیـ ایي عين ثَ هؼؿًیت ّ امیـ
یْتْپیبی عْیو امت کَ هتْرَ عطبی كکـی ّ عطبی تللیوی عْیو ًویىْػ .تٌِب ثـ ثنتـ هجبًی هؼؿًیت هیتْاى ثَ
ایي ؿّایبت ًْ اف امالم ّ مٌت ّ ثَ پؾیـه موجْلیک هؼؿًیت ػؿ كـٌُگ عْیو ػمت یبكت ّ عبلن ػینکْؿك هؼؿى
ایـاًی ّ هلبُین ًْی آى ػؿ ُوَ ػـٍَُب ثْػ.
ایي تللینُبی ىکٌٌؼٍ ّ هتٌبهِ ّ ًتبیذ آىُب ،ایزبػگـ ىٌبعت ثِتـ مینتوبتیک اف هجبًی هؼؿًیت ّ ّـّؿت ػمتیبثی
ثَ تللینُبی ًْ ّ ؿّایبت هؼؿى اف امالم ّ ػـكبى ّ ؿیـٍ ثْػٍ امت .ثؼیي رِت ًیق ػؿ تضْل ثؼؼی ّ ػؿ صبل ؿىؼ ػؿ
ربهؼَ هب ،اکٌْى ىبُؼ اًْاع ّ اىکبل هغتلق ؿّایبت هؼؿى ّ تللیوی اف هؼؿًیت ّ اف امالم ،اف ػـكبى ّ هیتـایینن تب
فؿتيت ّ اًْاع صبالت گیتیگـایی هؼؿى ایـاًی ُنتین.
یک ًوًَْ ایي تضْل ؿا ثَ هْل گٌزی ػؿ ثغو امالهی ػؿ مـّه ّ ػیگـاى ّ ؿّایبت ًْ اف امالم هیثیٌینً .وًَُْبی
ػیگـ آى «كـٌُگ میوـؿی» امتبػ روبلی ّ ػیگـ ثقؿگبى ًنل اّل ّ یب ًگبٍُبی تللیوی ّ ًْ تْمٔ ًنلُبی هب چْى
ًگبٍ رننگـایبًَ «ػبؿف فهیٌی» هي ُنتٌؼٓ .جیؼی امت کَ ُوَ ایي ؿاٍُب ػاؿای ّؼقُبی عْػ ّ ًیبفهٌؼ ثَ
آمیتىٌبمی ثـپبیَ هجبًی هؼؿًیت ّ پـّتنتبًینن هؾُجی ُنتٌؼ .ربلت اهب ایي امت کَ ایي تللینُبی ًْ ثب ػؿک عطبُبی
ًیبکبى ّ گؾىتَ عْیوُ ،نفهبى ًکبتی اف آىُب ؿا ػؿ عْیو ًْفایی هیکٌٌؼ .ثـای هخبل ُـ مَ ًظـیبت ًبهجـػٍ ػؿ
عْیو ثغوُبیی اف ًگبٍ ػـكبى ایـاًی ؿا ًْفایی هیکٌٌؼ .ایـاًی ؿاُی رق ایزبػ ایي تللینُب ّ ؿًنبًل ّ آكـیٌو
اًْاع ّ اىکبل گیتیگـایی ایـاًی ّ ُْیت هؼؿى ایـاًی ثـ هجٌبی هجبًی هؼؿى ًؼاؿػ.
مئال ایٌزبمت کَ گٌزی ثب ىٌبعت عطبی ًیبکبى عْیو ثَ چَ تللیوی ػمت هییبثؼ؟ هبًیلنت روِْؿیعْاُی گٌزی
ؿاُی هؼؿى ّ عْة ثـای تضْل میبمی امت؛ اهب گٌزی ػؿ ػـٍَ تضْل كـٌُگی ّ تللیوی چگًَْ هیاًؼیيؼ؟ تللین ّ
ُْیت هؼؿى تللیوی گٌزی چینت؟ ایٌزبمت کَ ّؼق ًگبٍ گٌزی ّ عطبی ًوؼ گٌزی آىکبؿ هیىْػ.
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۱- http://asar.name/2007/ 01/blog-post_01.html
۲- http://www.radiozamaneh.org/ idea/2007/08/post_147.html
۳- http://www.iranglobal.info/ I-G.php?mid=2&news-id=1366&nid=autor
ً. لکبى- هجبًی ؿّاًکبّی كـّیؼ.کـاهت هْللی۴ً. چٌیي گلت فؿتيت.ًَیچ۵۶- http://www.tiknews.net/ display/?ID=46541&page=1
۷- http://www.radiozamaneh.org/idea/ 2007/08/post_150.html
۸- http://blog.malakut.org
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آعیةؽٌاعی سّؽٌفکش اص هٌظش سّاًؾٌاختی ضشسّی اعت
آهبی ًیکلـ ػؿ هَبصجَای ) (+هؼٌبی ؿّىٌلکـ ؿا اف ًظـگبٍ عْیو ثیبى هیکٌؼً .ظـ اّ ػؿ ثبؿٍی ؿّىٌلکـ ىجبُتی
ثَ ًظـگبٍُبی مبؿتـ ػؿ ثبؿٍی ؿّىٌلکـ ػاؿػ .اّ ؿّىٌلکـ ؿا کنی هیػاًؼ کَ ثَ ثیبى تجؼیُِب هیپـػافػ ّ
ؿّىٌلکـ اهتٌبعگـ اّ ًَ تٌِب اف ُونْیی ثب ػیکتبتْؿُب اهتٌبع هیکٌؼ ،ثلکَ آًِب ّ فّؿگْییُبیيبى ؿا اكيب هیمبفػ.
آهبی ًیکلـ ثَ هّْْػبت هِوی هخل ّـّؿت ػّؿرْیی ؿّىٌلکـ اف عْػآفاؿی ّ ثبّؿ ثَ مالهت عْیو هیپـػافػ،
اهب ُوقهبى هیگْیؼ کَ ایي ؿّىٌلکـ ًیبفی ثَ آمیتىٌبمی ًؼاؿػ.
ثَ ثبّؿ هي اف هٌظـ ؿّاًيٌبمی ثبیؼ ثَ آمیتىٌبمی ایي ؿّىٌلکـ پـػاعت؛ ّگـًَ اّ ثٌب ثَ ثبهیهبًؼٍُبی مبعتبؿ
ؿّاًی مٌتیاه ّ ،ثَ عبٓـ ػؼم ىٌبعت ثـ ػینکْؿك ّ مبعتبؿ عْیو ،هضکْم ثَ آى امت کَ ػؿ ًِبیت ثَ ثبفتْلیؼ
مٌت کوک کٌؼ ّ تاله عْػ ؿا اعتَ کٌؼً .کتَی هِن اهب ایي امت کَ اّ ػؿ ثیبى عَبیٌ ؿّىٌلکـ آؿهبًی عْػ «صبلت
کبؿ ایي ؿّىٌلکـ ؿا هخل ایي هیثیٌؼ کَ ایي ؿّىٌلکـ اف مْؿاط کلیؼی ثَ ػؿّى هیًگـػ ّ ػیکتبتْؿ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ
ّ ػیکتبتْؿ اف ایي ًگبٍ عجـ ػاؿػ ّ ُـاك ػاؿػ» .ػؿ ایي تَْیـ ثیبىىؼٍ اف ٓـف ػکتـ ًیکلـ ّ ػیؼى کبؿُبی هوٌْػَ
اف ػؿّى مْؿاط کلیؼ تْمٔ ؿّىٌلکـ ،ػؿ صویوت ثغيی اف هيکل ؿّىٌلکـ ایـاًی ّ تکـاؿ ثبفی رٌگ عیـ/ىـی ّ
ثبفی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ًِلتَ امت کَ ػکتـ ًیکلـ ًبتْاى اف ػیؼى آى امت .ثـای ػؿک ایي هّْْع ثبیؼ اثتؼا
کْتبٍ ثَ هلِْم «ًگبٍ» ًقػ لکبى ثپـػافین.
هفِْم «ًگاٍ» ًضد لکاى
لکبى ثَ ًظـ ُبیؼگـ ثبّؿ ػاؿػ کَ ُنتی ثَ هؼٌبی «ایٌزب ثْػى» ،ثَ هؼٌبی ثْػى اًنبى ػؿ یک ّّؼیت هيغٌ
فهبًی/هکبًی ثْػى ّ ػؿ یک ػینکْؿك هيغٌ امت .اّ ایي صبلت ایٌزب ثْػى اًنبًی ؿا ثَ هؼٌبی «ػؿ تَْیـ ثْػى»
ثیبى هیکٌؼُ .ـ اًنبًی ػؿ یک تَْیـ عبًْاػگی ّ ػینکْؿك اػیپی هـاؿ ػاؿػ ّ ًْع رب ّ هکبًو ػؿ ایي تَْیـ ّ
ػینکْؿك ػوْهی ّ فثبًی ،ایزبػگـ اٍلی هجبًی ؿّاًی صبلت ،ؿكتبؿ ّ كـػیتو امت .اهب ثَ ثبّؿ لکبى ،ػؿ تَْیـ
ثْػى ّ ػؿ ػینکْؿك ثْػى ثؼیي هؼٌب ًیق ُنت کَ ُـ گبٍ اًنبى ثَ چیقی ًگبٍ هیکٌؼ ،ػؿ ُوبى لضظَ اف ُوبى چیق ثَ
اّ ًیق «ًگـینتَ» هیىْػ ّ اّ فیـ ًگبٍ امت .ایي فیـ ًگبٍ ثْػى ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ،ایزبػگـ ًبعْػآگبٍ چِبؿچْة
صبلت ًگبٍکٌٌؼٍ امت ّ ثغيی امبمی اف ؿكتبؿ ّ صبلت اّ ؿا هیمبفػ )۱( .یؼٌی ػؿ ّاهغ ًگبٍ هب ًَ تٌِب تْمٔ
چيناًؼافی تضت تؤحیـ هـاؿ هیگیـػ کَ اف آًزب ثَ تَْیـ یب چیقی هیًگـین ،ثلکَ گؾىتَ اف آى ،عْػ هب ثَ ػٌْاى
مْژٍ تْمٔ ًگبٍ اثژٍ ثَ هب مبعتَ هیىْین ُ.ویيَ یک ؿاثطَی ػیبلکتیکی ّ هتوبثل هیبى ػیؼى ّ ًگـینتَ ىؼى ّرْػ
ػاؿػ .ػؿ ُوبى لضظَ کَ هیًگـین ًگـینتَ هیىْین ّ ىغَیتهبى تْمٔ ًْع ؿاثطَ ثب ایي ًگبٍ ىکل هیگیـػ.
هؼٌای اص عْساخ کلیذ ًگشیغتي ًیکفش اص ًظش سّاًکاّی
صبل ثب تْرَ ثَ ایي ًگـینتَ ىؼى ّ تؤحیـ آى ثـ ىغَیت ّ صبلت ًگبؿًؼٍ ،ثَ تَْیـ آهبی ًیکلـ هیپـػافین .ػؿ ّاهغ،
هیتْاى ػیؼ کَ ایٌزب ًیق ثب ُویي هّْْع ؿّثَؿّیین کَ ؿّىٌلکـ ایـاًی ًبتْاى اف ىٌبعت ػهین ایي صبلت ّ تؤحیـ آى ثـ
عْیو امت .ػؿ ّاهغ ،صبلت اف مْؿاط کلیؼ ًگبٍ کـػى ثَ هؼٌبی آى ًیق ُنت کَ ػیکتبتْؿ ّ اتبم ًیق ثَ آػهی هیًگـػ
ّ صبلت ؿكتبؿی-ىغَیتی ایي ؿّىٌلکـ تْمٔ ایي ًگبٍ ّ ؿاثطَی ًبعْػآگبٍ ثب اّ ىکل هیگیـػ .ؿاثطَای ًبعْػآگبٍ کَ
ثَ ىکل صبلت ّ ؿاثطَی« اف مْؿاط کلیؼ ًگبٍ کـػى ثَ چیق هوٌْػَ» عْػ ؿا ًيبى هیػُؼ ّ اّ ؿا ثَ کْػک یب اًنبًی
امیـ هخلج اػیپبلی ّ صبالت ًبؿمینتی هیکٌؼ .فیـا ایي کْػک ػؿ ّاهغ اف مْؿاط کلیؼ ثَ اتبم عْاة پؼؿ ّ هبػؿ عْیو
هیًگـػ ّ ٌُْف امیـ هیل پٌِبى ًلی پؼؿ ّ یگبًگی ثب هبػؿ امت ّ ثَ ػٌْاى هِـهبى عْاُبى ؿُبیی هبم ّٓي اف ػمت
متن پؼؿ امت .اف ایي ؿّ ًیق ؿاثطَاه ثب ػیکتبتْؿ ؿاثطَی ًبعْػآگبٍ كـفًؼ/پؼؿ امیـ ثبفی اػیپبلی ّ ػؿ پی چیـگی ثـ
پؼؿ ّ ؿهیت ّ یگبًگی ثب هبػؿ ّ ثب ثت ّ آؿهبى هطلن عْیو امت.

64
ایي ثَ آى هؼٌب ًینت کَ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ عبٓـ ایي صبالت اػیپبلی ّ اىتیبهبت ًبؿمینتی ثَ ػًجبل یگبًگی ثب هبػؿ ّ
آؿهبى ؿّىٌلکـ ىؼٍ امت .هّْْع ایي امت کَ عْامتُبی ثـصن ّ آگبُبًَی ایي ؿّىٌلکـ ػؿ پی ؿكغ تجؼیُِب ّ
هيکالت ّ ایزبػ یک ربهؼَی هؼؿى ایـاًی ،ثَعبٓـ ایي صبالت ًبعْػآگبُبًَی اػیپبلی ّ هِـهبًبًَ ،ػؿ ّاهغ عْیو ؿا
اعتَ ّ هخلَ هیکٌؼ ّ صتی گبٍ ثَ ّؼعْیو تجؼیل هیکٌؼ .فیـا اّ ًبعْػآگبٍ امیـ ایي ؿاثطَی تغـیجی ّ ثبفی اكيب ّ ثَ
فهیي کْثیؼى ؿهیت امت .ثیػلیل ًینت کَ ػوؼتب رؼلُبی میبمی ّ اًؼیيَای ثَ رؼلُبی كـػی ّ ىغَی ّ کْثیؼى
ػگـاًؼیو ّ ؿهیت تجؼیل هیىْػ؛ صتی ػؿ ثـعی رؼلُبی ؿّىٌلکـی.
اگـ ؿّىٌلکـ ؿا ػؿ هؼٌبی گنتـػٍی آى ثَ ػٌْاى اًتلکتْئل ّ ثؼّى ثبؿ اؿفىی امتلبػٍ کٌین ،آىگبٍ ػیؼى ایي صبالت
اػیپبلی ػين ثَ هبم ّٓيً ،لی پؼؿ مٌت ،گـكتبؿی هؼاّم ثَ ُـاك اف هـگ ّ هیل پٌِبى هتل ػیگـی کبؿ مغتی ًینت.
فیـا اگـ هیل ّ ُـاك هـگ یکی اف هّْْػبت هِن ػؿ ؽُي اًنبى ایـاًیمت ،ػؿ ّاهغ ایي هیل هـگ ّ ًیق پبؿاًْییب
ُوبى هیل هتل پؼؿ امت کَ ثَعبٓـ ُـاك اف پؼؿ ثـػکل ىؼٍ ّ ثَ موت عْیو ًيبًَ ؿكتَ امت.
پاساًْییا دس خذل سّؽٌفکش/دیکتاتْس ایشاًی
ُوبىْٓؿ کَ ًیکلـ ثَ فیجبیی ػؿ هْؿػ ػیکتبتْؿ ًيبى هیػُؼ« ،اّ اف ایي ًگبٍ ُـاك ّ اّطـاة ػاؿػ» .اىتجبٍ ًیکلـ
ػؿ ایٌزبمت کَ ًویثیٌؼ ؿّىٌلکـ اّ ًیق ًبعْػگبُبًَ امیـ ُویي ًگبٍ ّ امیـ ُویي ثبفی ًبؿمینتیمت .اف ایيؿّ ػؿ
ُـ ػّ صبلت پبؿاًْییب ّ هیل هتل ػیگـی ّ ُـاك اف ًگبٍ ػیگـی ّرْػ ػاؿػ« .تئْؿی تْٓئَ» گنتـػٍ ػؿ هیبى
ؿّىٌلکـاى ایـاًی عْػ ًوبػی اف ایي پبؿاًْییبمت .كؤ ثـای هخبل ػیـّف عبؿری ّ اهـّف هْم كبؿك ثَ هوَـ تجؼیل
هیىْػ .ثب ُویي تَْیـ هیتْاى ثِتـ ػؿک کـػ کَ چـا ؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ هِـهبىگـایی ّآؿهبىگـایی ػالهَای
كـاّاى ػاؿػ.
ًیکلـ ػؿ ثیبى هلِْهو اف ؿّىٌلکـ ،ػهیوب ثَ ایي صبلت ؿاثطَی ًبؿمینتی ػیکتبتْؿ اىبؿٍ هیکٌؼ کَ «عیبل هیکٌؼ
ًگبُی اف مْؿاط کلیؼ ثَ اّ هیًگـػ ،صتی ّهتی ؿّىٌلکـ هـػٍ امت ّ كؤ چينُبیو صْْؿ ػاؿًؼ» .اهب اّ ًبؿمینتی
ثْػى ایي ًگبٍ ّ ؿاثطَ ّ ًبثبلؾ ثْػى آى ؿا ًویثیٌؼ .اّ ًویثیٌؼ کَ ؿّىٌلکـ اّ ًیق ُویيْٓؿ اصنبك هیکٌؼ کَ کنی
اف مْؿاط ثَ اّ هیًگـػ ّ هـتت تضت ًظـ امت .فیـا ایي صبلت امیـ ًگبٍ ّ چيوبًی هنتول ػؿ پيت مْؿاط کلیؼ
ثْػى ،ػهیوب صبلت ؿّاثٔ ًبؿمینتیمت (ُ .)۲وبىْٓؿ کَ اًنبى پبؿاًْییؼ اف ًگبٍ ػؿّى تلْیقیْى ُـاك ػاؿػ ّ ایي
ؿاثطَ ػّ ٓـكَ امت .آى کَ هیًگـػ ًگـینتَ هیىْػ.
صبلت ؿّىٌلکـ/ػیکتبتْؿ ثَمبى ػّ صبلت هتلبّت ػینکْؿك هخل کْػکبى میبهی ثَ ُن چنجیؼٍاًؼ ّ ُوؼیگـ ؿا ّ
ػینکْؿك ؿا اف ًگبٍ كْکْیی ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .ػؿ ًوًَْی ایـاًی آىُ ،ـػّ ػؿ پی ًلی ػیگـی ّ ربیگقیٌی اّ ػؿ ثبفی
ًبؿمینتی ُنتٌؼ ّ ایي ثبفی ًبؿمینتی ُوبى ػینکْؿك مٌتی ایـاًیمت .اف ایيؿّ ًیق ثتىکٌی ایـاًی ػوؼتب ثَ ایزبػ
یک ثت ًْ هیاًزبهؼ ّ ثب ىکنت هزنوَی ثت هجلی ،ػکل ثت رؼیؼ ثَ هبٍ هیؿّػ ّ ثبفی ًبؿمینتی اػاهَ هییبثؼ.
فیـا ُـ کل ػؿ پی اكيبی ػیگـی ّ ًلی ػیگـی ّ ػمتیبثی ثَ ثت عْیو امت .اف ٓـف ػیگـ یک عَیََی هِن
ؿّاثٔ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ گـكتبؿی ػؿ اكنْى ًگبٍ ػیگـی ّ ًبتْاًی اف اؿتجبٓ چٌؼالیَ ّ هبًًْوٌؼ ثب عْیو ّ
ػیگـیمت .لؾا ًَ ؿّىٌلکـ ّ ًَ ػیکتبتْؿ هبػؿ ثَ ایزبػ ؿاثطَی هؼؿى ّ چٌؼالیَ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ ،فیـا ُـ کؼام هـتت
صل هیکٌؼ کَ ػیگـی هیعْاُؼ اّ ؿا اف ثیي ثجـػ ّ ثَربی رؼل میبمی ،گْیی یک رؼل ّ کیٌَی ىغَی ػؿ ثیي
امتٓ .جیؼیمت کَ چٌیي ؿّاثطی ُن ایزبػگـ هتلُبی فًزیـٍای ّ ؿّاثٔ ػگـکيیمت ّ ُن عْػثَعْػ ایي ثبفی
پبؿاًْییب ّ گـكتبؿی ػؿ امبؿت ًگبٍ ػیگـی ؿا توؼیؼ هیکٌؼ.
ضشّست سُایی اص لِشهاىگشایی ایشاًی ّ ساتطَی ًاسعیغتی تا سلیة
ؿّىٌلکـ ایـاًی فهبًی عْاُؼ تْاًنت ثِتـ ثَ عْامتُبی ثـ صن عْیو ّ ؿُبیی کيْؿ اف ًبثنبهبًیُب ػمت یبثؼ کَ
ًْع ؿاثطَاه ؿا ثب ػیکتبتْؿ ّ ثب ػیگـی ّ ٌّٓو تـییـ ػُؼ .ثَ ّیژٍ اف ؿاثطَی هِـهبىگـایبًَ ثیـّى آیؼ ّ ثؼیي
ٓـین ثب تـییـ ؿاثطَ ،ػیگـی ّ ؿهیت ؿا ًیق ّاػاؿ ثَ تـییـ ؿاثطَ کٌؼ .ثَ ػجبؿتی تب فهبًی کَ ؿاثطَی اّ ثب ػیکتبتْؿ
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یک ؿاثطَی اف مْؿاط ًگـینتي هِـهبًبًَ ّ هیل اكيب ّ ثـهال کـػى فىتیُب ّ ثَ هْل هؼـّف کْثیؼى اّ ،هتل پٌِبى ّ
آىکبؿ اّ ّ ػمتگبُو ثبىؼ ،اّ ًبعْػآگبٍ ثَ ثبفی ػیکتبتْؿ ّ ػینکْؿك ّ ثبفی عیـ ّ ىـی تي هیػُؼ ّ آى ؿا
ثبفتْلیؼ هیکٌؼ.
هّْْع ایي امت کَ تب فهبًی ؿاثطَی ؿّىٌلکـ ّ ػیکتبتْؿ ثَ ایي ىیٍْی اف مْؿاط ًگـینتي کْػکبًَ ثبىؼ ،آىگبٍ
ؿّىٌلکـ ػؿ ّاهغ یک هِـهبى ّ ػبؿف ػؿ پی ؿّىٌگـی هـػم ّ اكيبی متنُبمت .اف ایيؿّ ًیق ایي هِـهبى تـاژیک
ّ امیـ ًگبٍ هبػؿ ثبیؼ ثَ هْل یًْگ ػؿ کتبة «هِـهبى» ُویيَ ثَ ػمت ؿهیت یب ایي ػیْ ّ ػیکتبتْؿ ّصيتٌبک کيتَ
ىْػ تب ثبفی ػیْ/هِـهبى اػاهَ یبثؼ .ؿّىٌلکـ هب ثبیؼ مـاًزبم ثَ ایي صویوت ًبیل آیؼ کَ هـػم کوبثیو صوبین ؿا هیػاًٌؼ
ّ هّْْع ُیچگبٍ ػؼم ىٌبعت یب رِل ًجْػٍ امت .هّْْع ىٌبعت ػینکْؿك ّ هؼؿتُبی ػینکْؿك ػؿ ثبفتْلیؼ
عْیو ّ ایزبػ تلبّت ّ تضْل ػؿ آى ّ ػؿ هبًْى ،كـٌُگ ّ فثبى اف ٓـین کبؿ ؿّىٌلکـی ّ هجبؿفات هؼًی ّ ؿیـٍ
امت .اثتؼا ثب ؿُبیی اّ اف ایي ثبفی پبؿاًْییؼ ّ ًبؿمینتی ّ ػگـػینی ُـچَ ثیيتـ اف کْػک/هِـهبى ثَ کبؿىٌبك ّ
ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ پنت هؼؿى ربهؼَی هؼًی هیتْاًؼ ُوقهبى ػیگـی ؿا ّ ػیکتبتْؿ ؿا ًیق ّاػاؿ کٌؼ کَ ُـچَ ثیيتـ
ثَ هنئْل هبًًْی ّ صکْهت هنئْل ،ىِـًّؼ هنئْل ػؿ ثـاثـ عْامتُبی ربهؼَ ،عْیو ّ ؿّىٌلکـ هؼًی تجؼیل ىْػ
ّ ایزبػگـ ثبفی هؼؿى ّ موجلیک گـػػ.
ساٍ ّ تاصی ًْ ،حالتی ًْ اص سّؽٌفکشی ایشاًی
ثَ ُویي عبٓـ یک ؿاٍ هِن تضْل ربهؼَی هب ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَی موجلیک هؼؿى ،كـػیت موجلیک ّ ثبكبٍلَ ّ
ؿُبیی اؿ اؿتجبٓ ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ امت ،تب ثتْاًین اف یک ٓـف ثَ ػٌْاى كـػ هؾُجی هؼؿى ّ مکْالؿ
هؼؿى ،ؿّایبت هؼؿى ّ تللینُبی هؼؿى ایـاًی اف مٌت/هؼؿًیت ّ پـّتنتبًینن ایـاًی ثیبكـیٌین ّ اف ٓـف ػیگـ
ایزبػگـ ػینکْؿك هؼؿى ّ ػیبلْگ ّ ًوؼ هؼؿى ثب ػّلت ّ ػگـاًؼیو ىْین.
هؼْل ربهؼَی هب مٌت یب هؾُت ًینت؛ ثلکَ ًْع ؿاثطَی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثب مٌت ّ هؾُت امت .ایي
ؿاثطَی ًبؿمینتیمت کَ ثبػج هیىْػ مٌتمتیق یب مٌتپـمت ىْین؛ ّ هبًغ اف آى هیىْػ ثَ اؿتجبٓ ثبكبٍلَ ّ
موجلیک ّ هبثل تضْل ثب مٌت ّ هؾُت ػمت یبثین .ثب ایي ؿاثطَی هؼؿى ّ ثبكبٍلَی موجلیک هب هیتْاًین ثـ ثنتـ تْرَ
ثَ هضؼّػیتُبی مبعتبؿی ّ تؤّیلی هتْى هؼیوی هبًٌؼ مٌت ّ هؾُت ،ؿّایبت هؼؿى ّ ًْ ،تللینُبی هؼؿى ّ ًْ ثیبكـیٌن
ّ ثـ ًکبت هٌلی كـٌُگهبى چیـٍ ىْین .تب ثتْاًین ثب ایي ؿاثطَی موجلیک ،كـػیت موجلیک ّ تخلیخی ّ ثَ ػٌْاى
ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ مکْالؿ ایـاًی ایزبػگـ تللینُبی هْی هؼؿًیت/مٌت ّ ػمتیبثی ثَ اىکبل هغتلق ٌُـ ّ ًگبٍ
هؼؿى ایـاًی ّ هتلبّت ىْین .تب ثتْاًین ثَمبى ػبىوبى فهیٌی ّ ػبؿكبى فهیٌی ،ایزبػگـ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی كـػیت
ایـاًی ،گیتیگـایی ایـاًی ىْین ًَ .ثبفگيت ثَ عْیيتي هوکي امت ّ ًَ مـاپبهؼؿى ىؼى .تٌِب ؿاٍ ػؿمت ػمتیبثی ثَ
اًْاع ّ اىکبل تللین ثَ ّمیلَی ایي اؿتجبٓ ًْ ّ موجلیک امت ّ رؼل هؼؿى ثـ مـ ثِتـیي تللینُب .ایيگًَْ ًوؼ ًْی ایي
ًنل تْاًب ثَ اؿتجبٓ موجلیک مْاالت ؿا تـییـ هیػُؼ ّ ثِتـیي ؿّایبت ّ تللینُبی هؼؿى ایـاًی ؿا هیرْیؼ). (+
اف ٓـف ػیگـ ،ایي ًنل ًْی فًبى ّ هـػاى ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ّؼهِـهبى کَ ُن ثب مبیـ ؿّىٌلکـاى هؼؿى هبًٌؼ آهبی
ًیکلـ ّ ُن ثب هنئْلیي کيْؿه هبًٌؼ آهبی اصوؼیًژاػ ػؿ یک ؿاثطَی چٌؼالیَی موجلیک ّ ثـ ثنتـ ػیبلْگً ،وؼ ّ
چبلو هؼؿى هـاؿ ػاؿػ ،پبیبى ًِبیی ایي ثبفی عیـ/ىـی ،هِـهبىگـایی ّ آكـیٌٌؼٍی ثبفی ًْی ایي ؿّىٌگـاى عٌؼاى ّ
اؿْاگـ امت .ایي ًنل ًْ ثب هـگ عْیو ثَ ػٌْاى هِـهبى ،فهیٌَی هـگ ػیکتبتْؿ ّ ثبفی عیـّ ىـی ؿا تؼاؿک ػیؼٍ
امت .فیـا ػیگـ هِـهبًی ػؿ هیبى ًینت ّ آًِب ٍضٌَ ّ ؿاثطَ ؿا ػُْ کـػٍاًؼ ّ مـکْة ایي ؿّىٌلکـ ًْ ّ ًنل
ًْی ّؼهِـهبى ثَ هؼٌبی ػول ؿیـهبًًْی هنئْلیي ّ اػتـاُ هٌطوی ّ هبًًْی ربهؼَی هؼًی ثَ ػّلت امت ّ ًَ
تکـاؿ ثبفی کِي اف مْؿاط کلیؼ ثَ یکؼیگـ ًگـینتي ؿّىٌلکـ/ػیکتبتْؿ ّ اػاهَی ثبفی تْٓئَ ،اكيبگـی ّ پبؿاًْییبی
ایـاًی .ثبؿی ،ػّؿاى ػّؿاى ایي ثبفیگـاى اؿْاگـ ّ ثبفی عٌؼاى ،چٌؼالیَ ّ هؼؿى آًِبمت .ػّؿاى تضْل ػؿ ػینکْؿك
امت اف ٓـین ؿّىٌگـی کبؿىٌبمبًَ ،عٌؼاى ،اؿْاگـ ّ ّؼهِـهبًبًَ آًبى ّ تضکین ایي ٍضٌَ ّ صبلت هؼؿى ثبفی ّ
صبلت هؼؿى ػینکْؿك.
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اص ٌُشهٌذ ّ سّؽٌفکش تثؼیذی تا هِاخش هذسى چٌذالیَ
.
آعیة ؽٌاعی هفِْم <ٌُش دس تثؼیذ> ّ همالَ هغؼْد ًمشٍ کاس « تثؼیذ ّ تثؼیذی،پذیذٍ ای ٌُْص ًؾٌاختَ؟»
هلِْم ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ّ <ٌُـ ػؿ تجؼیؼ> ػؿ هیبى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی هؼؿتی كـاّاى ػاؿػ .هوبلَ ؽیل ػؿ پی
ىٌبعت هٌطن ایي هلبُین ّ آمیت ىٌبمی آى ثـ ثنتـ پـّمَ هؼؿًیت ّ تضْل هؼؿى اًنبى ایـاًینت .اف ٓـف ػیگـ
ًْینٌؼٍ ّ ؿّىٌلکـ عْة ایـاًی ػکتـ ًوـٍ کبؿ ػؿ ثغو اّل هوبلَ رؼیؼه( )1ثَ ػكبع اف ٌُـ ػؿ تجؼیؼ کَ ثجبّؿ اّ ٌُـ
صبهی آفاػی ّ ػگـاًؼیيی ّ تجلْؿ ایي ػگـاًؼیيی مـکْة ىؼٍ امت  ،هّْْع ًْع ثـعْؿػ ثَ ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ّ تاله
ثـعی هضبكل كـٌُگی ػاعل کيْؿ ثـای ًلی تجؼیؼ ّ تجؼیل تجؼیؼی ثَ هِبرـ هی پـػافػ .اّ ُوچٌیي ثَ ًوؼ ًگـىِبی
هٌلی ثـعی ٌُـهٌؼاى هؼبٍـ ثَ عالهیت ٌُـهٌؼ تجؼیؼی هی پـػافػ ّ ػؿ هزوْع ًکبتی ؿا هطـس هی کٌؼ کَ ثجبّؿ هي
پـػاعتي ثَ آًِب ّ آمیت ىٌبمی ًوؼ ػّمت گـاهی ػکتـ ًوـٍ کبؿ ثَ هب ػؿ ػؿک ػّ هّْْع امبمی ؽیل کوک هی
ؿمبًؼ:
 /1اف یکنْ ثـ ثنتـ ایي آمیت ىٌبمی هی تْاًین ثَ ػؿک هؼْل ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ّ مغت ربًی كـٌُگ
مٌتی هِـهبًی ّ ثبفی عیـ/ىـی ًِلتَ ػؿ ربى اّ ّ یکبیک هب ػمت یبثین؛ كـٌُگ هِـهبًگـایی ّ ثبفی تـاژیک
ػیْ/هِـهبًی کَ هبًغ ؿىؼ ّ ًِبػیٌَ ىؼى ًگبٍ هؼؿى ،ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ،ایزبػ مبعتبؿُبی كـٌُگی ّ هبًًْی هؼؿى
.ػؿ ربهؼَ كـٌُگ ایـاًی ػؿ ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ىؼٍ ّ هی ىْػ
 /2اف مْی ػیگـ ثـ ثنتـ ایي آمیت ىٌبمی هی تْاًین ُـ چَ ثِتـ ثَ ػؿک هؼْل « ٌُـ ػؿ تجؼیؼ» ّ ّـّؿت ػجْؿ
اف آى ّ ػمت یبثی ثَ « ٌُـ هِبرـ چٌؼالیَ» ّ ّـّؿت ػجْؿ اف ثبفی ًبؿمینتی ػیْ/هِـهبىّ ،ـّؿت ػگـػینی ّ
.ایزبػ ثبفی ّ چبلو هؼؿى کبؿىٌبك ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ایـاًی/هنئْل هبًًْی ّ ربهؼَ هؼًی ػمت یبثین
اف آًزب کَ هجال ػؿ ػّ تب اف ًْىتَ ُبین ػؿ ثبة ٌُـ ػؿ تجؼیؼ هّْْػبتی هطـس کـػٍ ام(ثغو ػّم ُوبؿْىی ثب اؿّتینن
.هؼؿى ّ ًوؼ ؿهبى رؼیؼ ؿّب هبموی)،پبؿگـاكِبی اًؼکی اف آًِب ؿا ایٌزب ًیق امتلبػٍ کـػٍ ام
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ُـ اًنبى ایـاًی اف ىبٍ تب عبتوی ،اف هي تب ىوب ،اف كـّؽ تب هـین ُْلَ  ،اف ىکٌزَ گـ تب ىکٌزَ ىًْؼٍ ،اف هِـهبى تب
تْاة ،اف ىـیؼتی تب گٌزی ،اف کنـّی تب ػّمتؼاؿ ،اف آىْؿی ّ ثیْبیی تب ًنل هبُ ،وَ ّ ُوَ ػؿ ّاهغ ًوبیبًگـ
چگًْگی تالهی ّ پیًْؼ ًگبٍ هؼؿى ّ مٌت ػؿ ىغَیت آًِب ّ ًگبٍ آًِب ُنتٌؼُ .وَ آًِب ُن هؼؿى ُنتٌؼ ّ ُن مٌتی .اف
ایٌـّ ًیق یک اًگیقٍ امبمی صـکبت ّ ًظـاتيب ى ،تاله ثـای پبمغگْیی ثَ ایي ثضـاى ػّگبًگی ػؿًّی امت کَ
عْیو ؿا ثيکل رٌگ هؼؿًیت/مٌتّ ،مْمَ ّ اعالم ،رٌگ ایوبى ّ عـػ ّ ؿیـٍ ػؿ ًْىتبؿ ،گلتبؿ ّ ؿكتبؿ یکبیک هب
ّ ُوَ ٌُـهٌؼاى ّ میبمتوؼاؿاى ایـاًی ًيبى هیؼُؼ .ػؿ ایي هؼٌب ًیق ُـ کؼام اف هب ىغَیتو ػؿ هؼٌبی لکبًی ًوطَ
تالهی مٌت ّ هؼؿًیت امت .اف آًـّ کَ ایي ػّ كـٌُگ ثنیبؿ ثب یکؼیگـ هتْبػًؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثغبٓـ آًکَ هؼؿت
موجلیک ّ كـػیت موجلیک ایزبػگـ تللین ّ پؾیـه هؼؿًیت ػؿ كـٌُگ ایـاًی ػؿ مبعتبؿ ؿّاى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی
ّؼیق امت ،اف آًـّ ًیق ایي ػیؼاؿ ثضـاى فا ّ ایزبػگـ ثضـاى كـػی ّ روؼی ػّ مؼٍ اعیـ كـٌُگ هب ثْػٍ امت .ػؿ
ایي هؼٌب هؼؿًیت ثـای هب ثنبى تجلْؿ توٌبی هبمت ،فیـا توٌبی هي ُویيَ توٌبی <ؿیـ> امت ّ هي ّ ػیگـی ػّ ؿّی
یک ًْاؿ هْیجْك ّ ػّ ًیوَ یکؼیگـ ُنتٌؼ  .ثؼیٌغبٓـ ًیق ؿاثطَ هب ثب هؼؿًیت ثيکل <ؿـیجَ آىٌبیی> هی ثبىؼ کَ ُن
ػؿ هب اصنبك ًقػیکی ّ لؾت ایزبػ هی کٌؼ ّ ُن تـك ّ کبثْك ایزبػ هیکٌؼ .ؿاثطَ تـك ّ اىتیبم هب ثب هؼؿًیت ّ
اىتیبهبت هؼؿى هب ،تجلْؿی اف ؿاثطَ هب ثب ًبآگبُی هب ّ ثب صوبین ػؿًّی ّ یب ًیبفُبی ػؿًّی هبمت کَ هی عْاٌُؼ اکٌْى
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پؾیـكتَ ىًْؼ ّ ػؿ رِبى موجلیک هب رؾة گـػًؼ ّ ایٌگًَْ ثَ صن عْیو ؿمٌؼ ّ فًؼگی هب ؿا فیجبتـ ّ پـىْؿتـ
.مبفًؼ
هيکل ػؿ ایي امت کَ تب فهبًی کَ ػؿ كـػ ّ ربهؼَ ایي <ؿیـ> ّ ثغو گويؼٍ عْیو پؾیـكتَ ّ ّ ُْن ًگـػػ،ثَ مبى
ثیوبؿی ّ ثضـاى ّ ُـاك ّ کبثْك ّ ّمْمَ عْیو ؿا ًيبى هیؼُؼ ّ هب ؿا ثَ ثضـاًِبی هغتلق كـػی ّ روؼی هی
اًؼافػ .هيکل ػیگـ ایي امت کَ ایي پؾیـه ّ ُْن تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ اف ٓـین ایزبػ تللیوِبی هغتلق هی
تْاًؼ ّ ثبیؼ ثؼمت آیؼ ّگـًَ ثبفُن كـػ ّ ربهؼَ ػچبؿ ثضـاى هی هبًؼ ّ ثٌبچبؿ یب اًؼیيَ ّ توٌبی ًْ ؿا هنظ ّ ایـاًی
هی مبفػ ّ یب اّ ؿا ثَ مبى رنوک ثیگبًَ پل هی فًؼ .اف ایٌـّ تب فهبًی کَ كـٌُگ هب ّ یکبیک هب ثَ اًْاع هغتلق
ایي ُْیت هؼؿى ّ تللیوی ػمت ًیبثینً ،وی تْاًین ًَ ثَ هؼؿًیت ایـاًی ّ پبیبى ثضـاى ّ یب ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ چٌؼالیَ
ایـاًی/رِبًی ،ؿًنبًل ایـاًی ّ ربهؼَ هؼًی ایـاًی ّ كـٌُگ هؼؿى کبهل ػمت یبثین ّ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژیک
ثضـاى ُنتینُ .ـ کؼام اف هب ػیگـ ًَ مٌتی کبهل ّ ًَ هؼؿى کبهل امت ّ ُیچگبٍ ًوی تْاًؼ چٌیي چیقی ثبىؼ .فیـا ایي
ػّ ثغو ىغَیت اّ ؿا تيکیل هی ػٌُؼ .ػؿ ّاهغ ُوَ هب ّ تبؿیظ ّ كـٌُگوبى یک اًنبى هؼؿى چٌؼپبؿٍ ّ هؼؿًیت
.ثضـاى فػٍ امت ،اف آعًْؼ صْفٍ ػلویَ هن تب كیلنْكبى ّ ؿّىٌلکـاى ثقؿگ هب
ؿاٍ ػمتیبثی ثَ ایي تللین موجلیک ّ هؼؿى اف ٓـین ایزبػ یک اؿتجبٓ موجلیک ّ تخلیخی ثب <ؿیـ> یب ثب توٌبُبی عْیو
امت .تب كـػ ایـاًی ثتْاًؼ ثب کوک ایي كبٍلَ موجلیک ّ اؿتجبٓ موجلیک تخلیخی ثب هؼؿًیت ّ مٌتُ ،ن ثَ ًوؼ ّ ُْن ّ
پؾیـه هؼؿًیت ثؼؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ثپـػافػُ،ن ثـ ًوبٓ هٌلی كـٌُگ ّ مٌت عْػ چیـٍ ىْػ ّ ایٌگًَْ ایزبػگـ
تللیوِبی هغتلق هؼؿًیت/مٌت،ایزبػگـ پـّتنتبًینن ایـاًی ،ؿّایبت ًْ اف مٌت ّ هؾاُت ایـاًی ،ایزبػگـ هلبُین كـػیت
ایـاًی،گیتی گـایی ّ ٌُـ هتلبّت ّ چٌؼالیَ ایـاًی/رِبًی ثبىؼ .هيکل امبمی ایـاًی ایي ثْػٍ ّ ُنت کَ اف آًـّ
ایـاًی ًْع اٍلی اؿتجبٓو ثب عْػ ّ ثب <ؿیـ> ثيکل ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثْػٍ ّ امت ،اف آًـّ ًیق ًبتْاى اف
كبٍلَ گیـی ّ ایزبػ تللین ّ هضکْم ثَ ثبفی عیـ/ىـ ّ ػیْ/هِـهبى ّ یب ؿـة متیقی/ؿـة ىیلتگی،مٌت متیقی/مٌت
ىیلتگی ثْػٍ امت .اثتؼا ثـ ثنتـ ُْیت كـػی ّ رٌنیتی عْیو ّ ثب آىتی ُـ چَ ثیيتـ ثب رنن ّ فًؼگی ،چٌیي اًنبى
ایـاًی هی تْاًؼ ثَ مبى <مْژٍ هٌونن> لکبًی ّ یب <رنن ُقاؿ گنتـٍ>ػلْفی هبػؿ ثَ كبٍلَ گیـی ثب مٌت ّ هؼؿًیت
گـػػ،كبًی ّ فهیٌی گـػػ ّ ایٌگًَْ ثَ مبى هْرْػی كبًی ّ هٌونن ّ یب چٌؼالیَ هبػؿ ثَ ایزبػ تللیوِبی عْیو اف
مٌت/هؼؿًیت ّ ثـ ثنتـ عْامتِبی عْیو ّ فهبًَ عْیو گـػػ .ػؿ ایي هؼٌب ًیق تاله عیبلی ّ ًبؿمینتی ثـای یکی
ىؼى ثب مٌت یب هؼؿًیت هبًٌؼ تق مـثبالمت ّ ثی حوـ ،فیـا هب هؼؿًیت ثضـاى فػٍ ّ چٌؼپبؿٍ این .یک مْژٍ
هؼؿى/مٌتی ُنتین کَ ػؿ عْیو ثوْل ُؼایت ًبهتزبًل امت ّ ثؼیٌغبٓـ هضکْم ثَ ثـفط ثْف کْؿ ،تب آى ٌُگبم کَ ثب
تللین عْیو ّ رؾة هؼؿًیت ػؿ كـٌُگ عْیو ّ چیـگی ثـ ًکبت هٌلی مٌت ّ هؼؿًیت ثتْاًؼ اف ثـفط عْیو پبی ثَ
رِبى فیجب ّ تـاژیک/کویک ،كبًی ّ پبؿاػکل اًنبًی عْیو ثگؾاؿػ .ػؿ چٌیي رِبى تللیوی ّ كـػیت پبؿاػکنی ُن ُـ
صبلت چٌیي اًنبى ّ رِبًی چٌؼالیَ ّ تـکیجی افػين ّهؼؿت ،عـػ ّ اصنبك ،ػؿػ ّ لؾت امت ّ ُن ُوقهبى ؿاثطَ
اًنبى یب مْژٍ ثب <ؿیـ>،چَ ثب عْیو ،ثب هؼيْم یب ثب ؿهیتُ ،ویيَ ؿاثطَ ای تخلیخی ّ مَ گبًَ امت ؛ ثؼیٌْمیلَ اّ هی
تْاًؼ ُن ثَ ػين ّ رؼل اًؼیيَ ّ هؼؿت عْیو ّ هالهبت ػیگـی ّ <ؿیـ> تي ػُؼُ ،ن اف هّْغ مْم یب هبًْى ثَ
عْیو اف ثیـّى ثٌگـػ ّ ثَ ًوؼ عْیو ّ ؿّاثطو ّ یب ػیبلْگ ًوبػاًَ ثب هؼيْم ّ ؿهیت ػمت فًؼ ّ ایٌگًَْ عْیو ّ
رِبًو ؿا هتضْل مبفػ .ایٌگًَْ ُن اُّ،ن <ؿیـ>ُ،ن هؼيْم ّ ػیگـی یب توٌبُبیو ّ ُن هبًْى ّ ّلغ مْم هبثل تضْل
ّ كبًی هی ىًْؼ .ثؼیٌْمیلَ مـاًزبم اًنبًی ایـاًی ثَ هِوتـیي اٍل هؼؿًیت ّ ثلْؽ اًنبًی یؼٌی هجْل <هـگ عؼا>،
هجْل هـگ صوبین هطلن ّ كبًی ثْػى عْیو ّ رِبًو ّ ػيوو ،هبثل تضْل ثْػى ؿاثطَ اه ثب ُنتی ػمت هی یبثؼ ّ
آكـیٌٌؼٍ ؿّایبت ًْ ّ موجلیک ّ هبثل تضْل اف مٌت ّ هؾُت ،اف اعالم ّ ػين ّ گیتی گـایی ّ ٌُـ ایـاًی هی گـػػ.
اّ ایٌگًَْ ثَ ُْیت هؼؿى ّ چٌؼالیَ عْیو ػمت هی یبثؼ ّ ثٌب ثَ تْاًو ایزبػگـ مبعتبؿ ّ ػینکْؿك هؼؿى ّ هبًًْوٌؼ
 ّ.هبثل تضْل ،ایزبػ گـ اًْاع ّ اىکبل ًگبُِب ّ ٌُـُبی چٌؼالیَ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ایـاًی ّ هتلبّت هی گـػػ
ثب ایي ًگبٍ ثَ ثضـاى هؼؿًیت ػؿ ایـاىُ ،ن پی هی ثـین کَ ًوطَ اىتـاک یکبیک هب ثب یکؼیگـ چینت ّ هّْْع هبُْی
رنتزْی هب ایـاًیبى چینتُ ،ن هی تْاًین ثب هؼیبؿُبی ػهین ثَ ثـؿمی ًْع ّ چگًْگی ایي تللین ّ اؿتجبٓ هیبى ػّ
كـٌُگ ّ ًگبٍ ػؿ فًؼگی ّ ًگبٍ ُـ ٌُـهٌؼ ،میبمتوؼاؿ ّ یب ػبلن ایـاًی ثپـػافین ّ تللین اّ ؿا ثنٌزین .ثب آمیت ىٌبمی
ّ هوبینَ ایي تللیوِب ّ ًگبُِب هی تْاًین پی ثجـین کَ کؼام ًگبٍ ّ ىؼـ ّ یب ًگبٍ میبمی ٌُْف صبلتی ىتـهـؿی ّ
ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ػاؿػ ّ ٌُْف امیـ ثبفی عیـ/ىـی،ػیْ/هِـهبًی ًبؿمینتی ایـاًینت ّ کؼاهیک تْاًنتَ
امت ثَ تللین عْیو ػمت یبثؼ ّ ایي تللین مبعتبؿه چگًَْ امت ّ تب چَ صؼ پیيـكتَ امت .فیـا تللیوی کَ هي ّ ىوب
هی مبفینُ ،ن ثبػج تيبثَ هب ثَ اًنبى هؼؿى ّ اًنبى مٌتی ّ ُن ثبػج تلبّت هب اف ُـ ػّ امت .فیـا ُْیت ثَ هؼٌبی
تلبّت امت .اهب ثب ایي ًگبٍ ّ ُْیت موجلیک،تللیوی ّ هتلبّت عْیو آًگبٍ هی تْاًین ػؿ ُـ ػّ رِبًوبى ثب ًگبٍ هتلبّت
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ّ هتلبّٓوبى ثَ ؿىؼ رؼل اًؼیيَ ُب ّ صبالت هغتلق تللین کوک ؿمبًین ّ ػؿ تضْالت ػینکْؿمیْ ُـ ػّ كـٌُگ
.کبؿمبف ثبىین ّ عْیو ؿا رقیی اف آًِب ثؼاًین
ثـ ثنتـ ایي ًگبٍ ػلوی هی تْاًین اکٌْى ُن ثِتـ ثَ هٌطن ّ ّـّؿت ٌُـ تجؼیؼی پی ثجـین ّ ُن تبحیـ ّـثبت مغتی
ؿا ػؿک کٌین کَ ًبتْاًی ػجْؿ اف <ٌُـ ػؿ تجؼیؼ> ّ ًبتْاًی ػمتیبثی ثَ ٌُـ هِبرـ چٌؼالیَ ثَ ؿىؼ ّتکبهل ثغيی اف
ایـاًیبى ٌُـهٌؼ ّ ثَ ؿىؼ ػینکْؿك ّ چبلو هؼؿى ػؿ ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ فػٍ امت  .فیـا ایي هبثل كِن امت کَ
اًنبى ٌُـهٌؼ ثب رِبى گؾىتَ عْیو ّ صبل عْیو ػؿ اؿتجبٓ ثبىؼ ّ ثَ هنبئل آًزب ثپـػافػ .ایي گؾىتَ اّ ّ ًیوَ اٍلی
ّ اّلیَ اّمت ّ ثْیژٍ كـاهْه کـػى كبرؼَ ُبی اًنبًی ثَ هؼٌبی هضکْهیت ثَ تکـاؿ آى امت .فیـا تب فهبًی کَ
هـػگبًوبى ؿا عْة ثَ عبک ًنپبؿین ّ آى كبرؼَ ؿا ثَ تزـثَ ّ ىٌبعت تجؼیل ًکٌین ،هـػگبًوبى ثٌبچبؿ ػیگـثبؿ ػؿ
عْاة ّ ثیؼاؿی ثَ مـاؿوبى هی آیٌؼ ّ صن عْیو هی ٓلجٌؼ .ایي ٓجیؼی امت کَ ثْیژٍ ػؿ مبلِبی اّلیَ هِبرـت
ارجبؿی ،ػؿػُب ّ ّـثبت ؿّصی ّ ّرْػی گؾىتَ ّ عين ّ ػؿػ ػؿًّی ثَ ػٌَـ اٍلی عْاة ّ ؿّیب ّ ٌُـ ّ تلکـ
تجؼیل ىْػ ،فیـا ایي ػؿػُب ّ هتلِب رْاة هی عْاٌُؼ ّ ایي عيوِب اهکبى ثیبى هی ٓلجٌؼ .پژُّيِبی ؿّاًکبّاًَ ػؿ ثبؿٍ
هِبرـت ًيبى هی ػُؼ کَ کٌؼى اف گؾىتَ ّ مْگْاؿی مبلن ػؿثبؿٍ گؾىتَ ّ مپل ایزبػ یک فًؼگی ًْ ػؿ رِبى ًْ ثـای
اكـاػ تجؼیؼ ىؼٍ ّ تضت تؼویت ثْػٍ ّ ثبٍطالس< ثبفهبًؼگبى> ثنیبؿ مغتتـ اف ػیگـ هِبرـاى امت .فیـا یک ثغو هِن
اف ّرْػ آًِب ٌُْف ػؿ کٌبؿ یبؿاى ّ ؿكیوبى ػؿ فًؼاى ،ػؿ عطـ امت ّ اف ٓـف ػیگـ عين ّ ػؿػه اّ ؿا ثَ ایي گؾىتَ
ّ ًیق ػىوٌو ّاثنتَ هی کٌؼ .اف ایٌـّ ثنیبؿی اف تجؼیؼیبى مبلِبی مبل ثوْل هؼـّف ثـ ؿّی چوؼاًِبیيبى ثَ اهیؼ ؿّف
ثبفگيت ّ ػاػعْاُی یب اًتوبم هی ًيیٌٌؼ ّ ًگبُيبى ّ ربًيبى ثـای هخبل ثَ موت ایـاى امت ّ ػؿ ّاهغ توبم ّهت ػؿ
صبل اػاهَ رؼل ّ رٌگ ثب ػىوي مبثن ُنتٌؼ .اف ایٌـّ ًیق ثـ امبك تضویوبت هي ثنیبؿی اف هب ایـاًیبى ػاؿای صبالت
<پنت ػؿاهبتیک امتـك> ّ یب ػالئن هغتلق <ثیوبؿی ؿّاًی ثبفهبًؼگبى> ّ ثب ػؿربت هغتلق ثْػٍ ّ ُنتین ّ ایي ًیق
ارتٌبة ًبپؾیـ ثْػٍ ّ ُنت .هّْْع اهب ًْع ثـعْؿػ ثَ ایي هّْْػبت ّ صْاػث امت کَ ثبػج هیيْػ  ،ایي ػؿػُب ّ
هيکالت ثَ یک تزـثَ هؼؿى ّ یک الیَ هؼؿى اف ٌُـهٌؼ ّ اًنبى هِبرـ تجؼیل ىًْؼ ّ یب آًکَ چٌبى اّ ؿا امیـ ًگبٍ
عْیو گـػاًٌؼ کَ اّ ُویيَ امیـ ایي ثبفی ّ گؾىتَ ثبهی هی هبًؼ ّ ًبتْاى اف تضْل ّ ایزبػ فًؼگی ًْ ّ تللین ًْ هی
گـػػ .فیـا ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال تّْیش ػاػم،هّْْع هِن ًْع ؿاثطَ ثب صْاػث ّ فًؼگینت کَ ثَ ثلْؽ ّ یب ثضـاى
.ثیيتـ هی اًزبهؼ
هيکل ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ّ <ٌُـ ػؿ تجؼیؼ> ایي ثْػٍ ّ ُنت کَ ػؿ ّاهغ ثغبٓـ ًبتْاًی اف تجؼیل عين ّ ػؿػه ثَ یک ػؿػ
ّ عين هؼؿىً ،گبُو ّ موت ّ مْی فًؼگیو ػؿ ّاهغ هتْرَ رِبى گؾىتَ ّ صْاػث گؾىتَ امت ّ ػؿ صبلت ایـاًی آى
امیـ ثبفی عیـ/ىـی،ػیْ/هِـهبًی ًبؿمینتی ثبهی هی هبًؼ .صبٍل ایي گـكتبؿی ػؿ عين ًبؿمینتی ّ ثبفی ًبؿمینتی
ایي امت کَ اّ ًوی تْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ؿاثطَ موجلیک ّ ًوبػاًَ ثب گؾىتَ،هیٌِو،صْاػث ػیـّف ّ اهـّف ػمت یبثؼ ّ
ثـ ثنتـ ایي ؿاثطَ ًْ ّ چبلو ًْ ثب عْیو ّ ػیگـی،ثـ ثنتـ ایي ؿاثطَ ًْ هیبى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ایـاًی ّ
هنئْلیي هبًًْی ُـ ػّ هولکتو ثَ ًوؼ ّ چبلو ػؿثبؿٍ هيکالت ّ یب ٌُـ ّ ػلالئوو ثپـػافػ .اف ٓـف ػیگـ چْى
ًگبُو گـكتبؿ گؾىتَ ّ ایي ثبفی ًبؿمینتی ػیْ/هِـهبى ّ ػؿ رِت ًزبت هبم ّٓي عْیو اف ػمت پؼؿ رجبؿ امت،
ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ هلت ّ كـٌُگ ػّهو هی گـػػ ّ ثٌبچبؿ ًیق ًبتْاى اف ػمت یبثی ثَ تللین عْیو ّ ُْیت چٌؼالیَ
ّ هتلبّت هؼؿى عْیو هی گـػػ .ایٌگًَْ ثـای هخبل اف یکطـف اّ ُـ اهکبى ؿاثطَ ّ ػیبلْگی ثب ػىوي عًْیو ؿا ،یب
ثبف ىؼى كْبی اؿتجبٓ ّ ًوؼ ثب ػیگـی ؿا مـیغ ؿػ هی کٌؼ ّ عْاُبى ػؼم چبلو ّ گلتگْ ثب ػیکتبتْؿ امت .ایٌگًَْ اّ
ػوال ثَ ػؼم ؿىؼ ّ ػؼم ًِبػیٌَ ىؼى چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى ػؿ ربهؼَ عْیو ّ صلع ثبفی مٌتی کوک هی ؿمبًؼ ّ اف
ٓـف ػیگـ ثَ لول كـٌُگ ًْ ّ ػگـػینی ثَ هِبرـ چٌؼالیَ هؼؿى ػمت ًوی یبثؼ .ثغبٓـ امبؿتو ػؿ ایي ثبفی
ًبؿمینتی  ،اّ ًَ تٌِب هؼؿت ّ ٌُـ عْیو ّ ًیق مؼبػت كـػیو ؿا هـثبًی ایي ثبفی ًبؿمینتی ػیْ/هِـهبى هی مبفػ،
ثلکَ ثب تي ًؼاػى ثَ ایي تللین ّ ػؼم ػؿک ّ صل ػّؿاى ثضـاًی ّ ّـّؿی پیو ىـٓ ایي تللین ثَ هيکلی ثؼتـ ًیق
ػچبؿ هی ىْػ .اّ ًوی تْاًؼ ًَ ثَ ػؿک ثضـاى هِبرـت ًبئل آیؼ ّ ًَ ثؼیٌْمیلَ ثـ پبیَ تزـثَ ثضـاى كـػی عْیو ثب
هؼؿًیتُ ،ن ثضـاى ّ هؼْل ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو ؿا ثِتـ ػؿک کٌؼ ّ ُن عطْٓ ػوؼٍ ایي تللیوِبی هغتلق ؿا ثِتـ
ثلِوؼ ّ ثیبى کٌؼ .اف ایٌـّ ػؿ ًِبیت ًبتْاى اف ایزبػ ٌُـ ّ تلکـی هؼؿى ّ هتلبّت ّ چٌؼالیَ هی ىْػ کَ هی تْاًنت
ثـای ُـ ػّ رِبًو رؾاة ّ ًْ ثبىؼ .ثِتـیي ىْاُؼ ثـای چٌیي ًگبُی ٌُـ هِبرـاى ّ ٌُـهٌؼاى پنبهؼؿًی هخل
ًبثبکْف ّ یب ریوقرْیل ّ ّ یب ؿّىٌلکـاى هِبرـی چْى ػؿیؼا ّ ػیگـاى ُنتٌؼُ .وبًطْؿ کَ ػؿ هیبى ایـاًیبى هِبرـ
ّ ٌُـهٌؼ ّ یب ؿّىٌلکـ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي تللین ّ هبػؿ ثَ ػمت یبثی ثَ كـػیت رٌنیتی عْیو ،هی تْاى ػالین كـاّاى
ایي ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ چٌؼالیَ ؿا هيبُؼٍ کـػٓ .جیؼی امت کَ ُـ ٌُـهٌؼ ػؿ تجؼیؼ ًیق ػاؿای ثغيی اف ایي هؼؿت ّ
كـػیت ًْمت .فیـا ػؿ کل ُـ اًنبًی ػاؿای ثغيِبی موجلیکً،بؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ کبثْك ّاؿ امت ،اهب ثغبٓـ
ًبتْاًی ثَ ػجْؿ اف ایي ثبفی کِي ًبؿمینتی ػیْ/هِـهبىُ ،ن ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ثب ػّ کيْؿ عْیو هی
گـػػ ّ ُن ػوال ًوی تْاًؼ ثَ ؿىؼ ایي ػیبلْگ هؼؿى ػؿ کيْؿه کوک ؿمبًؼ ّ ثغبٓـ عين ّ ػؿػه ًبآگبُبًَ ثَ
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ثبفتْلیؼ مٌت ّ ًگبٍ مٌتی کوک هی ؿمبًؼ .یک ًوًَْ آى هّْْع هغبللت ىؼیؼ ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼیؼ ثب ُـ گًَْ تاله
ثـای ایزبػ ػیبلْگ ثب هنئْلیي ػاعل کيْؿ اف یکنْ یب ؿكتي ٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ ثَ ػاعل ّ اًزبم کبؿ ٌُـی ػؿ
آًزبمتً .وًَْ ُبی آى كـاّاى امت .اف ًلی ُـ گًَْ چبلو ّ ػیبلْگ ثب هنئْلیي ّ صکبم ایـاًی تب ػکل الؼولِبی
اصنبمی ّ پـعبه گـاًَ ثَ ٌُـپیيَ ایـاًی <ىِـٍ آؿؼاىلْ> ّ توبیلو ثَ کبؿ ٌُـی ػؿ ایـاى.
ػؿ ّاهغ ٓجیؼی امت کَ هنئْلیي ػّلت ایـاى هغبلق ػیبلْگ ثبىٌؼ ّ یب مؼی کٌٌؼ ػیبلْگ ؿا ثَ یک تجلیؾ ثـای عْیو ّ
ثؼّى ُیچ اًتوبػی تجؼیل کٌؼُ .ـ ػّلتی ػؿ پی هٌبكغ عْیو امت .فًؼگی یک ثبفی هؼؿت امت ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ
ٌُـهٌؼ هؼؿى ًیق ثبینتی ػؿ پی هٌبكغ عْیو ّ ػینکْؿك هؼؿى ثبىؼ .ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی اف ایٌـّ ثبینتی ثزبی
ًلی ًبؿمینتی ایي ثبفی ّ رؼل ّ ثغیبل عْیو پبک هبًؼى تُْن گًَْ ،تي ثَ ثبفی هؼؿت ّ ػینکْؿك ػُؼ ّ ایٌگًَْ ػؿ
ػینکْؿك ّ كـٌُگ عْیو تلبّت ایزبػ کٌؼ ّ هبًغ هنظ ػیبلْگ ّ چبلو تْمٔ صـیق گـػػ .هِن ایي امت کَ ثب ایي
ىیٍْ ثبفی ّ ؿاثطَ هؼؿى ّ ثب تجؼیل ىؼى ػیْ/هِـهبى ثَ هنئْل هبًًْی /هٌتوؼ ّ ؿّىٌلکـ ربهؼَ هؼًی ،ػؿ ّاهغ
فیـثٌبی ػیکتبتْؿی اف ثیي هی ؿّػ ّ تضْل ارتٌبة ًبپؾیـ هی گـػػ .اف ایٌـّ ػهیوب ّظیلَ ایي ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى
امت کَ ثبینتی ثـای صلع هٌبكغ عْیو ،هؼؿت چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى ّ ّـّؿت آى ؿا ثيٌبمؼ ّ ثزبی ًلی ُـ گًَْ
چبلو ػؿ ًبم عطـ< كـاهْه ىؼى گؾىتَ> ّ یب عطـ <ایزبػ هيـّػیت> ،ثَ تاله ثـای ایزبػ ایي ػیبلْگ اًتوبػی ّ
چبلو ّ ایزبػ ػینکْؿك هؼؿى ػمت فًؼ .فیـا ُویي کلوبت عطـ كـاهْه ىؼى ّ هيـّػیت هبالهبل اف صبالت ّ
عیبل پـػافیِبی ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییؼ ُنتٌؼ .گْیی کَ روِْؿی امالهی ثؼّى هيـّػیت ایي ٌُـهٌؼاى هب ،هيـّػیت
ًؼاؿػ ّ ًوی یبثؼ .اگـ هؼٌبی هيـّػیت ؿا اف لضبظ صوْهی ّ ثـ ثنتـ هلبُین هؼؿى ثـؿمی کٌین ،چْى آًِب ثَ ػٌْاى
ػّلتوؼاؿ ایـاًی ػؿ اهکبى ثیي الوللی صْْؿ هی یبثٌؼ ّ یب ػؿ هولکت هؼؿت ؿا ػؿ ػمت ػاؿًؼ ،اف ایٌـّ ػوال ثیيتـ اف
ثنیبؿی اف ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼیؼ هيـّػیت ػؿًّی ّ رِبًی ػاؿًؼ .ایي عیبل پـػافی ًبؿمینتی ّ
عْػثقؿگ ثیٌی ًبؿمینتی ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًینت کَ ایٌوؼؿ ثَ ًظـ عْیو ثِب هی ػُؼ ّ ػؿ علب عْیو ؿا عؼایی
اصنبك هی کٌؼ ّ ًوی ثیٌؼ کَ ػهیوب ایي صبلت عؼا ثْػى ،ایي صبلت عْػثقؿگ ثیٌی ًبؿمینتی ّ صبلت پبؿاًْییب ّ تئْؿی
تْٓئًَ ،وطَ پیًْؼ ػؿًّی اّ ثب ػیکتبتْؿ امت .فیـا ػهیوب ایي صبالت ُوبى ػیکتبتْؿ ًیق امت ّ ثؼاى عبٓـ ثزبی
ػیبلْگ ثَ هتل ػگـاًؼیو ّ مـکْة یب هنظ ػیبلْگ ػمت هی فًؼ.
ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثبینتی ػوال عْىضبل ثبىؼ کَ ٌُـهٌؼ عبؿد اف کيْؿ ػؿ ایـاى اهکبى کبؿ یبثؼ .فیـا ایي
عْػ یک پیـّفی ثـای ؿًّؼ هؼؿى امت  .فیـا ُـچَ ثیيتـ ػیبلْگ ،چبلو ّ ُوکبؿی گنتـه یبثؼ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ًیق
ربهؼَ هؼًی ّ ٌُـ هؼؿى گنتـه هی یبثؼ ّ ثبفی مٌتی عیـ/ىـی ّ ػینکْؿك مٌتی ػوت ًيیٌی هی کٌؼٓ .جیؼی امت
کَ صبکویت کًٌْی ًیق اف ایي صـکبت امتلبػٍ ُبی عْیو ؿا هی کٌؼ .فًؼگی یک ثبفی هؼؿت امت .اف ایٌـّ ثبینتی
ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ػؿ کٌبؿ صوبیت اف ایي تضْالت ّ تاله ثـای ایزبػ ػیبلْگ هؼؿىُ،وقهبى ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ ًیق
ثپـػافػ ّ ًکبتی ؿا ثیبى کٌؼ کَ ثَ ثجبّؿ اّ هؼْل مبف امت .هيکل ایي ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت میبٍ/ملیؼی
ًبؿمینتی ایي امت کَ ًوی تْاًؼ چٌؼالیَ ّ پبؿاػکل ثجیٌؼ ّ ثیبًؼیيؼ ّ ػول کٌؼ .اف ایي ؿّ ّهتی هّْْع توبیل آؿؼاىلْ
ثَ کبؿ ٌُـی ػؿ ایـاى هطـس هیيْػُ ،وَ ًبگِبى ایي کبؿ ؿا ثَ هؼٌبی هجْل چبػؿ ّ تجؼیِ هی ثیٌٌؼ .ػؿ صبلیکَ ًَ اّ
چٌیي چیقی ؿا هطـس کـػ ّ ًَ هی تْاى اٍْال ُـ چبػؿی ؿا ًوبػ تجؼیِ ػاًنت .هّْْع ایي امت کَ چگًَْ ایي
ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی ػؿ ػیي عْىضبل ىؼى ایزبػ ؿّاثٔ ّ ػیبلْگ ّ ىکنتَ ىؼى عطْٓ هـهق ،هبًغ اف هنظ
ػیبلْگ ىْػ ّ ایٌگًَْ ُوقهبى ثَ هّْْع صزبة ارجبؿی ًیق ثپـػافػُ .ویي هيکل ؿا ثنیبؿی اف ایي ػّمتبى ػؿ هْهغ
ؿكتي ایـاًیبى ثَ کيْؿ عْیو ػاىتٌؼ ّ صتی ىبػـ عْة ایـاًی هبًی (هیـفا آهبػنگـی) ػؿ ىؼـی ثلٌؼ ثَ ثیبى عين
عْیو ّ ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ثـ ػلیَ ایي ثبٍطالس پيیوبًی گنتـػٍ هی پـػافػ ّ هتْرَ گـكتبؿیو ػؿ کلوبت مٌتی هبًٌؼ
پيیوبًی،اػتـاف ّ هِـهبى گـایی ًینتُ .وبًطْؿ کَ ثب ؿىؼ ثیيتـ ًگبٍ هؼؿى ّ هیل چبلو ّ اؿتجبٓ ػؿ هیبى ایـاًیبى،
صتی ثـعی فًبى ىبػـ عْة هب هبًٌؼ عبًن ىِال امؼی ػؿ ىؼـ < تزؼیؼ ػِؼ> ثَ ػكبع اف ًبهْك اًوالة ّ تجؼیؼی هی
پـػافػ ّ پـچن ػكبع اف ًبهْك اًوالة ّ گـمٌگبى ایـاى ّ رِبى ؿا ثؼمت هی گیـػ ّ ػؿ ّوي یک تْػٌُی ثَ هـػاى
ًیق ػؿ ُوبى ثیت اّل ىؼـه هی فًؼ .هّْْع تـاژیک/کویک ػؿ ایي امت کَ عبًن هیٌب امؼی ًوی ثیٌؼ کَ ُن آى صلع
ًبهْك اًوالثی ّ ُن ایي تْػٌُی ثَ هـػاى ػؿ ّاهغ تجلْؿ ًگبٍ مٌتی عیـ/ىـی ،ػیْ/هِـهبًی ػؿ اّمت ّ ػؿ ػول ػهیوب
عْػ ًیق هجتال ثَ ُوبى كـٌُگ ًبهْمی ّ ؿیـتی امت کَ هغبللبًو ّ ػىوٌبى عًْیو ثَ آى ػچبؿًؼ .ربلجی تـاژیک ایي
صبػحَ ػؿ ایي امت کَ ایي صْاػث ثجبّؿ هي ػؿمتی ًوؼ هي ثـ هّْْع ًبهْك ؿا تبییؼ هی کٌٌؼ .فیـا كـٌُگ ایـاًی
یک كـٌُگ پؼؿمبالؿی/هبػؿ هضْؿی امت کَ ػؿ آى ُن فًبًگی ّ ُن هـػاًگی ػؿ پبی ًبهْك ّ صلع مٌت ّ هِـهبى
گـایی هـثبًی هی ىًْؼٓ .جیؼی امت کَ ثَ فًبى متن هْبػق هی ىْػ ،اهب ػهیوب فًبى ّ هبػؿاى ایي ربهؼَ ًیق ػاؿای
اهتیبفات مٌتی ُنتٌؼ کَ هبًٌؼ عبًن امؼی ػؿ ًِبیت ثَ ػكبع اف كـٌُگ ًبهْمی ّ هِـهبى گـایبًَ ّاػاؿىبى هی کٌؼ ّ
ثؼیٌْمیلَ مٌت ؿا ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼُ .وبًطْؿ کَ ػؿ ثغو ػّم ًوؼ رؼیؼم ػؿ ثبة ثضـاى رٌنیت ًيبى ػاػٍ ام .)4(.ایي
ٌُـهٌؼاى گـكتبؿ ًگبٍ مٌتی ثزبی ثـعْؿػ هؼؿى ّ ًوبػاًَ ثَ ثبفگيت ایـاًیبى ّ ایزبػ ًوؼ پبؿاػکل آى ّ ثـ ثنتـ
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ّـّؿت ایي ػیؼاؿ ّ گلتگْ ،ػؿ ّاهغ ػؿ ًِبیت ُوبى صـكی ؿا هی فًٌؼ کَ ثنیزیِب ّ صقة اللِیبى اف ٓـف ػیگـ هی
فًٌؼ ّ ثـای ػكبع اف عْى ىِؼا عْاُبى رلْگیـی اف ؿىؼ كـٌُگ ؿـة ّ ػیبلْگ ػؿ ربهؼَ ایـاى ُنتٌؼ .عْىجغتبًَ
ثب ؿىؼ ثیيتـ ایي اؿتجبٓبت ثنیبؿی اف ایي ػّمتبى عيوگیي عْػ ًیق ثَ ػیؼ ّ ثبفػیؼ هی پـػافًؼ ّ یب کن کن هتْرَ
حوـات هخجت ایي اؿتجبٓ ّ اهکبًبت ًِلتَ ایي اؿتجبٓبت ،ػؿ کٌبؿ ًتبیذ اًنبًی ّ عبًْاػگی آى هی گـػًؼ .هّْْع
تـاژیک ایي امت کَ ػؿّاهغ اهـّفٍ ایي ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ثَ صبكع عطْٓ هـهق ّ ػؼم چبلو ّ ػیبلْگ تجؼیل ىؼٍ امت،
ػؿ صبلیکَ هغبللو ثـای ػمت یبثی ثَ هٌبكغ عْیو عْاُبى گنتـه هضؼّػ ایي ػیبلْگ امتٌُ .ـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ امیـ
هب ػؿ ثبفی عیـ/ىـی ،ثزبی ایزبػ یک ؿاثطَ پبؿاػکل ّ آؿی گْیبًَ ّ ًوبػاًَ ثب ایي تضْل ّ امتلبػٍ اف ایي تضْل ثـای
ؿىؼ ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ّ ػگـػینی ثَ ّامطَ ٌُـی ّ كکـی هیبى ػّ رِبى ّ ایزبػ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ُـ چَ ثیيتـ
ػؿ هیبى ایي ػّ رِبى ،ػؿ ّاهغ كـیبػ كـاهْىی گؾىتَ ّ متوِب ؿا هی کيؼ ّ ًلی ػیبلْگ ّ ًلی ثبفی عٌؼاى ّ ىـّؿاًَ
هؼؿى هی کٌؼ .ػؿ ّاهغ اّ ثيیٍْ مٌتی ّ ثَ ىیٍْ ثبفیِبی هؼیوی ّ اصنبمی مٌتی ثَ ًلی گلتگْ ػمت هی فًؼُ .وبًطْؿ
کَ صبلت هتوبثل ایـاًیو یؼٌی صقة اللِی ػؿ ًبم صلع ىِؼا ثَ ًلی ایي ػیبلْگ ّ ًلی ُـ ػالهت هؼؿًیت ّ آفاػی هؼؿى
ػمت هی فًؼ ّ ایي هّْْع تـاژیک ٌُـ ػؿ تجؼیؼ امت کَ ًوی ثیٌؼ ػؿ ػول چگًَْ ثَ آى چیقی تجؼیل هیيْػ کَ هَؼ
ًلی ّ اكيبی آى ؿا ػاؿػ.
هّْْع ایي امت کَ ُـچَ ایي ثبفی هؼؿًتـ ىْػ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ًیق هنئْلیي ػؿّى کيْؿ هزجْؿًؼ ثَ هنئْلیي هبًًْی
پبمغگْی ػؿ ثـاثـ ربهؼَ هؼًی تجؼیل ىًْؼ .یؼٌی ػؿ ػول ؿاُی ثـای هب ػالهَ هٌؼاى ثَ هؼؿًیت ًوی هبًؼ،ثزق آًکَ ثب
ّكبػاؿی ثَ هؼؿًیت ّ چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى ،ػؿ ُـ ػّ کيْؿهبى ّ ثـ ثنتـ ىـایٔ آًِب ،ثَ ؿىؼ ًگبٍ ّ كـٌُگ ّ
مبعتبؿ هؼؿى کوک ؿمبًین .چٌیي ًگبٍ هؼؿًی ُن هبػؿ ثَ تلکیک صْفُِبمت ّ ُن اف ؿىؼ ػیبلْگ ّ چبلو ػؿ ُوَ
مطْس ربهؼَ هؼًی صوبیت هی کٌؼ .چٌیي ًگبُی هی تْاًؼ ُن ثَ هؼْالت تجؼیِ ثَ فًبى ّ مـکْة ػگـاًؼیو ثپـػافػ
ّ ُن اف ؿكتي ٌُـهٌؼ ثـای کبؿ کـػى ػؿ ایـاى ّ ؿىؼ ُوکبؿی عْىضبل ىْػ .چٌیي ًگبٍ هؼؿًی کَ اف صبلت هِـهبًی
ّ ثبفی عیـ/ىـی گؾىتَ امتُ ،ن هبػؿ امت ثَ ػٌْاى کبؿىٌبكٌُ،ـهٌؼ ،ؿّىٌلکـ ثب هنئْلیي هبًًْی هولکتو هبًٌؼ
آهبی اصوؼی ًژاػ ّ ؿیـٍ مغي ّ ػیبلْگ ػاىتَ ثبىؼُ ،ن ثَ ًوؼ آًِب ثپـػافػ ّ ُن تلبّتِبی هیبى ػّ هولکتو ؿا ثجیٌؼ ّ
ثـ ثنتـ تضْالت هولکتو ثَ ؿىؼ ّ تضْالت هؼؿى ػؿ آًِب کوک ؿمبًؼ .چٌیي ًگبٍ هؼؿًی ثب تجؼیل ىؼى ثَ ٌُـهٌؼ
هِبرـ چٌؼالیَ ّ ثب ؿُبیی اف ایي عين ّ ثبفی ًبؿمینتی ایـاًیُ ،ن هی تْاًؼ ثب تْرَ ثَ ىـایٔ هّْْػبت هغتلق ؿا
ثیبى ّ ًوؼ کٌؼ ّ ُن اف ُویي هنئْلیي ثغْاُؼ ثَ ػٌْاى هنئْلیي ػّلتی ثَ عْامتِبی اّ ّ ربهؼَ هؼًی تْرَ کٌٌؼ .چٌیي
ًگبُی ّهتی ؿهیجو هی عْاُؼ ػیگـثبؿ ثب مـکْثو ثبفی عیـ/ىـی گؾىتَ ؿا اػاهَ ػُؼ ،اّ ثَ ػٌْاى یک ثغو اف
ربهؼَ هؼًی ثَ هنئْل هبًًْی هْظق ػؿ ثـاثـ هبًْى اًتوبػ هی کٌؼ .فیـا اُّ ،وبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ هلِْم ؿّىٌلکـ
ًقػ آهبی ًیکلـ هطـس کـػٍ ام( ،)2ثب هـگ عْیو ثَ ػٌْاى هِـهبى ُوقهبى هـگ ػیکتبتْؿ ّ ثبفی ػیْ/هِـهبى ؿا
ایزبػ کـػٍ امت ّ ایزبػگـ یک ثبفی رؼیؼ ّ ػینکْؿك رؼیؼ امت .چٌیي ًگبُی ثب تلکیک هؼؿى صْفُِبُ ،ن هبػؿ ثَ
ػاػعْامت هبًًْی ثـای ىکٌزَ ىًْؼگبى ّ ایزبػ مبعتبؿُبی هبًًْی ثـ امبك صوْم ثيـ امت ّ ُن هی تْاًؼ ُوقهبى
ثَ ػیبلْگ هیبى اهيبؿ هغتلق ربهؼَ ،هیبى ىکٌزَ گـ ّ ىکٌزَ ىًْؼٍ ّ ػؿ ثبة هّْْػبت هغتلق کوک ؿمبًؼ ّ
ایٌگًَْ ثَ ایزبػ یک ىلبی ربى ّ ؿّس ایـاًی ّ ثلْؽ ربى ّ ؿّاى ایـاًی ّ ؿىؼ ػیبلْگ ٍبػهبًَ ّ هؼؿى کوک ؿمبًؼ.
چٌیي ًگبُی اف یکطـف هخل <کوپیي فًبى ثـای ثـاثـی رٌنییتی> ثـ ثنتـ اصتـام ثَ هبًْى ّ ثـای تـییـ هبًْى ّ
ایزبػ ثـاثـی رٌنیتی ثَ صـکت هبًًْی ّ گلتگْ ثب ػّلت ّ ربهؼَ هی پـػافػ ّ ُن اف ٓـف ػیگـ هبػؿ ثَ ایزبػ هلبُین
ًْی فى ّ هـػ ایـاًی ّ هؼؿًیت ایـاًی ثـ ثنتـ كـػیت چٌؼالیَ هِبرـ ّ یب ثـ ثنتـ كـػیت ایـاًی ػؿّى کيْؿ عْیو
امت .هيکل ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ّ ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ایي امت کَ ػؿ ّاهغ امیـ ثبفی پبؿاًْییب ّ عين آلْػ،هتوبثل ّ مٌتی
ػیْ/هِـهبى ثبهی هی هبًؼ ّ امیـ ًگبٍ ػىوي عْیو ّ ایٌگًَْ ثَ تکـاؿ ایي ثبفی تـاژیک ّ ًلی كـػیت عْیو ّ ًلی
تکبهل عْیو هزجْؿ هی گـػػ .فیـا ػؿ صبلت ؿًّؼ ؿىؼ مبلن ثبینتی ایي عين ّ ػؿػ اّلیَ ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ثب هجْل
مْگْاؿی ّ ثغبک مپـػى هـػگبى اف یکنْ ّ اف مْی ػیگـ ثب ایزبػ تللین ّ تي ػاػى ثَ رِبى ًْی عْیو ثَ یک
ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ چٌؼالیَ تجؼیل ىْػ کَ ثـای ُـ ػّ رِبًو مغٌبًی تبفٍ ّ ًْ ػاؿػ .فیـا اًنبى هِبرـ ّ
ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هِبرـ ػؿ ّاهغ یک اًنبى هؼؿى ّ پنبهؼؿى چٌؼالیَ امت .فیـا اّ ثب تي ػاػى ثَ هؼؿًیت ُـ چَ
ثیيتـ ثَ عطبُبی رِبى مٌتی عْیو پی هی ثـػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿى عْیو ّ رِبى گؾىتَ عْیو امت .اف ٓـف ػیگـ
ُوقهبى اّ ثَ ػٌْاى هِبرـ ػؿ عْیو ّ ػؿ فًؼگی عْیو ثضـاى هؼؿًیت ّ ًگبٍ هؼؿى ؿا ًیق اصنبك هی کٌؼ ّ یک
پنبهؼؿى ثبلوٍْ ّ چٌؼالیَ امت .اف ایٌـّ ًیق ثوْل ػؿیؼا ٌُـهٌؼ هِبرـ الزقایـی ػؿ فثبى هؼؿًی هخل فثبى كـاًنْی
ایزبػ تلبّت ّ تضْل هی کٌؼ،فیـا لِزَ ّ هؼبًی عْیو ؿا ّاؿػ ایي فثبى هی مبفػُ .وبًطْؿ کَ یک ٌُـهٌؼ ایـاًی ػؿ
فثبى ّ كـٌُگ آلوبًی،كـاًنْی ّ ؿیـٍ ایي تلبّت ّ تضْل ؿا ایزبػ هی کٌؼّ ،هتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي چٌؼالیگی
عْیو ػمت ػُؼ .یب ثِتـ امت ثگْیینّ،هتی ُـ چَ ثیيتـ اف چٌؼپبؿگی عْیو ثَ ایي چٌؼالیگی هؼؿى ػمت یبثؼ.
ُوبًطْؿ کَ اف ٓـف ػیگـ ثوْل ػلْف ایي ٌُـهٌؼ هؼؿى ایـاًی چٌؼالیَ ػؿ فثبى عْیو ًیق ایزبػ تلبّت هی کٌؼ ّ < ثَ
یک عبؿری ػؿ فثبى هبػؿی عْیو> تجؼیل هی ىْػ .ایٌگًَْ اّ مـاًزبم اف ػؿّى ثضـاى مٌت/هؼؿًیت عْیو ّ ثب
گؾاؿ اف ثضـاًِبی هغتلق مٌتی ّ هؼؿى ّ تزـثَ ایي ثضـاًِب ّ توٌبُبی هغتلق ػؿ اثؼبػُبی هغتلق
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كـػی،ػيوی/رٌنی/رٌنیتی ،روؼی ّ ُْیتی  ،ایزبػگـ تلبّت ّ تضْل هؼؿى ػؿ فثبى ّ كـٌُگ ُـ ػّ رِبًو هی
گـػػ ّ ثَ یک ًبثبکْف ایـاًی،ریوق رْیل ایـاًی ّ یب ثْؿعل ایـاًی تجؼیل هیيْػٌُ .ـ ػؿ تجؼیؼ ّ هبًؼى ثنیبؿی اف
ٌُـهٌؼاى ػؿ هلِْم ٌُـتجؼیؼیُ ،ن ثَ یک هبًغ اف ػمت یبثی ثَ ایي ٌُـهٌؼاى هؼؿى ّ رِبًی ایـاًی ّ متـًّی
هؼؿتِبی ایي ٌُـهٌؼاى عْة تجؼیل ىؼٍ امت ّ ُن ػؿ ػول ثب اػاهَ ثبفی ػیْ/هِـهبى ثَ صلع ثبٍطالس ػىوي عْیو ّ
ػثنکْؿك مٌتی هی اًزبهؼ ّ ایي تـاژػی ػّالیَ ًگبٍ ٌُـ تجؼیؼی ایـاًی ّ ٌُـهٌؼ ػؿ تجؼیؼ ایـاًینت.

تحشاى دّ گاًَ هِاخش ایشاًی
ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثضج ثضـاى رٌنی ّ ػيوی ایـاًیبى ػؿ هوبالت ػٍ گبًَ کبّه ؿّاى روؼی هطـس کـػٍ ام ،ایـاًیبى
هوین عبؿد اف کيْؿ هؼوْال اف ػّ هـصلَ ثضـاى ػيوی ّ رٌنی ّ ُْیتی ػجْؿ هی کٌٌؼ کَ ًْع ػجْؿ آًِب تؼییي کٌٌؼٍ
چگًْگی تللین ّ چگًْگی عالهیت ّ اًطجبم آًِبمت .ثضـاى اّل ُْیتی ثب ّؿّػ ثَ رِبى عبؿد ّ هجتال ىؼى ثَ یک
ىْک كـٌُگی ّ كـّپبىی ُـچَ ثیيتـ ایوبى ّ اعالم گؾىتَ ػؿ اّ ٍْؿت هی گیـػ .ایي ثضـاى ػاؿای تيبثِبتی ثب آى
پـّمَ اینت کَ اهـّف ػؿ ایـاى ّ ثب ىکنت ُـ چَ ثیيتـ اعالم مٌتی ػؿ هزوْع ىبُؼ آى ُنتین ّ آى تاله ثـای
ػجْؿ اف اعالم مٌتی،چیـگی ثـ اصنبك گٌبٍ ّ تي ػاػى ثَ ؿّاثٔ رٌنی ّ ػيوی هؼؿى امتً .وطَ هِن ایي امت کَ
ایـاًیبى عبؿد اف کيْؿ ًنجتب ثب کوتـیي تللبت ایي هـصلَ اّل ثضـاًی ؿا ؿػ ىؼٍ یب هی ىًْؼ ّ ػؿ ّاهغ اکخـ ایـاًیبى ػؿ
ُوبى یکنبل ّ ػّمبل اّلُ ،ـ یک ثَ ًْع عْیو ،ثَ تزـثَ ؿّاثٔ ػيوی ّرٌنی هؼؿى ػمت هی فًٌؼ ّ اف اصنبمبت
گٌبٍ مٌتی ّ ُـاك اف تي ّ ػين هی گؾؿًؼ .ایي گؾاؿ اّلیَ ثغبٓـ كـّپبىی اعالم مٌتی ػؿ ّرْػ آًِب ّ ثب تْرَ ثَ
كبرؼَ ُبی ارتوبػی تزـثَ ىؼٍ تْمٔ آًِب ًنجتب آمبًتـ ٍْؿت هی گیـػ .ثغو ػّم ثضـاى کَ ػؿ ّاهغ ایي میقػٍ ّ
چِبؿػٍ مبل اعیـ ؿا ػؿ ثـ گـكتَ امت_،اگـ هجْل کٌین کَ ثغو ػوؼٍ ایـاًیبى هبثیي ػٍ تب صؼااهل ثینت مبل هوین ؿـة
ُنتٌؼ_ ،ثؼؼ اف تزـثَ اؿّتینن ّ ػين هؼؿى ّ ػؿ صویوت ثؼؼ اف رب اكتبػى کبؿی ّ كـػی ػؿ رِبى هؼؿى ؿط هی ػُؼ.
ىکل ایي ثضـاى ثَ صبلت ایزبػ یک اكنـػگی ّ ثضـاى ًْیي ّ اصنبك ثی ؿیيگی ّ ثي ثنت ػؿًّی ّ یبػ توٌبُب ّ
اىتیبهبت مٌتی ّ كـٌُگی گؾىتَ ثـّف هی کٌؼ .ػلت ایي ثضـاى ػّم ّ امبمی ایي امت کَ ثضـاى ُْیتی هِبرـت ثؼّى
تللین هؼؿى ُـ ػّ كـٌُگ اػاهَ هی یبثؼ،صتی اگـ ایي صبلت توؼیؼ ثضـاى ػؿ هـصلَ ای ثيکل علتَ ّ پٌِبى ّ یب آؿام
ثبىؼ .لول رِبى ًْ ّ اىتیبهبت ًْ ّ ؿُبیی اف ػؿػمـُبی كـػی ّ كـٌُگی گؾىتَ هی تْاًؼ ثَ هِبرـ هؼتی لؾت ّ
آؿاهو ّ هؼؿت ثغيؼ ،اهب ُوقهبى ایزبػگـ ثضـاًی رؼیؼ ّ هْیتـ امت کَ پل اف ػمت یبثی ثَ آؿاهو ّ لول تزبؿة ًْ
ىـّع هی ىْػ .فیـا اکٌْى ُْیت هؼیوی هِبرـ ّ ُْیت ًْیي اّ ُـ کؼام عْامتِبی عْیو ّ اىتیبهبت عْیو ؿا ثب
ىؼت ثیيتـی ثیبى هی کٌٌؼ ّ صن عْیو ؿا هی ٓلجٌؼ ّ تب فهبًی کَ هِبرـ ثَ تللین عْیو ػمت ًیبثؼ ّ ایي اىتیبهبت ؿا
ػؿ هؼؿًیت كـػی ّ روؼی ًْ ّ چٌؼالیَ عْیو رؾة ًکٌؼ ،ثضـاى رؼیؼ اًّ ،بآؿاهی رؼیؼ اّ تيؼیؼ هی یبثؼ .اف ایٌـّمت
کَ هی ثیٌین  ،اکخـ ایـاًیبى ثْیژٍ پل اف ػّؿاى تضَیلی ّ یب امتضکبم کبؿی ّ ىـلی ّ یب ػيوی ّ عبًْاػگی ّاؿػ ایي
ثضـاى رؼیؼ هی ىًْؼ ّ اًْاع ّ اىکبل اكنـػگیً ،بآؿاهی ،ؿكتي ثَ ایـاى ّ تاله ثـای یبكتي ػيوی ایـاًی ّ یب
ثبٍطالس فى آّؿػى ّ ایزبػ یک کبىبًَ ایـاًی ّ ىـهی ػؿ هلت رِبى ؿـة ّ ىکنت ثغو ػوؼٍ ایي تللیوِبی ؿلٔ،
ػيوِبی ایٌتـًتی ایـاًی ،ثضـاى اػتیبػ،ثیوبؿیِبی ؿّاًی ّ یب ؿّاثٔ ثضـاًی عبًْاػگی ّ كـػی ؿا تزـثَ کـػٍ ّ هی
کٌٌؼ .اف آًـّ کَ ایزبػ ایي تللین كـػی ّ روؼی ثغبٓـ تْبػُبی ػوین ًگبٍ مٌتی ّ هؼؿى ّ ثغبٓـ ّـّؿت تْاًبیی
ًوؼ ثبكبٍلَ ّ موجلیک مٌت ّ هؼؿًیت ّ ًجْػ اؿحیَ كـػی ّ كـٌُگی چٌیي تللیوِبیی ثنیبؿ مغت امت ،اف آًـّ ایي
ثضـاى ػّم ایٌِوَ ْٓل کيیؼٍ امت ّ هـثبًیبى ایي ثضـاى ثنیبؿ ثیيتـ اف ثضـاى اّل ثْػٍ امت .فیـا ایي ثضـاى ُن اف
لضبظ کوی ّ کیلی ػؿ ًِبیت مغتتـ امت .ػهیوب ػؿ ایي ثغو امت کَ ایـاًیبى ٌُْف ثيؼت هبًؼٍ اًؼ ّایٌگًَْ تللبت
اًنبًی ایـاًیبى هوین عبؿد ػؿ ایي ػَُ ػؿ ػـٍَ ثیوبؿیِبی ؿّاًی ّ ػؿگیـیِبی ػؿًّی ثنیبؿ ثیيتـ اف ثغو اّل ثْػٍ
امت .هيکل ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼیؼ ایي امت کَ کوتـ ّاؿػ ایي ػـٍَ ىؼًؼ ّ ایٌگًَْ ًتْاًنتٌؼ ُن عْػ ثَ ػجْؿ كـػی ّ
ٌُـی اف ایي ثضـاى ّ چٌؼپبؿگی ػمت یبثٌؼ ّ ُن ًتْاًنتٌؼ ىًٌْؼگبًی اف هیبى ایي ًنل ػؿ ثضـاى ایٌزب ثیبثٌؼ کَ ثؼًجبل
رْاة هی گيتٌؼ ّ هی گـػًؼ .اف ایٌـّ ًیق ىًٌْؼگبى آًِب ػوال ُوبى روغ هـتت هضؼّػ تـ ىًْؼٍ هِـهبًبى چپی ّ
میبمی عبؿد اف کيْؿ ثْػ کَ الجتَ هـتت ثغيی اف آى ثَ هِبرـ تجؼیل هی ىؼًؼ ّ اف ایي گـُِّب ّ ؿّاثٔ رؼا هیيؼًؼ.
ثب چنجیؼى ثَ <ٌُـ تجؼیؼی ّ یب ٌُـهٌؼ تجؼیؼی> ػؿ ّاهغ ًگبٍ ّ موت ّ مْی ٌُـ ایي ٌُـهٌؼاى ثزبی آًکَ ثَ پبیبى
ػُی ثَ ثضـاى هؼؿًیت ایـاى اف ٓـین تزـثَ ُـچَ ػویوتـ هؼؿًیت ّ ایزبػ تللین عبً عْیو ثنبى هـػ ،فى ،ىبػـ،
ًوبه ،میبمتوؼاؿ ّ یب ػبلن ثبىؼ ،ثَ عبٓـ آًکَ رؼل هـکقیو ػؿ ػؿگیـی ثب مٌت گـایبى ػؿّى کيْؿ ّ تاله ثـای
ؿّىٌگـی ّ رلْگیـی اف كـاهْىی ثْػ ،اف ایٌـّ ثنیبؿی اف آًِب ًتْاًنتٌؼ اف <تجؼیؼی> ثَ <هِبرـ> تجؼیل ىًْؼ .آًِب
ًتْاًنتٌؼ اف ربیگبٍ عْیو ػؿ ثطي هؼؿًیت ّ ػؿ هـفُبی ُـ ػّ كـٌُگيبى ،ثَ لول ثضـاى مٌت ّ ثضـاى هؼؿًیت ّ
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تٌبهْبتيبى ّ ًیق تٌبهْبت ػؿًّی عْیو ثپـػافًؼ ّ ایٌگًَْ ٌُـ هؼؿى ایـاًی هِبرـ ؿا ثْرْػ آّؿًؼ کَ ًَ تٌِب ثـای
ایـاًیبى ثلکَ هی تْاًنت ثـای هِبرـیي ایـاًی هوین ؿـة ّ ًیق ثـای ؿـثیِب هلیؼ ّ رؾاة ّاهغ ىْػ .كـاهْه ًکٌین
کَ پبیَ گؾاؿاى ٌُـپنبهؼؿًی هخل ریوق رْیل ّ یب ًبثبکْف هِبرـ ثْػًؼ ّ هی تْاى ػؿ کبؿ کنی هبًٌؼ ًبثبکْف ّ
لْلیتبی اّ ػیؼ کَ چگًَْ ایي چٌؼالیگی ػامتبًِبی اّ ًبىی اف چٌؼُْیتی اّ ّ پؾیـه ّ اًطجبم هؼؿًیت ػؿ رِبى عْیو
هی ثبىؼ .اگـ ایـاًی ٌُـهٌؼ ّ كؼبل میبمی ّ یب ارتوبػی ،تجؼیؼ عْیو ؿا ثَ مبى موجلی اف هؼؿًیت ػؿ تجؼیؼ هی ػیؼ،
آًگبٍ هی تْاًنت ثب تي ػاػى ُـچَ ثیيتـ ثَ تزـثَ هؼؿًیت ّ رؾة ُـ چَ ثیيتـ هؼؿًیت ػؿ ًگبٍ ّ ٌُـ عْیو ،ثَ
ثِتـیي پبمظ ثَ ایي تجؼیؼ ػمت یبثؼ ّ تضْل موجلیک ّ هؼؿى ایزبػ کٌؼ .فیـا اّ ػؿ ّاهغ ثغبٓـ <هؼؿى ثْػًو ػؿ چين
ػیگـی> تجؼیؼ ىؼٍ امت .فیـا ػؿ ّاهغ ایي هؼؿًیت ّ اىتیبهبت هؼؿى امت کَ مـکْة ىؼٍ اًؼ ّ ثـای صلع ربى ّ
ػگـاًؼیيی عْیو هزجْؿ ثَ تـک ّٓي گيتَ اًؼ .ثب چٌیي ًگبُی ایي ٌُـهٌؼ هِبرـ ػؿ گؾاؿ عْیو اف ٌُـهٌؼ تجؼیؼی
ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ ثب تزـثَ ػوین هؼؿًیت ّ پنبهؼؿًیت ػؿ ربى ّ ؿّاى عْیو ،هی تْاًنت ُن پبمغِبیی ًْ ثَ
ثضـاًِبی كـػی ّ روؼی ربهؼَ عْیو یبثؼ ّ ُن ُـ چَ ثیيتـ ایزبػگـ ٌُـ چٌؼالیَ ّ هؼؿى ایـاًی /رِبًی گـػػ .اف
ایٌـّ ُـ رب ػؿ آحبؿ یک ٌُـهٌؼ ایـاًی احـی اف ایي هؼؿت رِبًی ىؼى ّرْػ ػاؿػ ،هب ىبُؼ چٌؼالیگی ایـاًی/هؼؿى آى
ُنتین .فیـا ایي چٌؼالیگی اّ ؿا ثـای ُـ ػّ رِبًو فییب ّ رؾاة ّ مضـآهیق هی مبفػ .فیـا اّ تجلْؿ تللین آى
چیقُبیینت کَ اًنبى مٌتی اف یکنْ ّ اًنبى هؼؿى اف مْی ػیگـ ُن ُـاك اف آى ػاؿػ ّ ُن آًِب ؿا هی ٓلجؼ .اّ اف
یکنْ ثَ مبى هِبرـ چٌؼالیَ ّ تـاژیک/کویک ّ پبؿاػکل ثَ یک تجلْؿ ؽات اًنبى یؼٌی صبلت تـاژیک/کویک ّ هٌونن
ثيـی تجؼیل هیيْػ ّ اف مْی ػیگـ ثـ پبیَ ایي ثنتـ كبًی ثْػى ّ هٌونن ثْػى،ایزبػگـ صبالت ّ ؿّایبت هغتلق ّ
چٌؼالیَ هی گـػػ .اّ ایٌگًَْ ًیق ُـ چَ ثیيتـ ثَ پیًْؼ ٌٓق ّ تـاژػی ػمت هی یبثؼ .یک ًوًَْ آى کلیپی اف كیلن
<پـمپْلیل > ثـ امبك احـ هـربى مبتـاپی امت .هي ػؿثبؿٍ کل کبؿ اّ ًظـ ًوی ػُن،چْى آىٌبیی ثب کبؿُبیو ًؼاؿم،
اهب یک کلیپ اف کبؿُبیو ثغْثی ایي هؼؿت اّ ؿا ػؿ ثیبى صبلت تـاژیک/کویک اًنبى ّ اًنبى هِبرـ ًيبى هیؼُؼ ّ ایي
هؼؿت اّ هطوئٌب یکی اف ػالیل ؿّاًی هِن هضجْثیت کبؿُبی اّ،ػؿ کٌبؿ کبؿ ثَ فثبى كـاًنْینت .ایي کلیپ ُوبى صبلت
تـاژیک /کویک یک ػعتـ کْچْلْ ػؿ هیبى ػّ فى چبػؿینت کَ ثـ پْلیْؿه ثَ اًگلینی فًؼٍ ثْػى پبًک ًْىتَ ىؼٍ
امت .ایي صبلت ثقثبى مبػٍ ّ چٌؼالیَ ثغْثی ُن هؼْالت كـٌُگی ّ ػؿ ّاهغ ُن صبلت تـاژیک/کویک ًِلتَ ػؿ صیبت
اًنبًی ؿا ًيبى هی ػُؼ .صبلت هتوبثل آى ّ ثَ ُوبى اًؼافٍ تـاژیک/کویک،کلیپ ؿكتي ایي ػعتـ هِبرـ ثب ػّمتبًو ثَ
یک ريي ّ کٌنـت پبًکِبمت .هـربى مبتـاپی ػؿ ایي ػّ کلیپ ثقیجبثی عٌؼاى ُـ چَ توبهتـ ثَ ثضـاى اًنبًی،كـٌُگی
ّ ثضـاى هِبرـت هی پـػافػ ّ ایٌگًَْ ایزبػ گـ ٌُـ هِبرـ چٌؼالیَ ّ هْكن تـاژیک/کویک هی گـػػً .وؼ کبهل ّ
چٌؼالیَ کبؿُبی اّ ؿا ثَ ّهت ػیگـی هْکْل هی کٌنً .وًَْ ُبی ػیگـی اف ایي هْكویتِبی ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى
چٌؼالیَ ایـاًی/اؿّپبیی ،ایـاًی/آهـیکبیی ؿا هی تْاى ثـاصتی پیؼا کـػ .فیـا عْىجغتبًَ ثغو هِوی اف ًنلِبی ًْ ثزبی
تي ػاػى ثَ ثبفی ًبؿمینتی ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ،ػؿ ػیي ًوؼ هؼؿى ربهؼَ مٌتی عْیو ّ ًوؼ ػیکتبتْؿی ،ثَ ایي ثضـاى عْیو
تي ػاػًؼ ّ ُـچَ ثیيتـ ثَ كـػیت رٌنی ّ رٌنیتی عْیو ػمت آّؿػٍ ّ یب ػؿ ایي هنیـًؼٓ .جیؼی امت کَ ثبینتی ایي
ًنلِب ّ تللیوِبی آًِب ؿا ًیق آمیت ىٌبمی کـػ ّ ثَ ًوؼ هؼؿى ّ پبؿاػکل آًِب پـػاعت ،تب ػینکْؿك هؼؿى ّ ایي تضْل
چٌؼالیَ ُـ چَ ثیيتـ رب اكتؼ ّ ژؿكب یبثؼ .تاله هي ػؿ ًوؼم ثـ آحبؿ ثنیبؿی اف ایي ٌُـهٌؼاى ُن ًنل ّ یب هِبرـ ػؿ کتت
الکتـًّیکی < ُوبؿْىی اؿّتینن هؼؿى ّ پنبهؼؿى ثب ربى ّ ؿّاى ایـاًی> ّ ًوؼُبی ػیگـمً ،وبػی اف ایٌگًَْ
تالىِبمت .عْىجغتبًَ ًنلی ًْ اف ًوبػاى هؼؿى ّ چٌؼالیَ ًیق ػؿ صبل ثْرْػ آهؼى امت.

گشفتاسی ٌُشهٌذ ّ سّؽٌفکش تثؼیذی دس هؼٌای کالعیک سّؽٌگشی ّ تاصی ًاسعیغتی ایشاًی
ٌُـ تجؼیؼی ،ؿّىٌلکـ تجؼیؼی ثغبٓـ صبلت هِـهبًبًَ ثیبػگبؿ هبًؼٍ اف گؾىتَ عْیو ٌُْف ثَ ایي صویوت ًبئل ًیبهؼٍ امت
کَ ثوْل كْکْ (ّ )3ظیلَ ؿّىٌگـی رؼیؼ ّ پنبهؼؿًی هجبؿفٍ ثب ًبػاًی ًینت ،فیـا هـػم هی ػاًٌؼ کَ کوبثیو صویوت
چینت ،اؿّتینن ّ مؼبػت رٌنی ّ كـػی چینت .هّْْع ثـ هال کـػى مبعتبؿُبی هؼؿت ّ ایزبػ ّ تضْل ػؿ
ػینکْؿمِبی هؼؿتوٌؼ كـٌُگی ّ صوْهی ّ ؿّاًی ،اف ٓـین چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى ّ ایزبػ تلبّت ػؿ ػینکْؿمِبینت
کَ اًنبًِب امیـ آًٌؼ .هي ثَ ایي ًگبٍ رؼیؼ ؿّىٌگـاًَ كْکْیی ،رؼل عٌؼاى هؼؿت ًیچَ ایی ّ اؿْاگـای اف ًْع ثْػؿیبؿ
ُ ،وـاٍ ثب چبىٌی ایـاًی ّ ؿًؼ هلٌؼؿّاؿ ایـاًی ّ ًظـثبفی ایـاًی ؿا اّبكَ هی کٌن ّ ایٌگًَْ ؿّىٌگـی ُـچَ ثیيتـ
ثَ یک اؿْاگـی ػیگـاى اف ٓـین چبلو ّ گلتگْی عٌؼاى ّ ىـّؿاًَ ّ ثـ ثنتـ ربهؼَ هؼًی تجؼیل هیيْػ  .ؿّىٌگـی
یک ثبفی هؼؿت امت ّ ثبفی هؼؿت ُویيَ ثَ هؼٌبی اؿْاگـی ػیگـاى ّ رؾة ػیگـی ثـای لول ّ تزـثَ ًگبٍ ّ
ؿّه ّ اًؼیيَ هبمت .ؿّىٌگـ ثبیؼ اؿْاگـ ثبىؼ ّ ثب ًيبى ػاػى رْاثِبی ًْ ّ تللیوِبی ًْ ثَ ثضـاى هؼؿًیت ّ مٌت ،ثب
ًيبى ػاػى صبالت ّ عطْٓ ػوْهی صبالت هـػ ّ فى هؼؿى ایـاًی ،ثب ایزبػ هلبُین هؼؿى ّ ًْ ّ تللیوی اف
ُْیت،ػين،اؿّتینن ،ثب ایزبػ پـّتنتبًینن هؾُجی ّ ؿیـٍ ،ثَ كـػ ّ ربهؼَ عْیو کوک کٌؼ کَ ثـ ثنتـ ایي عطْٓ
ػوْهی تللین ،ثَ ؿّایت كـػی ّ تللین كـػی ّ گـُّی یب هْهی عْیو ػمت یبثٌؼ .ایي ؿّىٌگـ اؿْاگـ ّ عٌؼاى ثی
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ُیچ هِـهبى گـایی ّ ثب کوک هؼؿت چبلو ّ ػیبلْگ ّ اؿْاگـی هؼؿى ّ ایزبػ صبالت ّ هلبُین ًْی چٌؼالیَ ،ثَ تضْل
ػینکْؿك کِي ّ ًِبػیٌَ ىؼى ػینکْؿك هؼؿى کوک هی ؿمبًؼ .ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ چٌؼالیَ ایـاًی ایي
اؿْاگـ ًْ ّ عٌؼاى ّ ّؼهِـهبى امت کَ اف یکطـف ُویيَ ًبتوبم امت ،فیـا اّ یک تللین چٌؼالیَ،یک کخـت ػؿ
ّصؼت امت ّ اف ٓـف ػیگـ اؿْاگـ ػیگـاى ثَ مْی ایي ثبفی هؼؿى ػين ّ هؼؿت فًؼگینت ُ.وبًطْؿ کَ ًیچَ عْػ
ؿا ػؿ کتبة <آًک اًنبى> یک اؿْاگـ ثَ توبم هؼٌب هی ًبهؼ،ایي ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هِبرـ اؿْاگـ ّ یب ؿّىٌلکـ
هؼؿى اؿْاگـ چٌؼالیَ ػؿّى کيْؿ ًیق ثب ایزبػ اىکبل ّ اًْاع ایي ُْیتِبی هؼؿى ایـاًی ّ تاله هبًًْی ّ هؼًی ثـای
ایزبػ مبعتبؿُبی هبًًْی ّ كـٌُگی هؼؿى ّ هتٌبمت ثب ایي ُْیتِب ،ثَ تضْل ػینکْؿك هؼؿى ّ گؾاؿ اف ػینکْؿك
مٌتی کوک هی ؿمبًؼ .ایي ّؼهِـهبى ًْ ّ هؼؿى ایـاًی ثب هـقی مـػ ّ هلجی گـم ّ ثب ىـاؿت عٌؼاى یک كـٍت
ٓلت هؼؿى ّ ثبفیگْه ثَ تضْل ربهؼَ عْیو ّ گؾاؿ اف مـکْة ػگـ اًؼیيی کوک هی ؿمبًؼُ .وبًطْؿ کَ ٌُـهٌؼ
هؼؿى چٌؼالیَ ایـاًی عبؿد اف کيْؿ ّ یب ػاعل کيْؿ ثب ثیبى ًگبٍ ّ ٌُـ تللیوی عْیو ایزبػگـ ؿىؼ ثِتـ هؼؿًیت ّ
عالهیت هؼؿى ّ ؿىؼ ٌُـ هؼؿى ایـاًی هی گـػػ .هيکل ثغو اػظن ٌُـ ایـاًی ػؿ تجؼیؼ ّ ًیق ؿّىٌلکـی ایـاًی ػؿ
تجؼیؼ ػؿ ایي امت کَ ًَ ثَ ػٌْاى ٌُـهٌؼ ثَ ثیبى ٍبػهبًَ ثضـاى عْیو ػؿ هؼؿًیت پـػاعتَ امت ،تب عْاًٌؼٍ ایـاًی اف
ٓـین آحبؿ اّ ثِتـ ثَ لول هؼْل ػؿًّی عْیو ًبئل آیؼ ّ ًَ ثَ ػٌْاى ؿّىٌگـ ّ یب اًنبى هؼؿى تْاًنتَ امت ػؿ
ػـٍَ عْیو تَْیـ ّ تللیوی ًْ اؿائَ کٌؼ ،تب عْاًٌؼگبى ثب ػیؼى ایي تللین ّ صبلت ًْ ثَ اهکبى تللین ّ تزـثَ تلیلن
ًبئل آیٌؼ ّ ثـ امبك ایي تزـثَ ثِتـ ؿاٍ عْیو ؿًّؼ ّ تللین عْیو یبثٌؼ .ثٌبثـایي هٌظْؿ هي تجؼیل ٌُـ ثَ یک ٌُـ
هتؼِؼ ّ میبمی ًینت کَ ثبیؼ ؿاٍ صل ًيبى ػُؼ،ثلکَ ثَ ثبّؿ هي ػّؿی ٌُـهٌؼاى تجؼیؼی ّ ؿّىٌلکـ تجؼیؼی اف ایي
ثضـاى ػّم عْیو یؼٌی ثضـاى هِبرـت ّ ایـاًیبى ،ایزبػگـ متـًّی ًِبیی آًِب ّ ًبتْاًی آًِب اف ػگـػینی ثَ هِبرـ
هؼؿى ّ چٌؼالیَ ثْػٍ امت .فیـا ایي ثضـاى ػّم هِبرـت یؼٌی ثضـاى تللین ،ػؿ عْیو ػلت اٍلی ًبتْاًی ػجْؿ ایـاًی
اف ثضـاى مٌت/هؼؿًیت،یؼٌی ًبتْاًی اف تللین ؿا صول هی کٌؼ.
گـكتبؿی ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ایـاًی ّ ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ایـاًی ػؿ رٌگ تـاژیک ّ مٌتی ًبؿمینتی ثب ػیْ ّ ػیکتبتْؿ ّ ثبفی
ػیْ/هِـهبى ّ ػؼم تي ػاػى ثَ هِبرـت ّ كـٌُگ رِبى ًْی عْیو ّ ثضـاى ػّم هِبرـت ثبػج آى ىؼٍ امت کَ ٌُـ
هؼؿى ّ ًگبٍ هؼؿى ًتْاًؼ ػؿ ٌُـ تجؼیؼی ّ ًگبٍ تجؼیؼی آًِب کبهل رب اكتؼ ّ آًِب ًتْاًنتَ اًؼ ّ یب کوتـ تْاًنتَ اًؼ ثَ
ٌُـهٌؼاى هِبرـ ّ ٌُـ هِبرـ چٌؼالیَ ّ رؾاة ثـای ُـ ػّ رِبى عْیو ػگـػینی یبثٌؼ .فیـا ثب چٌیي ػگـػینی اّ هی
تْاًؼ ثوْل ًیچَ ثَ آى تجؼیل ىْػ کَ ُنت ّ ثَ هؼؿت ّ عالهیت ًْی عْیو ّ رِبى ًْی عْیو ػمت یبثؼ .فیـا اّ ػؿ
ّاهغ اًنبًی ػّ هلیتی ّ ػّ كـٌُگینت ّ ُن ثوْل ًیچَ یک< اؿّپبیی عْة> امت ّ ُن هٌطوب یک ایـاًی عْة ّ
هؼؿى .ثـ ثنتـ ًگبٍ چٌؼالیَ ّ هؼؿى ایي هِبرـ چٌؼالیَ ّ یب ؿّىٌلکـ ػؿّى کيْؿ چٌؼهتٌی ّ چٌؼالیَ هی تْاى ثـ
ثنیبؿی اف عطبُبی ؿّىٌلکـی ّ ٌُـی ّ میبمی هؼبٍـ ایـاًی چیـٍ ىؼ ّ ایزبػگـ ربهؼَ هؼًی ،ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ
ّ هنئْل هبًًْی هؼؿى ّ چبلو ّ ػیبلْگ هؼؿى ثْػ .ثـ ثنتـ چٌیي ًگبٍ ّ ُْیت چٌؼالیَ ای ُن هی تْاى ثب ًوؼ چٌؼربًجَ
گؾىتَ هزنوَ ُبی ُيؼاؿػٌُؼٍ ثـای یبػاّؿی كبرؼَ ُب ػؿ کيْؿ ایزبػ کـػ ّ ؿّفی < عبّؿاى> ؿا ثَ یک هْفٍ ّ
ُيؼاؿ تبؿیظ هؼبٍـ تجؼیل مبعت ُ ،ن هی تْاى ثب تلکیک صْفُِب ُوقهبى عْامتبؿ ػاػگبُِبی هبًًْی ّ کوینیًِْبی
صویوت ثْػ ّ ػؿ ایي فهیٌَ ّ ایزبػ ػاػعْاُی صوْم هـثبًیبى تاله کـػُ ،ن ثب ایزبػ چبلو ّ ػیبلْگ هیبى ُوَ مطْس ّ
گـُِّبی ربهؼَ هؼًی ّ هیبى ربهؼَ هؼًی/ػّلت ثَ ثَ ىلبی ػوْهی ّ تضْل ػینکْؿمیْ ّ كـٌُگی کوک ؿمبًؼ .فیـا
اگـ ىکٌزَ ىًْؼٍ ػؿ ثـاثـ ىکٌزَ گـ صن ػاػعْامت هبًًْی ػاؿػ ،اف مْی ػیگـ ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی ثبینتی
ثتْاًؼ صتی ػؿ هِـهبىّ/ؼهِـهبى ،ػؿ ىکٌزَ گـ/ىکٌزَ ىًْؼٍ ،ثبفی عیـ/ىـی تـاژیک ایـاًی،ثبفی ػیْ/هِـهبى
تـاژیک ؿا ثجیٌؼ ّ ایٌگًَْ ثب ػجْؿ هيتـک اف ایي ًگبٍ ًبؿمینتی ّ ایزبػ ًگبٍ ّ چبلو هیبى اكـاػ هؼؿى ایـاًی هنئْل
ػؿ ثـاثـ عْیو ّ رِبى عْیو ،ثَ تضْل اٍیل ّ ّاهؼی هؼؿى ػمت یبثؼ .تب ثب ایي صـکت چٌؼربًجَ ثَ ىلبی كـػی ّ
روؼی ّ تضْل ػوین ّ ایزبػ یک ُْیت ّ ػیبلْگ هؼؿى ػمت یبثؼ .فیـا ػؿ کٌبؿ ػاػعْامتِبی صوْهی ،ثَ ُوبى اًؼافٍ
ثـای ىلبی روؼی هب ایـاًیبى ػیؼى ایي كـٌُگ ّ مبعتبؿُبی تـاژیک هيتـک ًبؿمینتی ّ عیـ/ىـی ّ گؾاؿ هيتـک
اف آًِب هِن امت .فیـا ثوْل عْػ ًوـٍ کبؿ ػؿ هوبلَ ای عْة ػؿ ثبة صبالت مـکْة گـاًَ ّ هتل ػگـاًؼیو ػؿ
گـُِّبی میبمی چپ ،ایي هّْْع مـکْة ػگـاًؼیو تٌِب هّْْع صبکویت ًجْػٍ ّ ًینت .ایي هّْْع ػؿػًبک
تبؿیظ ایـاًی ّ تبؿیظ هؼبٍـ ایـاًینت .ایي مـکْة ػگـاًؼیو ًتیزَ ارتٌبة ًبپؾیـ صبلت ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ
ؿّاى ایـاًی ّ تجؼیل مبعتي آؿهبى عْیو ثَ ثت ّ مـکْة ُـ ىک ّ ىکبک ثَ ػٌْاى هلضؼ ّ ّؼاًوالثینت .ایي
مـکْة ػگـاًؼیو ًتیزَ هٌطوی ؿّاثٔ هـیؼ/هـاػی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ ًبتْاًی ثَ ػمت یبثی ُـ چَ ثیيتـ ثَ كـػیت
موجلیک ّ اؿتجبٓ موجلیک ّ تخلیخی امت .اف ایٌـّ ًیق ؿُبیی اف ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ّ تجؼیل ىؼى ثَ هِبرـ چٌؼالیَ ،ثـای
ىکنتي ایي ثبفی ًبؿمینتی ّ ایزبػ ایي صبلت ّ ًگبٍ چٌؼالیَ ّ ایزبػ ٌُـ چٌؼالیَ هِن ّ امبمینت.
ػؿ ُوَ ٌُـهٌؼاى عْة ایـاًی اف هجیل عْػ ًوـٍ کبؿ ّ ػیگـاى  ،هب ىبُؼ ایزبػ ّ ىکل گیـی ایي ُْیتِبی هؼؿى ُنتین
ّ ُـچَ ٌُـهٌؼ ثیيتـ تي ثَ هِبرـت ّ تزـثَ هِبرـت ّ پؾیـه رِبًِبی هغتلق عْیو ػؿ ًگبٍ عْیو ػاػٍ امت ،ثَ
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ُوبى اًؼافٍ ًیق ػًیبیو ّ ٌُـه پـثبؿتـ ّ عالهتـ گيتَ ّ هی گـػػ .اف ایٌـّ ثـ عالف ًظـ ثقؿگبًی چْى ىبهلْ ّ
ػّلت آثبػی ّ ػیگـاى کَ ًوـٍ کبؿ ثَ صن ًظـات هٌلی آًِب ػؿثبؿٍ ٌُـهٌؼاى هِبرـ ؿا ًوؼ هی کٌؼٌُ ،ـ هِبرـ اف
رِبتی ثنیبؿ عالهتـ ّ هْیتـ اف ٌُـ ػاعل اف کيْؿ ّ یب ٌُـ ایي ثقؿگبى ثْػٍ امت ّ ُـچَ ایي چٌؼالیگی ّ پغتگی ػؿ
ٓی فهبى ثیيتـ ّ هْیتـ ىْػ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ هؼؿت ّ رؾاثیت ایي ٌُـ ّ ٌُـهٌؼاى هِبرـ چٌؼالیَ ثیيتـ هی ىْػ.
ُوبًطْؿ کَ ٌُـهٌؼاى ػاعل کيْؿ اهـّف هب ػؿ صبل ایزبػ ایي چٌؼالیگی ثَ ىیٍْ عْیو ّ ثـ ثنتـ رِبى عْیو ُنتٌؼ.
فیـا آًِب ًیق ػؿ رِبًی چٌؼهتٌی هی فیٌؼ .اف ایٌـّ ًیق ػیبلْگ ّ چبلو هیبى ایي ػّ هؼؿت ًْ ّ ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى
ًْی چٌؼالیَ ػؿّى ّ عبؿد اف کيْؿ ثنیبؿ هِن امت ّ ایي اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ یکی اف ایزبػگـاى ؿًنبًل ٌُـ ایـاًینت.
صبل ثب چٌؼ هوبینَ مبػٍ هیبى ثـعی اف ًيبًَ ُبی ایي ٌُـ ًْ ثب اكـاػی هٌتوؼ هخل ىبهلْ ّ ػّلت آثبػی ثَ ػكبع اف هؼؿت
ّ رؾاثیت ایي ٌُـ هِبرـّ چٌؼالیَ هی پـػافم.

ًمذ اًتماد ؽاهلْ ّ دّلت آتادی تَ هِاخشیي
ػکتـ ًوـٍ کبؿ ػؿ هوبلَ اه ثَ ثیبى ّ ًوؼ ثـعی اًتوبػُب ثَ هِبرـیي اف ٓـف ثـعی ٌُـهٌؼاى اف رولَ ىبهلْ ّ ػّلت
آثبػی هی پـػافػ .ثَ ثبّؿ هي رؼا اف ثـعی ًکبت ػؿمت ّ مبلن ًوؼ ایي ٌُـهٌؼاى ثـ ٌُـ تجؼیؼی یب هِبرـ ،ػؿ ّاهغ
ثنیبؿی اف آًِب ًَ هِبرـت ّ هؼْل هِبرـت ؿا كِیوؼٍ اًؼ ّ ًَ هتْرَ هؼؿت عالم هِبرـت ىؼٍ اًؼ .ثـای هخبل ىبهلْ
ػؿ اًتوبػاتو ثَ هب عبؿد اف کيْؿیِب ،اًتوبػ ػؿمتی هخل هّْْع <كبؿگلینی> ٍضجت کـػى ایـاًیِب ّ ّـثَ فػى ثَ
فثبى كبؿمی ّ گـٍ صوبؿت ًِلتَ ػؿ پيت ایي کبؿُب ؿا هطـس کـػ کَ ثجبّؿ هي اًتوبػ ثنیبؿ ػؿمتی ثْػُ .ـ آلوبًی ّ یب
آهـیکبیی ًیق ثَ صلع هؼؿت ّ ظـاكت فثبًو هی پـػافػ ّ اّ ؿا ثَ ایٌگًَْ ػاؿبى ًوی کٌؼ .ثب ایٌکَ ایي فثبًِبی هؼؿى
هـتت کلوبت هِبرـ هؼؿًی ؿا ًیق ػؿ عْیو هی پؾیـًؼ ّ ُْن هی کٌٌؼ .اهب اًتوبػ ىبهلْ ثَ ًْػی ثیکبؿ ًينتي عبؿد
اف کيْؿیِب ّ ػؼم امتلبػٍ اف اهکبًبت ّ ؿیـٍ ًبىی اف ًيٌبعتي هؼْالت ػوین هِبرـت ثْػُ .وبًطْؿ کَ اّ ًتْاًنت
ػؿک کٌؼ ،ػؿک ّ لول ػوین هِبرـت ّ یک كـٌُگ ػیگـ چگًَْ هی تْاًنت ثنیبؿی اف ًظـات اّ ؿا تـییـ ّ یب
تضْل ثغيؼ ّ ًجْؽ ٌُـیو ؿا چٌؼالیَ ّ رِبًی مبفػُ .ویي اًتوبػات ؿا ٌُـهٌؼاى عْة ػیگـ هب چْى ػّلت آثبػی ًیق
کـػٍ اًؼ ّ ًوـٍ کبؿ ػؿ ًْىتَ اه ثَ آًِب اىبؿٍ هی کٌؼ .ػؿ پبمغی کْتبٍ ثَ ایي اًتوبػات هی عْاُن ثَ ػّ ًکتَ هِن ؽیل
اىبؿٍ کٌن.
 /1اف آًـّ کَ ایي ػّمتبى ثب ثضـاى هِبرـت ّ صبالت ایي ثضـاى آىٌبیی ًؼاىتٌؼً ،وی ػاًنتٌؼ کَ صتی صبلت ثی ػول
ىؼى ،گْىَ گیـ ىؼى ّ ًبتْاًی اف عالهیت ٌُـی چٌؼمبلَ ٌُـهٌؼاى ّ یب ؿّىٌلکـاى ػؿ عبؿد اف کيْؿ یک هّْْع
ٓجیؼی ّ هٌطوی ػؿ تضْل هِبرـت امت .فیـا ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثب هِبرـت ّ یب تجؼیؼ ثبالرجبؿ اف یکطـف
چْى هبُی اف آة ثیـّى اكتبػٍ اؿتجبٓو ؿا ثب عْاًٌؼٍ ّ ثنتـ كـٌُگی عْیو اف ػمت هی ػُؼ ّ ثٌبثـایي ًبتْاى اف لول
کٌو ّ ّاکٌيِبی ّـّؿی كـٌُگی ّ كـػینت کَ ثَ عالهیت ّ تضْل ٌُـی ّ ایزبػ ٌُـ کوک هی ؿمبًٌؼ ّ فهیٌَ مبف
آى ُنتٌؼ .اف ٓـف ػیگـ ًبگِبى آًِب ثب یک ىْک كـٌُگی ّ ػؿیبیی اف آالػبت ّ اصنبمبت ّ اىتیبهبت هتٌبهِ ًْ
ؿّثـّ هی ىًْؼ کَ اصتیبد ثَ فهبى ّ ػؿػ ّ ثضـاى ثـای ُْن ّ تللین ػاؿًؼ .اف ایٌـّ ٓجیؼی امت کَ ایي ٌُـهٌؼاى ػؿ
عبؿد اف کيْؿ پل اف هؼتی ػچبؿ یک ثلْکبػ ٌُـی هیيًْؼ .ثوْل ًیچَ ػؿ ّاهغ ایي ثلْکبػ ٌُـی هبًٌؼ صبلت اینتبػى
کيتی ثبػثبًی ثغبٓـ ًْفیؼى ثبػ رٌْثی امت ّ ایي صبلت عالء ّ ثی صـکتی تضولو ثنیبؿ مغت امت .اهب ثوْل ًیچَ
ایي مکْى عْػ پیو ىـٓ تضْل ّ صـکتی ًْمت ّ ثؼؼ اف آى ىبُؼ ّفه ثبػُبی رٌْثی عْاُین ثْػ کَ هب ؿا ثَ
مبصلِبی رٌْثی ثب ػعتـکبًی فیجب ّ عٌؼاى ّ ؿهَبى هی تْاًؼ ُؼایت کٌؼ .فیـا ایي ػّؿاى مکْى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ
ایـاًی ،ػؿ ّاهغ ػّؿاى آثنتٌی ػؿّى اّ ثب ػًیبی رؼیؼ ّ كـٌُگ رؼیؼ ًیق ُنت ّ ػؿ اّ ثوْل ًیچَ ػؿ <چٌیي گلت
فؿتيت> گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ ػؿ رٌگ ّ ؿلیبًٌؼ .اف ایٌـّ ثوْل ًیچَ < چَ ػزت کَ کْفٍ ُبی كـاّاى هی ىکٌٌؼ> ّ
چَ ػزت کَ ایي ثضـاى ّ ػؿػ ّ آثنتٌی ُوـاٍ ثب تللبت كـػی ّ روؼی كـاّاى ،مؤ رٌیٌِبی كـاّاى ّ هـگِبی كـػی ّ
روؼی كـاّاى ػؿ هیبى ؿاُنت .فیـا ایي رٌگ ّ رؼل ػؿًّی هیبى كـٌُگِب ّ گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ ثنیبؿ مغت ّ ایزبػ
چٌؼالیگی ّ تللین ثنیبؿ ػىْاؿ امت،ثْیژٍ ّهتی ػّ كـٌُگ هبًٌؼ كـٌُگ ایـاًی ّ كـٌُگ هؼؿى ایٌگًَْ ثب یکؼیگـ ػؿ
تٌبهِ ثبىٌؼ .یب ّهتی اًنبى ایـاًی ػاؿای اؿحیَ ّ مبعتبؿ كـٌُگی ّ ؿّاًی الفم ثـای ایزبػ ایي تللین موجلیک ّ كـػی
ًجبىؼ ّ هزجْؿ امت هبًٌؼ هب هِبرـیي ّ یب ًنلِبی ػؿّى ایـاى ،کْؿهبل کْؿهبل ّ ثيیٍْ آفهبیو ّ عطب،کن کن ثَ ایي
تللین ّ اؿحیَ ّ مبعتبؿ ػمت یبثؼ .صبٍل ایي گؾاؿ اف ثضـاى ّ ػجْؿ اف چٌؼپبؿگی ّ ػمتیبثی ثَ چٌؼالیگی ،هؼؿتِب ّ
تْاًِبیی ًْ امت کَ صتی ىبهلْ ّ ػّلت آثبػی ّ ػیگـاى ًبتْاى اف ػمت یبثی ثَ آى ثْػٍ ّ ُنتٌؼ .فیـا ثـای ػمتیبثی ثَ
ایي هؼؿتِب ّ عالهیتِبی چٌؼالیَ هؼؿى ّ پنبهؼؿى ،ػهیوب هبًؼى ػؿ <ُیچی ّ پْچی> ،لول ّ پؾیـه <هـگ عؼا> ّ
پْچی ُوَ آؿهبًِب ّ صوبین ،اؿتجبٓ ًوبػاًَ ثب هؼؿًیت،پنبهؼؿًی ّ ثب مٌت ّ ؿُبیی اف تجؼیل هؼؿًیت ّ پنبهؼؿًیت ثَ
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یک آؿهبى عْاُی ًبؿمینتی ًْ ّ ؿُبیی اف عطبی یکی ىؼى ًبؿمینتی ثب اّ ثَ ػٌْاى هؼؿى ّ پنبهؼؿى میٌَ چبک
الفم امت .ىبهلُْب ّ ػّلت آثبػیِبی گـاهی اٍال ّاؿػ ایي ػـٍَ ًِیلینن هؼؿى ًيؼٍ اًؼ ،چَ ثـمؼ ثَ آًکَ اف آى گؾؿ
کٌٌؼ ّ ثَ <ُیچی عٌؼاى> ػمت یبثٌؼ .اف ایٌـّ ًیق ًگبٍ آًِب – ثب توبهی ًکبت فیجب ّ اًنبًی ٌُـىبى -یک ًگبٍ هِـهبى
گـایبًَ ّ هجتال ثَ صبالت مٌتی ّ ثبفی مٌتی امت ّ ػؿ ًِبیت ثَ ثبفتْلیؼ مٌت ّ ثبفی هِـهبى/ػیْ هی اًزبهؼ .ثَ
ایٌغبٓـ ًیق ؿّایبت ىبهلْ ّ ػّلت آثبػی ؿّایبتی صوبمی ّ یب ؿٌبیی امت ّ اٍال ثَ ػـٍَ صبلت پبؿاػکل ّ
تـاژیک/کویک اًنبى هؼؿى ّ اًنبى هِبرـ ّاؿػ ًویيًْؼ ّ هِـهبًِبیيبى تـاژیک/کویک ًینتٌؼ ،چَ ثـمؼ ثَ آًکَ ثَ
چٌؼالیگی ّ چٌؼؿّایتی اًنبى پنبهؼؿى ّ مجکِبی پنبهؼؿًی چْى رـیبى میبل ؽُي ػمت یبثٌؼٌُ .ـ هِبرـ عبؿد اف
کيْؿ ّ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ چٌؼهتٌی ػاعل کيْؿ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي چٌؼالیگی امت .اف ایٌـّ ًیق ثٌب ثَ هٌطن ؿّایت
هتلبّت عْیو هزجْؿ امت تي ثَ مجکِبی ًْی پنبهؼؿًی ّ ؿیـٍ ػُؼ ّ تلبّت ایزبػ کٌؼ .هِن ثـای ایي ًنلِبی ًْ ایي
امت کَ اف ایي اؿحیَ كـٌُگی ثبفی ًبؿمینتی ُـ چَ ثیيتـ ؿُبیی یبثٌؼ ّ هؼؿًیت ّ پنبهؼؿًیت ؿا ثَ یک آؿهبى ّ ثت
ًبؿمینتی رؼیؼ تجؼیل ًکٌٌؼ .چٌیي عطبُبیی ًیق ػؿ صبل ؿط ػاػى امت ّ ثٌبثـایي ثبینتی ثَ آمیت ىٌبمی ایي ًنلِبی ًْ
ًیق پـػاعت .اهب ایي ًنل ًْی چٌؼالیَ ایزبػگـ تللیوِبی ًْ ّ ؿّایبت ًْ اف ٌُـ ،اف مٌت ّ هؾُت ثَ مبى ؿّىٌلکـ
هؾُجی یب مکْالؿ ،ثَ مبى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ چٌؼالیَ هِبرـ ّ یب چٌؼهتٌی ػؿّى کيْؿ امت.
 /2یک ًوًَْ آى ؿىؼ ًگبُی رنن گـایبًَ ّ آؿی گْی ثَ فًؼگی ّ رنن ّ اؿّتینن ّ آؿی گْی ثَ كـػیت چٌؼالیَ
رٌنیتی فًبًَ ّ هـػاًَ ّ ثَ رِبى چٌؼالیَ عْیو ،تْمٔ ٌُـهٌؼاى هؼؿى فى ّ هـػ ایـاًی عبؿد اف کيْؿ ّ ػاعل
کيْؿ امت کَ هي ػؿ مَ ثغو کتت الکتـًّیکین <ُوبؿْىی ربى ّ ؿّاى ایـاًی ثب اؿّتینن هؼؿى ّ پنبهؼؿى> ُن ثَ
تضنیي ّ ثیبى ایي هؼؿتِبی چٌؼالیَ ٌُـهٌؼاى هغتلق ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ّ ُن ثَ آمیت ىٌبمی آًِب اف هٌظـ
ؿّاًيٌبعتی پـػاعتَ ام .چٌیي ًنل ًْیی اف فًبى ّ هـػاى عبؿد ّ ػاعل کيْؿ ٌُـهٌؼ اف هـین ُْلَ ،فیجب کـثبمی،
پگبٍ اصوؼی ،مبهی هِـهبى ،هبًب آهبیی ّ ؿیـٍ ّ هـػاًی هخل رويیؼ هيکبًی،ػجؼالـّبیی ّؿیـٍ اف مْی ػیگـ هبػؿ ثَ
ػجْؿ اف هـفُب ّ ُـامِبیی ثْػٍ اًؼ کَ ًنل ىبهلُْب ّ ػّلت آثبػیِب ًبتْاى اف آى ثْػٍ ّ ُنتٌؼ .ثب آًکَ ُوَ ایي
ٌُـهٌؼاى ػقیق ّ ثقؿگ ُنتٌؼ ،اهب ًگبٍ ىبهلْ ثَ ػين ّ فى ّ ؿاثطَ رٌنی ػؿ ّاهغ یک ًگبٍ هِـهبى گـایبًَ امت ّ
اّ ػؿ <کبىلبى كـّتي ىْکـاى> ػؿ ّاهغ فى ؿا مبکت ّ عبهْه هی ٓلجؼ ّ رق ثَ هجبؿفٍ ّ هِـهبًی ًوی اًؼیيؼ .ػؿ
<آیؼا ػؿ آیٌَ> ایي هِـهبى گبهی ػؿ رِت لول ػين ّ ًگبٍ فًبًَ ثـ هی ػاؿػ .هيکل ایي گبم ّ ًگبٍ ًْ ایي امت کَ
ىبهلْ ػؿ ّاهغ ُوبى هِـهبى ثبهی هی هبًؼ ّ آیؼا ػؿ ّاهغ ػؿ اػاهَ كـٌُگ مٌتی ایـاًی یک فى احیـی/هبػؿ امت ّ
ىبهلْ ػؿ ثِتـیي صبلت یک ىکل ؿهبًتیک ایي صبلت ؿاّی/فى احیـی ؿا ثیبى هی کٌؼ ّ ًَ هيکل ایي ؿاثطَ ؿا هی ثیٌؼ
کَ ُؼایت ثغْثی ػیؼٍ امت ّ ًَ هبػؿ ثَ ػجْؿ اف آى امت .اف ایٌـّ ًیق هب ًَ اف مْػاُبی اؿّتیکی/ػيوی چٌؼگبًَ
ىبهلْ ّ هـػ عجـػاؿ هی ىْین ّ ًَ اف اىتیبهبت ّ توٌبُبی آیؼا .فیـا ػیبلْگی ّ چـعيی ّ صبلتی چٌؼؿّایتی ّ یب صبلتی
تـاژیک/کویک اف ػين هؼؿى ّ ػبىن هؼؿى ّ یب ثیبى كبًتقیِبی چٌؼمْػایی هـػاًَ ّ فًبًَ هؼؿى ػؿ هیبى ًینت .فیـا
هِـهبى ّ فى احیـی ّ ػيويبى كبهؼ كـػیت رٌنی ّ رٌنیتی الفم ّ اؿّتینن كبًی ثيـی الفم امت تب ثَ ایي ػیبلْگ ّ
چٌؼالیگی ػمت یبثؼ .اف ایٌـّ ًگبٍ ىبهلْ ثَ ػين ّ فى ّ رنن ػؿ ًِبیت ًگبُی مٌتی امت .کبىکی ىبهلْ کوی ػؿ
عبؿد ّ ػؿ کٌبؿ هب هی فینت تب ثب تزـثَ اًْاع ّ اىکبل هغتلق ػين ّ اؿّتینن هؼؿى ّ تزـثَ ثضـاًِبی ػيوی
هؼؿى ّ پنبهؼؿى ػؿ عْیو هی تْاًنت هبًٌؼ ٌُـهٌؼاى هؼؿى فًبى ّ هـػاى ایـاًی ػؿ عبؿد اف کيْؿ ،هبًٌؼ فیجب
کـثبمی ّ یب رويیؼ هيکبًی ّ ػیگـاى ،ثَ ثیبى ایي صبالت ّ چٌؼالیگی فًبًَ ّ هـػاًَ ّ اؿّتینن ّ ػين چٌؼالیَ ّ
پبؿاػکل فًبًَ ّ هـػاًَ ثپـػافػ ّ ُن ُـ چَ ثیيتـ ثَ تللین ػمت یبثؼ .یب هبًٌؼ ًگبٍ کنبًی چْى هي ثـ ثنتـ تزبؿة
هِبرـت ّ ثضـاى هِبرـت ّ ًگبٍ ًْی رنن گـایبًَ ّ چٌؼالیَ عْیو ُن ثَ ًوؼ مٌت ّ ُن ثَ ًوؼ كیگْؿُبی هؼؿى ّ
هؼؿًیت ثپـػافػ ّ ایزبػگـ ًگبُِب ّ صبالتی ًْ چْى < کبفاًْای عٌؼاى>< ،ػبىن ّ ػبؿف فهیٌی عٌؼاى ّ رنن
چٌؼالیَ عٌؼاى ایـاًی> <،اؿّتینن پـ ىـم ّ ثی پـّای ایـاًی> هؼؿى ثبىؼ .صبالت ّ ًگبُِبیی کَ ثٌب ثَ صبلت چٌؼالیَ
ّ چٌؼهتٌی ّ ًبتوبم هب ًنل ًْٓ ،جیؼتب یک تیپ ىغَیتی ًینت ّ كؤ یکنـی عطْٓ ػوؼٍ تللین ّ صبلتِبیی امت ّ ُـ
کل تٌِب ثـ ثنتـ ؿّایت ىغَی عْیو ّ اف ٓـین تي ػاػى ثَ مـًْىت ىغَی عْیو ،هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ ایي
صبالت ًْ ّ ًگبٍ ًْمت .فیـا هبػؼٍ ایي ًنل ًْ ایي رولَ هؼـّف ًیچَ اینت کَ <ثيْ آًچَ ُنتی> ّ ثَ عْیو ّ
مـًْىتت ّ ؿّایتت تي ثؼٍ ّ آى ؿا ثیبكـیي ّ فیجب مبف .آًگبٍ ىبهلْ ًیق ثب چٌیي تزـثَ ّ ًگبُی ثـای رِبى هؼؿى هبثل
كِن ّ رؾاة هیيؼ ّ رِبًی هی گيت .فیـا كیگْؿ آیؼا ّ ػين ىبهلْیی ثـای هب اًنبًِبی هِبرـ ّ ًیق اًنبًِبی هؼؿى
ػوال کنبلت آّؿ،تک مبصتی ّ یبػآّؿ ػيوِبی ػّؿاى ًْرْاًی امت.
ُویي هّْْع ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب کتبة < کلیؼؿ> ػّلت آثبػی هی ثیٌین .ػؿ کتبة کلیؼؿ ػؿ ّاهغ تٌِب یک رلت ػبىن ّرْػ
ػاؿػ ّ آى ىیـّ ّ هبٍ ػؿّیو ُنتٌؼ کَ ُـ ػّ ثـای ػيويبى ثـعالف مٌتِبی ػوْهی ّ عبًْاػگی هی ىْؿًؼ ّ ثب ُن
كـاؿ هی کٌٌؼ ّ ربلت ایي امت کَ ایي رلت ػبىن ُن تْمٔ عبًْاػٍ هِـهبى ػامتبى ّ ُن ّؼ هِـهبى ػاؿبى هی ىًْؼ.
ثـاػؿ گل هضوؼ ػؿ رلْی چين ُوگبى عيتک هبٍ ػؿّیو ّ ُونـ عْاُـ عْیو ؿا هی ػؿػ ،تب آثـّی هـػاًَ اه ؿا
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ثجـػ ّ آثـّی عبًْاػگی ؿا فًؼٍ کٌؼ ّ ثبثولی ثٌؼاؿ هبٍ ػؿّیو ىکنتَ ىؼٍ ؿا ثَ امبؿت عْیو ػؿ هی آّؿػ.هبٍ ػؿّیو
ػبىن ػؿ فیـ كيبؿ عٌؼٍ ّ متن ػیگـاى اف یکنْ هؼتبػ ّ ػاؿبى هی ىْػ ّ اف مْی ػیگـ ُونـه ّ ػيوو ًیق ثَ
هؼيْهَ پنـ اؿثبة تجؼیل هیيْػ ّ ایٌگًَْ ػيويبى ػؿ فیـ كيبؿ ایي ربهؼَ هِـهبى گـا ّ مٌتی هی ىکٌؼ .آعـیي
ٓـیبى هبٍ ػؿّیو ػؿ ػكبع اف ػيوو ثب ىکنتي کوـه تْمٔ ثیل اؿثبة ثَ پبیبى هی ؿمؼ ّ هبٍ ػؿّیو چْى هنیضی
هَلْة ىؼٍ مْاؿ ثـ االؽ یب هبٓـ ؿهبى ؿا تـک هی کٌؼ ّ ػیگـ ثـ ًوی گـػػ .ربلت ایٌزبمت کَ ثـاػؿ ىیـّ کَ ثوْل
عْػه آثـّی هْم ؿا فًؼٍ هی کٌؼ ،اف ػّ ُونـی ثـاػؿه ُیچ تؼزت ًوی کٌؼ  .صتی ػّلت آثبػی ًیق تؼزت ًوی کٌؼ ّ
ػمت ثَ آىٌبفػایی ًوی فًؼ .ػؿمت امت کَ ثَ ثیبى اصنبمبت ػّ فى ّ صتی ؿن ّ عيويبى ًیق تي هی ػُؼ ّ ایي ًوطَ
هؼؿت کبؿ اّمت  ،اهب ًگبٍ اّ ثَ ػين گل هضوؼ/هبؿال یک ًگبٍ ىیلتگبًَ ّ ؿٌبیی ّ ؿهبًتیک امت ّ ػؿ ّاهغ ػؿ
ؿاثطَ گل هضوؼ ّ هبؿال ػهیوب ػين فى احیـی/هِـهبى ایـاًی ّ ىبهلْیی ؿا فًؼٍ هی کٌؼ .فیـا اّ ًیق عْػ هِـهبى گـا
ّ امیـ ایي ؿّاثٔ هِـهبى گـایبًَ امت ّ ایي هيکل هِن کتبة کلیؼؿ امت .ثَ ایي عبٓـ ًیق هِـهبًبى اّ ثـ عالف
هِـهبًبى کبؿُبی ثیْبیی ّ یب هِـهبًبى کتبثِبی هؼؿى ّ ًیق هِـهبًبى کبؿُبی ٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ هبًٌؼ ؿّب
هبموی ّ ؿهبى رؼیؼ < ّؿػی کَ ثـُِب هی عْاًٌؼ> تـاژیک/کویک ًینتٌؼ ّ یب هبًٌؼ کبؿُبی ػیگـ ٌُـهٌؼاى عبؿد اف
کيْؿ ّ یب ًنل ًْی ػاعل اف کيْؿ چٌؼؿّایتی،چٌؼمْػایی ّ ثب امتلبػٍ اف تکٌیکِبی ًْ ّ پنبهؼؿًی ًینتٌؼ .اف ایٌـّ
ًیق ػّلت آثبػی هبػؿ ثَ ایزبػ یک چين اًؼاف هؼؿى ّ چٌؼالیَ ثَ هؼْل كیگْؿُبی ػامتبى ّ هؼْالت
ػيوی/اؿّتیکیُْ/یتی آًِب ًینت .ثب آًکَ کلیؼؿ یک احـ عْاًؼًی ّ فیجب ّ هْینت .اف ایٌـّ ًیق هِـهبًو ّ ػامتبًو
تـاژیک/کویک ّ یب چٌؼالیَ ًوی ىْػ ّ ایٌگًَْ امیـ مٌت ّ ًگبٍ مٌتی ثبهی هی هبًؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ثبفی ػیْ/هِـهبى ّ
هـگ ًبؿمینتی هِـهبى ثقؿگ هی اًزبهؼ .ثی آًکَ تـاژػی ّاهؼی ایي هِـهبًبى ثـهال ىْػ .ػؿ ؿهبى هْكن ّ فیجبی
ؿّب هبموی <ّؿػی کَ ثـٍ ُب هی عْاًٌؼ> ىبُؼ ایزبػ ىکلی ًْ اف ایي صبلت تـاژیک /کویک ّ چٌؼالیَ ٌُـ یک
ٌُـهٌؼ هِبرـ ُنتین .ثب ایٌکَ کبؿ اّ ػاؿای ّؼلِبی هِوی ًیق ُنت کَ ػؿ ًوؼم ثـ ؿهبًو هطـس کـػٍ ام .ثـای هخبل
ػؿ ؿهبى اّ ربهؼَ كـاًنَ ّ ثضـاى هِبرـ ثب هؼؿًیت ّ ربهؼَ كـاًنَ ثَ صبىیَ کيیؼٍ هیيْػ،یب صْْؿی ثل اًؼک
ػاؿػ  .ایي یکی اف ّؼلِبی هِن ؿهبى عْة اّمت ّ تبحیـه ؿا ػؿ هضتْا ّ ػؿ مجک کبؿه ّ ًبتْاًی اف ایزبػ یک
چٌؼالیگی ػوین هی گؾاؿػ .ثب ایٌضبل تلبّت ایي چٌؼالیگی ؿهبى اّ ؿهبًِبی ػیگـ ٌُـهٌؼاى عبؿد اف کيْؿ ثب کبؿ کلیؼؿ
ػّلت آثبػی هلوْك امت .ثب ایٌکَ کلیؼؿ ًیق ؿهبى هْی ّ عْثی امت .هيکل ػؿ ًؼاىتي ایي ثنتـ كـٌُگی ًْ ّ ػؼم
تْاًبیی ػمت یبثی ثَ چٌؼالیگی هؼؿى امت کَ هبًغ ػجْؿ کتبة کلیؼؿ اف كـٌُگ هِـهبى گـایی هیيْػ ّ هبًغ ایزبػ
تضْل هضتْایی ّ مجکی ػؿ آى هی گـػػ ..صبل اگـ ػّلت آثبػی هبػؿ ثَ لول ثضـاى هِبرـت ّ صبلت ػّ كـٌُگی ّ
لول ػوین ًِیلینن هؼؿى هی ثْػ ّ چٌیي تزـثَ ایی هی ػاىت ،آًگبٍ هطوئٌب کتبة کلیؼؿ ثَ یک کتبة ّؼهِـهبًبًَ،
تـاژیک/کویک ّ چٌؼالیَ تجؼیل هیيؼ ّ هب ىبیؼ ػؿ اًتِب ىبُؼ ثبفگيت هبٍ ػؿّیو ّ ىیـّی ثَ عبؿد ؿكتَ ّ هِبرـ
گيتَ هی ىؼین کَ اکٌْى ثَ ػٌْاى ػبىوبًی عٌؼاى ّ ّؼ هِـهبى ثـ هی گيتٌؼ ّ ثب عٌؼٍ ای ّ اؿْاگـای فًبًَ ّ هـػاًَ
هؼؿى ّ چٌؼالیَ صنبة ایي رِبى کِي هِـهبى گـایبًَ ّ مٌتی گل هضوؼُب ّ ثبثولی ثٌؼاؿُب ؿا هی ؿمیؼًؼ ّ ىـّع ثَ
ایزبػ تلبّت ّ تضْل هؼؿى ػؿ ایي رِبى کِي هی کـػًؼ .فیـا ػؿ ثـاثـ تزبؿة ّ هؼؿتِبی كـػی ّ رٌنیتی چٌؼالیَ ایي
ًنل ًْ ،ػؿ ثـاثـ اؿْاُبی فهیٌی ّ عٌؼاى ایي ًنل ًْی ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی چٌؼالیَ ،ایي ًنل هِـهبًبى ّ کبٌُبى
ؿا تْاى اینتبػى ّ هوبّهت ًینت .فیـا ایي ًنل ًْ ثب ایزبػ ٍضٌَ ثبفی هؼؿى ّ ؿاثطَ هؼؿى اف هجل ثبفی ّ رؼل هؼؿت
ؿا ثـػٍ امت .ایي ًنل کبٌُبى ّ هِـهبًبى کِي تٌِب فهبًی ثَ هـگ رِبى عْیو پی هی ثـًؼ ،کَ ثوْل هؼـّف کبؿ اف
کبؿ گؾىتَ امت ّ صتی عْػىبى ثٌبچبؿ ثَ ٌُـهٌؼاى هؼؿى ّ ّؼ هِـهبى تجؼیل ىؼٍ اًؼ.
آیا ًمشٍ کاس ّ دیگش ٌُشهٌذاىٌُ ،شهٌذ دس تثؼیذًذ ّ یا ٌُشهٌذ هِاخش؟
هوبلَ ًوـٍ کبؿُ،وبًطْؿ کَ ػؿ اّل هوبلَ ثیبى هی کٌؼ ،ػؿ ّاهغ تالىی اف ربًت ایيبى ثـ ػلیَ تاله ثـای كـاهْه
کـػى تجؼیؼیبى ّ هنبئل آًِب ّ هوبثلَ ثب تجؼیل کـػى آًِب ثَ هِبرـاى اعتیبؿی ّ ٌُـهٌؼ عبؿد اف کيْؿ امت .ثجبّؿ ًوـٍ
کبؿ ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ّ تجؼیؼی یک ػگـاًؼیو تجؼیؼ ىؼٍ امت ّ ًلی ٌُـ ػؿ تجؼیؼ ّ تجؼیؼی اف ٓـین کلوَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػؿ
ّاهغ ًلی ایي متوِب ّ کيتبؿ ػگـاًؼیيبى ّ ًلی تبؿیظ ّاهؼی آًِب،گؾىتَ ّ صبل آًِبمت .صنبمیت ًوـٍ کبؿ ثـ هّْْع
مـکْة ػگـاًؼیيبى ّ رلْگیـی اف كـاهْىی آًِب یک صنبمیت هِن ّ هؼؿى امت .فیـا تبؿیظ هؼبٍـ هب تبؿیظ هتل ّ
مـکْة هؼاّم ػگـاًؼیو ثْػٍ امت ّ صویوتب ثغو اػظن هِبرـیي ػؿ هؼم اّل ػگـاًؼیيبى كـاؿی ثْػٍ اًؼ کَ ثـای صلع
ربى ّ ًگبٍ عْیو هزجْؿ ثَ كـاؿ اف کيْؿ ىؼٍ اًؼُ.ویٌگًَْ ًیق ػكبع ًوـٍ کبؿ اف عالهیتِبی ٌُـهٌؼاى ػؿ تجؼیؼ ّ ًوؼ
مغٌبى کنبًی چْى ىبهلْ ّ ػیگـاى،اًتوبػی ثزب ّ هؼؿى امت کَ ثَ آى پـػاعتن.
هيکل ثضج ًوـٍ کبؿ ػؿ ایي امت کَ چْى ثَ تضْل هِن اف < ٌُـتجؼیؼی> ثَ < ٌُـ هِبرـ چٌؼالیَ> ّ اف ٌُـهٌؼ
تجؼیؼی ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػّهلیتی ّ چٌؼالیَ پی ًوی ثـػ ّ یب اؿفىو ؿا کبهال ػؿک ًکـػٍ امت ،اف آًـّ ػؿ ّاهغ ٌُْف
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امیـ ثبفیِبی ًبؿمینتی ؿّىٌلکـ/ػیکتبتْؿٌُ ،ـهٌؼ هِـهبى ػؿ تجؼیؼ /ػیکتبتْؿ عيي ّ مـکْة گـ ثبهی هی هبًؼ ّ
ًوی ثیٌؼ کَ ػؿ ػول ّ ػؿ ًِبیت ثَ ًبچبؿ ثَ صلع آى چیقی کوک هی ؿمبًؼ کَ ػؿ پی اكيبی آى امت .فیـا ىیٍْ
ػؿمت ثـ ػلیَ كـاهْه ًيؼى گؾىتَ ّ صبل ،ىیٍْ ػؿمت ثـای هوبثلَ ثب مـکْة ػگـ اًؼیو ،ایزبػ ػینکْؿك ّ چبلو
ّ ػیبلْگ هؼؿى امت .ایي چبلو ّ ػیبلْگ هی ٓلجؼ کَ ٌُـهٌؼ ایـاًی اف یکنْ ُـچَ ثیيتـ ثَ یک ٌُـهٌؼ هِبرـ
چٌؼالیَ تجؼیل ىْػ کَ ثَ ىیٍْ اًتوبػی ثب هنئْلیي ّ ربهؼَ هؼًی ػّ کيْؿ ّ هلیتو ثَ چبلو ّ ًوؼ ّ ػیبلْگ هی پـػافػ
ّ اف ٓـف ػیگـ تاله هی کٌؼ کَ ثيیٍْ ػیبلْگ ّ اف ؿاٍ عْیو ثَ ؿىؼ ّ ًِبػیٌَ ىؼى ایي مبعتبؿُبی هؼؿى ػؿ
کيْؿُبی عْیو کوک ؿمبًؼً .لی هِبرـ ثْػى ّ ػّهلیتی ثْػى عْیو ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ ثبفی ًبؿمینتی
هِـهبى/ػیْ امت.
هيکل ػّمت ػقیق آهبی ًوـٍ کبؿ ّ ػؿ ّاهغ هيکل ُوَ کنبًی کَ ثَ ػكبع اف «ٌُـ ػؿ تجؼیؼ» هی پـػافًؼ ،ایي امت کَ
آًِب ٌُْف امیـ ثبفی ػیْ/هِـهبًی ُنتٌؼ ّ ًوی تْاًٌؼ اف ایي ثبفی عطـًبک ّ ًبؿمینتی ایـاًی کَ ُویيَ ػؿ ًِبیت ثَ
هتل تـاژیک هِـهبى ّ ثبفتْلیؼ مٌت ّ ثبفتْلیؼ ثبفی ػیْ/هِـهبى هی اًزبهؼ ،کبهل ؿُبیی یبثٌؼ ّ ایٌگًَْ ػؿ ًِبیت ثـ
ػلیَ عْامت عْیو ػول هی کٌٌؼ .فیـا اثتؼا ثب تجؼیل ىؼى ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هب اف ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ّ هِـهبى ػؿ تجؼیؼ
ثَ ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ّ هِبرـ چٌؼالیَ ّ ثب هـگ هِـهبى ،ػیْ ّ ػیکتبتْؿ ًیق ثبینتی ثویـػ ّ تجؼیل ثَ هنئْل
هبًًْی ػؿ ثـاثـ ربهؼَ هؼًی ىْػ .اثتؼا ثب ؿُبیی اف ایي ثبفی ّ هِـهبى گـایینت کَ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ،عْیو
ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ ٌُـهٌؼ ّ ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ؿهیت ؿا اف ػىوي ربًی ثَ هنئْل هبًًْی ّ ػگـاًؼیو تجؼیل هی کٌؼ ّ
رؼل ّ چبلو اًتوبػی ثب اّ ؿا ثَ ػیبلْگ ّ چبلو کبؿىٌبك/هنئْل هبًًْی ّ یب ػگـاًؼیو ؿهیت تجؼیل هینبفػ .اّ
ثؼیٌْمیلَ ُـ چَ ثیيتـُ ،ن ثَ ًِبػیٌَ ىؼى هلبُین هؼؿى ػؿ ربهؼَ عْیو کوک هی ؿمبًؼ ّ ُن ُـ چَ ثیيتـ اهکبى
مـکْة عْػ ؿا اف صـیق عْاُبى ثبفی ػیْ/هِـهبى هی گیـػ.
ٓجیؼی امت کَ ایي ػگـػینی ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ثَ هؼٌبی ًلی اًتوبػ ثَ مـکْة ػگـاًؼیيی ػؿ ایـاى ّ یب ثَ هؼٌبی ًلی
گؾىتَ ّ كـاهْه کـػى ًینت،ثلکَ ثـػکل ایزبػگـ ػیبلْگ ّ اًتوبػ ّ ًِبػیٌَ مبعتي ُـچَ ثیيتـ ایي اًتوبػ ّ ػیبلْگ
امت  .اف ٓـف ػیگـ ایي ًگبٍ ثب تلکیک صْفُِبُ ،ن ثَ ؿىؼ اهکبًبت هبًًْی ّ ثـ ثنتـ چبلو ربهؼَ هؼًی ثـای
ػاػعْاُی ظلوِبی ٍْؿت گـكتَ کوک هی ؿمبًؼُ ،ن هی تْاًؼ ثب ایزبػ ایي ػـٍَ هؼؿى ّ ؿُبیی اف ثبفی ًبؿمینتی
ػیْ/اُـیوي مـاًزبم امبك ایي ػگـاًؼیو کيی ؿا تـییـ ػُؼ .فیـا ایي ػگـاًؼیو کيی ًبىی اف ایي ثبفی عیـ/ىـاًَ ّ
ػیْ/هِـهبى امت .ػؿ هؼٌبی ػینکْؿك كْکْیی ُـ صبلتی ػؿ پیًْؼی تٌگبتٌگ ػینکْؿمیْ ثب صبلت هتوبثل عْیو هـاؿ
ػاؿػ .ایٌگًَْ ًیق اثتؼا ثب هـگ هِـهبى ،هـگ ػیْ ًیق كـا هی ؿمؼ ّ ثبلؼکل .اف ایٌـّ ًیق ثجبّؿ هي ًوـٍ کبؿ ّ ػیگـ
ٌُـهٌؼاى تجؼیؼیٌُ ،ـهٌؼاى هِبرـی ُنتٌؼ کَ اف یکنْ اکٌْى اهکبى ثبفگيت ثَ ایـاى ثغبٓـ ًظـیبت اًتوبػیيبى ؿا ّ
یب اهکبى ًيـ کتبثِبیيبى ؿا ثغبٓـ ًگبٍ هؼؿى ّ اًتوبػیيبى ؿا ًؼاؿًؼ .اف مْی ػیگـ ،اهب ثب تبکیؼ عْیو ثـ ٌُـ ػؿ تجؼیؼ
ّ ػؼم تجؼیل ىؼى کبهل ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـُ ،ن ثَ ؿىؼ ػیبلْگ ثب <ؿیـ> ّ ؿهیت ّ ػگـاًؼیو ػاعل کيْؿ ػمت ًوی
یبثٌؼ ّ ُن ًبآگبُبًَ ثَ اػاهَ ثبفی ػیْ/هِـهبى ّ صلع مٌت کوک هی ؿمبًٌؼ ّ ایي ثغيی اف تـاژػی ایي ٌُـهٌؼاى ّ
ؿّىٌلکـاى امتً .تیزَ ًِبیی ایي هّْْع ّ ػؼم ػگـػینی ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ػّ هلیتیً،بتْاًی اف ػمت یبثی ثَ ٌُـ
چٌؼالیَ عْیو ّ ًبتْاًی اف ػگـػینی ثَ ٌُـهٌؼی ایـاًی/رِبًینت .ثب ایٌکَ ُـ کؼام اف ایي ػّمتبى هؼوْال رؼا اف
هلیت ایـاًی ،ػاؿای یک هلیت ّ پبمپْؿت اؿّپبیی ّ یب آهـیکبیی ًیق ُنتٌؼ.

ًتیدَ ًِایی
تٌِب ثب تي ػاػى ثَ ایي هالهبت ُوَ ربًجَ ثب گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ عْیو ّ تاله ثـای ػمت یبثی ثَ رِبى موجلیک ّ
تللین موجلیک عْیو امت کَ كـػیت ایـاًی ّ ٌُـهؼؿى ایـاًی مبعتَ هیيْػٓ .جیؼتب ایي تللین مغت امت .فیـا ایي
گؾىتَ،صبل ّ آیٌؼٍ ثب یکؼیگـ ػؿرٌگٌؼ .اف ایٌـّ ثوْل ًیچَ< ،چَ ربی تؼزت ،کَ کْفٍ ُبی كـاّاى هی ىکٌٌؼ> ّ چَ
ربی تؼزت کَ یکبیک هب ثبؿُب ىکنتَ این ّ هی ىکٌین .هّْْع ایي امت کَ هب هی ػاًین ،ثؼّى ایي تللین هضکْم ثَ
تکـاؿ تـاژػی ّ ثـیؼى تکَ ُبیی اف عْیيین  .اف ایٌـّ ًیق تي ػاػى ثَ ػیبلْگ ّ تللین ّ ػّ رِبًی ىؼى ّ ػمت یبثی ثَ
كـػیت عْیو ،تٌِب ؿاٍ ًزبت كـػی ّ روؼی هبمت .ثب ایي تللین ،هب ثَ یک هِبرـ ػّ هلیتی تجؼیل هیيْػ کَ ػؿ ُـ ػّ
كـٌُگو ّ فثبًو ،ایزبػگـ تلبّت امت .ػؿ ّاهغ اکٌْى هي ّ تْی هِبرـ ،اکٌْى ایي هِبرـ ػّ هلیتی ّ هتلبّت ،ایي
ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ چٌؼالیَ ػؿّى کيْؿی ،ثوْل ػلْف تجؼیل ثَ <گـگ ثیبثبًی> ّ یک ىیطبى عٌؼاى هی ىْػ کَ هـتت
ثـای ػیگـ اػْبی ُـ ػّ ربهؼَ اه ،ؿاٍ كـاؿی ّ اهکبًی ًْ ثـای فینتي ًيبى هی ػُؼ ّ ایزبػ گـ تلبّت ػؿ ُـ ػّ
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كـٌُگو امت .ثب ایٌکبؿ اّ اف ٌُـ تجؼیؼی ثَ ٌُـ هِبرـ ّ ثَ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ چٌؼالیَ تجؼیل هی ىْػ ّ ثؼیٌْمیلَ
ُوقهبى ایزبػگـ ّ فهیٌَ مبف ػّ تضْل هِن كـػی ّ روؼی ؽیل امت.
اف یکطـف  ،ایي ًنل ًْی فًبى ّ هـػاى ؿّىٌلکـ هؼؿى ّ ّؼهِـهبى کَ ُن ثب مبیـ ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى 1/
هؼؿى هبًٌؼ ًوـٍ کبؿ ّ ػیگـاى ّ ُن ثب هنئْلیي کيْؿه هبًٌؼ آهبی اصوؼی ًژاػ ػؿ یک ؿاثطَ چٌؼالیَ موجلیک ّ ثـ
ثنتـ ػیبلْگً ،وؼ ّ چبلو هؼؿى هـاؿ ػاؿػ ،پبیبى ًِبیی ایي ثبفی عیـ/ىـی ،هِـهبىگـایی ّ آكـیٌٌؼٍ ثبفی ًْی ایي
ؿّىٌگـاى عٌؼاى ّ اؿْاگـ امت .ایي ًنل ًْ ثب هـگ عْیو ثَ ػٌْاى هِـهبى ،فهیٌَ هـگ ػیکتبتْؿ ّ ثبفی عیـّ
ىـی ؿا تؼاؿک ػیؼٍ امت .فیـا ػیگـ هِـهبًی ػؿ هیبى ًینت ّ آًِب ٍضٌَ ّ ؿاثطَ ؿا ػُْ کـػٍ اًؼ ّ مـکْة ایي
ؿّىٌلکـ ًْ ّ ًنل ًْی ّؼهِـهبى ثَ هؼٌبی ػول ؿیـهبًًْی هنئْلیي ّ اػتـاُ هٌطوی ّ هبًًْی ربهؼَ هؼًی ثَ
ػّلت امت ّ ًَ تکـاؿ ثبفی کِي اف مْؿاط کلیؼ ثَ یکؼیگـ ًگـینتي ؿّىٌلکـ/ػیکتبتْؿ ػؿ ًگبٍ ؿّىٌلکـاًی هبًٌؼ
ػکتـ ًیکلـ ّ اػاهَ ثبفی تْٓئَ،اكيبگـی ّ پبؿاًْییبی ایـاًی .ثبؿی ،ػّؿاى ،ػّؿاى ایي ثبفیگـاى اؿْاگـ ّ ثبفی
عٌؼاى ،چٌؼالیَ ّ هؼؿى آًِب امت  .ػّؿاى تضْل ػؿ ػینکْؿك امت ،اف ٓـین ؿّىٌگـی کبؿىٌبمبًَ ،عٌؼاى ،اؿْاگـ
ّ ّؼهِـهبًبًَ آًبى ّ تضکین ایي ٍضٌَ ّ صبلت هؼؿى ثبفی ّ صبلت هؼؿى ػینکْؿك.

اّ ثٌب ثَ ؽات هِبرـه یک ّؼ مینتن ثَ توبم هؼٌب ،یب ػؿ هؼٌبی ًیچَ ای ّ ثْػؿیبؿی یک اؿْاگـ ثَ توبم هؼٌبمت 2/
کَ فًؼگی ثـایو  ،هبًٌؼ ًگبٍ رنن گـاًَ هي ،یک ثبفی ػين ّ هؼؿت امت .فًؼگی ثـایو رؼل ػبىوبًَ ّ هؼؿتوٌؼاًَ ّ
اؿْاگـاًَ ملیوَ ُب،تلبمیـ ػؿ ؿعتغْاة،ػين ّ ػؿ میبمت ّ یب ػؿ ػیبلْگ ثب عؼا ّ ُنتی امت .ایٌگًَْ ُوَ چیق
ػیبلْگ ّ ػگـػینی ّ ثبفی هیيْػ ّ ُـ چَ ثیيتـ ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى عالم ایـاًی ثْرْػ هی آیٌؼ ،کَ هبػؿ ثَ آى
ُنتٌؼ ،ثب پیًْؼ ّ تللین هؼؿى ّ پنبهؼؿى كـٌُگ ّ ؿّایبت ایـاًی ثب هّْْػبت ّ ؿّایبت هؼؿىٌُ ،ـ هؼؿى چٌؼالیَ ّ
هتلبّت ّ رؾاة ایـاًی/رِبًی ؿا ثْرْػ آّؿًؼ .آًِب هی تْاًٌؼ ُلت عْاى ؿمتن ّ ػبؿكبًَ ؿا ثب ُلت عْاى عْیو ػؿ
عیبثبًِبی پبؿیل ّ كـاًکلْؿت پیًْؼ فًٌؼ ّ چْى اّلینیل رْیل کَ ثَ پیًْؼ اّػینَ ّ ملـُبی هِـهبًو ثلْم ػمت
هی یبثؼ ،آًِب ًیق هبػؿ هیيًْؼ رِبًی چٌؼّاهؼیتی،ثیٌبهتٌی ّ هتلبّت ثیبكـیٌین کَ ثـای رِبًیبى ؿـیجَ،رؾاة ّ آىٌبمت ّ
هزجْؿًؼ ثـای صل چٌؼالیگیو،هـتت ثَ مـاؽ هؼٌبُبی هتلبّت ایـاًی ،اؿّپبیی ،لـی،آؽؿی ّ رٌْثی آى ؿًّؼ ّ
هـتت تلنیـی ًْ ثـ کبؿُبیيبى ثٌْینٌؼ ّ آحبؿ ایي ًْینٌؼگبى ًْ هی تْاًٌؼ ثب عٌؼٍ ای ثَ ایي تلبمیـ ثٌگـًؼ ّ اؿْاگـاًَ
ّ ىْط چيوبًَ ثغٌؼًؼ ّ ثگْیٌؼ «:تلنیـُبیی ػیگـ ًیق هوکي ُنت» .ایٌگًَْ ٌُـ ّ كـػیت چٌؼهؼٌبیی ّ چٌؼالیَ ّ
ّاهؼیت چٌؼالیَ ،رنن چٌؼالیَ ایـاًی آكـیؼٍ هیيْػ ّ ایـاًی ثَ ؿًنبًل عْیو ػمت هی یبثؼ .هب ػؿ ایي هنیـ هِن هـاؿ
ػاؿین ّ یکبیک هب ػؿ عْیو ایي پتبًنیل ّ تْاًبیی ؿا ػاؿػ ّ یکبیک هب ػؿ صؼ عْیو چٌؼگبهی ػؿ ایي هنیـ ؿكتَ امت
ّ ػؿ ایي صؼ ًیق ثبینتی ثَ عْیو ّ هؼؿتو اكتغبؿ کٌؼ .ایٌگًَْ ًیق هب ىبُؼ ؿىؼ كـػیتِب ّ عالهیتِبی هغتلق ٌُـی ػؿ
ُوَ فهیٌَ ُبی ٌُـی ّ كکـی ػؿ ػاعل ّ عبؿد ایـاى ُنتین .پل ثب تي ػاػى ثَ ایي ؿىؼ عْیو ّ لؾت ثـػى اف ایي
تْاًبییِبی ًْ ػؿ ػـٍَ ؿهبى،ىؼـ،هْمیوی ّ ؿیـٍُ ّ ،وقهبى ثب ىٌبعت ًوبٓ ّؼق ُـ احـ ّ ػؿک ّ ًوؼ ًبتْاًیِبی
هتْى ّ ٌُـهٌؼاى ،ایزبػگـ ًوؼ ّ چبليی ػویوتـ ىْین .فیـا ؿًنبًل ایـاى ّ ؿًنبًل یکبیک هب ػؿ گـّ ایي چبلو ّ
ػیبلْگ ػوین ّ ػؿ پیًْؼ ثب چگًْگی ایي تللین هؼؿى هیبى ثغيِب ّ ػٌبٍـ مٌتی/هؼؿى/پنبهؼؿى هبمت.
ثبؿی تللین هوکي امت ّ ّـّؿت امت .فًؼگی یکبیک هب ّ آحبؿ یکبیک هب ،ثیبًگـ ایي ّـّؿت ّ ثیبًگـ اًْاع
هغتلق ایي تللین ّ اًْاع هغتلق تاله ثـای ػمت یبثی ثَ ػين فهیٌی چٌؼالیَ ،ثَ عـػ ّ ٌُـ فهیٌی چٌؼالیَ ،ثیبًگـ
اًْاع هغتلق تاله ّ ػمت یبثی ثَ ُْیت ایـاًی ّ ؿًگبؿًگ،ثیبًگـ اهکبى اًْاع هغتلق صبلت ػبؿف فهیٌی عٌؼاى ّ
چٌؼ الیَ،ػبىن فهیٌی ّ عـػهٌؼ فهیٌی امت .پل چَ ربی تؤهل ! .ثب تي ػاػى ثَ ایي اىتیبم ًِبیی ّ ثَ ػیبلْگ ّ چبلو،
ثب تي ػاػى ثَ مـًْىت عْیو ،آى ثيْین کَ ُنتین .یؼٌی ثب ػجْؿ اف ٌُـهٌؼ تجؼیؼی ّ اف ثبفی ػیْ/هِـهبى ُـ چَ
ثیيتـ ثَ مـًْىت عْیو آؿی گْیین ّ آى ىْین کَ ُنتین .ثَ هِبرـ عٌؼاى چٌؼالیَ  ،ؿًؼ فهیٌی عٌؼاى ،ػبىن فى ّ
هـػ فهیٌی عٌؼاى ّ ىـّؿ ،كـػیت عالم ّ هتلبّت ایـاًی تجؼیل ىْین ّ ُـ ػّ رِبًوبى ؿا ثَ ّمْمَ اىتیبهی ًْ ػؿ
اًؼافین .چٌؼمینتوی،چٌؼّاهؼیتی ّ ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت ّ کخـت ػؿ ّصؼت تجؼیل ىْین .ثَ مـًْىت عْیو آؿی
گْیین .چَ ربی تؤهل! آى ىْین کَ ُنتین.
:اػثیبت
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سّاىکاّی «تْهیگشایی» ػثذی کالًتشی

امبك ثلْؽ ّ تضْل كـػی ّ روؼی ؿا «ًْع اؿتجبٓ» كـػ ّ یب گـٍّ ثب «ؿیـ» ّ یب ػیگـی تيکیل هیػُؼ .عْاٍ ایي
«ؿیـ» یب ػیگـی یک هّْْع ًوؼ ػلوی ّ یب ًوؼ كـٌُگی هبًٌؼ ًوؼ «ثْهیگـایی» تْمٔ آهبی کالًتـی ثبىؼ .عْاٍ
هّْْع ًْع اؿتجبٓ ؿاػیْ فهبًَ ثب «ؿیـ» ّ ثب ًْىتَُبی کالًتـی یب ثب ٓـس پیيٌِبػی هي ثَ ًبم «ؿّاىکبّی ثضـاى ّ
ؿًنبًل ایـاًی» ثبىؼ .یب عْاٍ هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب عؼا ،ثب هؼيْم ،ثب ؿهیت ّ یب ثب عْیو ثبىؼ.
افیيؿّ ثب ػؿک ػهین «ًْع اؿتجبٓ» كـػ ّ كـٌُگ ثب «ؿیـ» هیتْاى ثَ هیقاى ؿىؼ ّ ثلْؽ كـػ ّ ربهؼَ ّ ػؿرَ ؿىؼ
ًگبٍ ّ ًگـه هؼؿى ّ ػلوی ػؿ كـػ ّ یب كـٌُگ پی ثـػ .فیـا ایي اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یب ثَ ىیٍْ ًبؿمینتی
ىیلتَگبًَ/هتٌلـاًَ امت کَ ػؿ آى هیبى «عْػی» ّ «ؿیـ» یک ػیْاؿ ثقؿگ کيیؼٍ هیىْػ ّ «عْػی» پـمتو هیىْػ
ّ «ؿیـ» ًلـتاًگیق ّ یب ُـاكاًگیق امت .یب ًْع اؿتجبٓ ثَ ىیٍْ «ؿئبل یب کبثْكّاؿ» امت کَ ػؿ آى «ؿیـ» ّ
ػیگـی ثَ امجبة ّ اثژٍ ػمتیبثی ثَ ؿاًو ّ عْىی ثیهـف(ژّئینبًل) ّ هطلنگـایبًَ یک هبتل ّ یب هتزبّف رٌنی
تجؼیل هیىْػ .یب ایي اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ثَ ىیٍْ مْم یک «اؿتجبٓ موجْلیک» امت کَ ػؿ آى كـػ ثب «ؿیـ» ؿاثطَای
پبؿاػّکنیکبل ّ ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ػاؿػ ّ هـتت هبػؿ ثَ تضْل ػیبلْگ ّ ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ عْیو امت.
ؿّاثٔ مٌتی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ گـكتبؿ اؿتجبٓ ًبؿمینتی ىیلتَگبًَ/هتٌلـاًَ ثب «ؿیـ» ُنتٌؼ ،افیيؿّ ایي رْاهغ هبًٌؼ ربهؼَ
ّ كـػ ایـاًی هـتت ػچبؿ صبالت ىیلتگی ثَ «ؿیـ» یب تٌلـ اف «ؿیـ» هیىًْؼ ّ «ؿـةىیلتَ/ؿـةمتیق»،
«مٌتىیلتَ/مٌتمتیق» هیگـػًؼ .افیيؿّ آىُب هؼوْال ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ تضْل ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ یک ًگبٍ
پبؿاػّکنیکبل ّ ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» یب «کخـت ػؿ ّصؼت» چٌؼٍؼایی پنبهؼؿى ُنتٌؼ.
ؿّاثٔ هؼؿى ثب ًگبٍ مْژٍ/اثژٍای ثَ ىکل هْیتـ ّ ثِتـی اف اؿتجبٓ موجْلیک ّ ػیبلْگ ػمت هییبثٌؼ ّ افیيؿّ ػلن ّ
ؿّاثٔ ػؿ ایي ًگبٍ هبػؿ ثَ تضْل ّ ایزبػ چيناًؼافُبی رؼیؼ ثَ «ؿیـ» ّ ػیگـی ُنتٌؼ .اهب ػؿ ثطي ًگبٍ هؼؿى ٌُْف
یک «هي» هتلبعـ ّ ًبؿمینتی ّرْػ ػاؿػ کَ ػچبؿ تُْن کٌتـل ثـ «ؿیـ» ّ رِبى ّ ًبتْاى اف ػؿک پیًْؼ ػوین ّ
ػیبلْگ ػوین ُوَ پؼیؼٍُب ثب یکؼیگـ امت .افیيؿّ ًیچَ اًنبى هؼؿى ؿا «ّاپنیي اًنبى» هیًبهؼ فیـا اّ ًبتْاى اف
اؿتجبٓ ػوین ثب «ؿیـ» ّ ًبتْاى اف لول ػوین ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگیامت.
ػؿ ًگبٍُبی هتلبّت پنبهؼؿىُب ّ ًیق رننگـایبى پنبهؼؿى اکٌْى «ؿیـ» ّ ػیگـی ،عْاٍ كـػ ،ػلنٌُ ،ـ یب هؾُت،
ػاؿای یک «ؽات ّ هؼٌب» ًینت ّ هیتْاى ثَ ُقاؿ گًَْ ّ ىکل ثَ عْیو ،ثَ ُنتی ّ ػیگـی ًگـینت ّ هـتت
صبالت ّ ؿّایبتی ًْ اف اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ّ ػیگـی آكـیؼ .ثب ُـ تؼـیلی ًْ اف «ؿیـ ّ ػیگـی» ُنفهبى كـػ عْیو ؿا
ًیق اف ًْ ثبفهیآكـیٌؼ .فیـا فًؼگی ّ اؿتجبٓ یک «صبلت ّ مٌبؿیْ» امت ّ ثب تـییـ یک ػْْ اف ایي صبلت ػؿ ّاهغ
موت هوبثل ًیق هضکْم ثَ تضْل امت .ثب تـییـ ًگبٍ ثَ «فى» ُنفهبى هلِْم «هـػ» ثْػى ًیق تـییـ هیکٌؼ .ثب ایزبػ
ؿّایتی ًْ اف هؾُت ،مٌت ،هؼؿًیت ،ػين ّ یب رننُ ،نفهبى هؼٌبی هْهي ،اًنبى مٌتی ،ػبىن ّ یب ىْؿُبی رنوی
تـییـ هیکٌؼ .فیـا ُوَ چیق ثب یکؼیگـ ّ ػؿ ثطي یک «صبلت ّ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ» ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼ امت ّهیتْاى ثَ
ُقاؿ صبلت ّ ؽات هبثل تضْل ػمت یبكت ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة هجبصج ثبال ثَ ػّ هوبلَ هجلی ّ هوبلَ ؽیل
هـارؼَ کٌیؼ)1
صبل ثب ایي تٍْیلبت ثنیبؿ هغتَـ هیتْاًین ثَ ًْع ًگبٍ کالًتـی ثَ «ؿیـ» ػؿ هوبالت ُيتگبًَ «ثْهیگـایی»
ثپـػافین ّ مپل ًْع اؿتجبٓ ؿاػیْ فهبًَ ثب «ؿیـ» ؿا ،ثـ ثنتـ ًْع اؿتجبٓو ثب هوبالت کالًتـی ّ ثـعْؿػ هتلبّتو ثب
ٓـس پیيٌِبػی هي ثَ ػٌْاى « ؿّاىکبّی ثضـاى ّ ؿًنبًل ایـاًی» ،ثـؿمی کٌین ّ ثجیٌین کَ کؼاهیک اف ًْع ؿّاثٔ ثب
«ؿیـ» ػؿ ایي هتْى ّ ثـعْؿػُب ربؿی ّ صبکن امت.
تْهیگشایی دس ًگاٍ کالًتشی
ثب آى کَ اف هوبالت هؼؿى ژّؿًبلینتی ّ كبیلُبی ؿاػیْیی کالًتـی ػؿ ثبة هّْْع «ثْهیگـایی» ًویتْاى اًتظبؿ
امتبًؼاؿػ یک هوبلَ ػلوی ؿا ػاىت ،فیـا ٓـس چٌیي هجبصخی ثـای ػوْم ُویيَ ُوـاٍ ثب مبػًٍگبؿی ارجبؿی ًیق ُنت،
ثب ایي صبل ػؿ ایي هوبالت ،ػؿ کٌبؿ ًکبت هخجت هوبلَ ّ هؼؿت ایيبى ػؿ آىٌبیی ثب هجبصج هؼؿى ،عطبُبی كـاّاًی تکـاؿ
هیىًْؼ .هي ایٌزب تیتـّاؿ ّ هغتَـ كؤ ثَ ثـعی ًکبت ّ هؼْالت ؿّاىىٌبعتی آى اىبؿٍ هیکٌن ّ ًوؼ هؼؿتُب ّ

82
هؼْالت ربهؼَىٌبمبًَ ّ كلنلی ایي ًْىتَ ؿا ثَ ػِؼٍ هتغََبى ػیگـ ّ عْاًٌؼگبى هیگؾاؿم .هؼْالت امبمی
ؿّاًيٌبعتی ایي ًْىتَ ثيـس ؽیلٌؼ:
ُ /1ـ هوبلَ هؼؿى ثبینتی الاهل تؼـیلی هيغٌ ّ ثب هـفُبیی ًنجتب هيغٌ اف «پؼیؼٍ» هْؿػ ثضج عْیو ثیبى کٌؼ ّ
اهکبى «اثطبلپؾیـی» ػاىتَ ثبىؼ .آهبی کالًتـی ػؿ ثیبى هلِْم «ثْهیگـایی» ػؿ ُوبى هوبلَ اّل 2چٌبى ٓیق
گنتـػٍای اف ثبٍطالس ؿّىٌلکـ ثْهی چْى ىـیؼتی ّ آل اصوؼ تب تلکـ «پنت
کْلًْیبل» اػّاؿػ مؼیؼ ّ ُْاػاؿاًو ؿا ػؿ ایي هجضج هـاؿ هیػُؼ کَ ػؿ ًِبیت هؼلْم ًینت ،اٍْال چَ کنبًی
.ؿّىٌلکـ ثْهی ُنتٌؼ ،چَ کنبًی ّ ثب چَ هؼیبؿُبیی ؿّىٌلکـ ثْهی ًینتٌؼ ّ عْػ ایيبى کزب هـاؿ ػاؿًؼ

اف ٓـف ػیگـ اگـ ؿّىٌلکـ ثْهیگـا ثَ هؼٌبی کنی امت کَ ثَ هْل ایيبى «ّاکٌيی هٌلی ثَ ؿـة ػاؿػ (هوبلَ
ػّم)»« ،هغبلق ًظـیَ پیيـكت ّ ًگبٍ هؼؿى ثـتـی ٓلجبًَ صبکن ثـ تبؿیظ ّ ػلن ُنتٌؼ (هوبلَ مْم ّ چِبؿم)»« ،عیبل
هیکٌؼ کَ امتؼوبؿ ػبهل ثؼثغتیىبى امت ّ آىُب هیعْاٌُؼ ؿاُی هتلبّت ثب ؿـة پیو ؿًّؼ (هوبلَ پٌزن ّ ىين)» ّ
اگـ ایي «ثْهیگـایی» ػچبؿ «ػّؿاُی ّ ثيثنت هَـفگـایی ُوـاٍ ثب هیل ػؼم هجْل لیجـالینن ّ اًؼیيَ هؼؿى امت
(هوبلَ ػؿ ثبة ػّؿاَُ ؽٌُیت ثْهیگـا)» ،پل ًظـات اًتوبػی ایيبى ّ ػّمتبى ایيبى ّ یب ٓـكؼاؿاى رؼیؼ ثضج گلتوبى
«تللین» هؼؿًیت/مٌت رقّ کؼام ٓیق هـاؿ هیگیـًؼ؟ یب اًؼیيَ کنبًی کَ هیعْامتٌؼ ثب تولیؼ مـاپب هؼؿى ىًْؼ ّ
یکىجَ هؼؿى ىًْؼ ػؿ چَ کبتگْؿی هـاؿ هیگیـػ؟ آیب اف یبػ ثـػٍاًؼ کَ «ؿـةمتیقی/ؿـةىیلتگی» ػّؿّی یک
مکَ امت ّ اٍْال ؿاُی رق تللین ّ یب پؾیـه هؼؿًیت ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ًینت .تللین ایيبى ّ هلبُین ًْی
ایيبى اف گیتیگـایی چینت ّ یب آًکَ ایيبى ًیق كؤ ثَ تکـاؿ ّ « کپی کـػى ّ هًْتبژ» هجبصج هؼؿى ػمت هیفًٌؼ ّ
.اف ىکنت ایي «هًْتبژ» چیقی یبػ ًویگیـًؼ
 /2هتبملبًَ آهبی کالًتـی آىٌبیی ثل اًؼک ثب هجبصج پنبهؼؿًی ّ یب صتی ًظـات اػّاؿػ مؼیؼ ّ كْکْ ّ ػیگـاى ػاؿػ،
پل ًویتْاى اف اّ اًتظبؿ ػاىت کَ ُنفهبى ثب ًگبُی پنبهؼؿى ثَ هجضج «ىـم/ؿـة» ثٌگـػ ّ یب چيناًؼافُبی
هغتلق «ؿّىٌلکـ ثْهی»« ،ؿـة/ؿىـم» ؿا ثيٌبمؼ کَ اف ًگبٍ پنبهؼؿى هخل ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ػاؿای یک ؽات ّ هلِْم
ًینتٌؼ ّ هیتْاًٌؼ ثَ ُقاؿ ىکل ثبىٌؼ .هيکل اهب ّهتی ىـّع هیىْػ کَ اّ ثب ایيّرْػ ثَ ًوؼ ًگبٍ پنبهؼؿى ّ یب ًگبٍ
اػّاؿػ مؼیؼ هیپـػافػ ّ یب هیعْاُؼ ػؿ آیٌؼٍ ثیيتـ ثپـػافػ .فیـا هتبملبًَ ایيبى ػٌَـ هضْؿی ثضج پنبهؼؿى ّ ًیق
ثضج اػّاؿػ مؼیؼ ؿا ًلِیوؼٍ امت ّ ثٌبثـایي ثضخو ػؿ ثبة هّْْع ىـم/ؿـة ،ؿّىٌلکـی ثْهی ػؿ ّاهغ تـکیجی اف
.ثـعی هجبصج هؼؿى ّ عين ًبؿمینتی ّ امبؿت ػؿ گلتوبى ُینتـیک ًنجت ثَ «ؿّىٌلکـ ثْهی» ّ مٌت امت
امبك ًگبٍ اػّاؿػ مؼیؼ ػؿ ثبة ثضج «اّؿیٌتبلینن» ثـ ثنتـ «تئْؿی ػینکْؿك» كْکْ ّ پیًْؼ هتوبثل هیبى صبالتی
چْى فى/هـػ ،ىـم/ؿـة ػؿ یک گلتوبى امت کَ ػؿ ػّ هوبلَ هجلی ًیق ثَ آى ثَ کـات اىبؿٍ کـػم .ػؿ ًگبٍ پنبهؼؿى ّ
ثَ ّیژٍ ػینکْؿك كْکْیی ُوَ صبالت هتْبػ چْى کْػک میبهی ثَ یکؼیگـ پیًْؼ عْؿػٍاًؼُ ،وبىْٓؿ کَ ثَ هْل
كْکْ ػینکْؿك هؼؿى ثب ایزبػ هلِْم «ػبهل» ُنفهبى هلِْم «ػیْاًَ» ؿا علن هیکٌؼ ّ هـف هیآكـیٌؼ3.
فیـا ػینکْؿك عالم ّ امتـاتژیک امت ّ ثب ایي ىیٍْ تونینثٌؼی ّ هـفگقاؿی ُن ّاهؼیت هب ؿا ثْرْػ هیآّؿػ ّ ُن
هـتت ثَ ثبفتْلیؼ عْیو کوک هیؿمبًؼ .اػّاؿػ مؼیؼ ثـ ثنتـ ایي پیًْؼ كْکْیی ثَ پیًْؼ «هلِْم ؿـة/ىـم» ػؿ ًگبٍ
ػلن «ىـمىٌبمی» ّ تلکـ کْلًْیبلی هیپـػافػ ّ ػؿ کتبثو ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ اًنبى هؼؿى ثب «ػوالًی عْاًؼى ّ
ثـتـ عْاًؼى عْیو» ُنفهبى ىقم ّ اّؿیٌت ؿا ثَ « ًوبػ ػٌَـ ؿیـػوالًی ّ عـاكی» تجؼیل هیکٌؼ کَ ثبینتی ؿام ّ
هتوؼى ىْػ ّگـًَ عطـی ثـای توؼى عْاُؼ ثْػ ّ چگًَْ ایي تلکـ ثَ ؿىؼ کْلًْیبلینن کوک هیؿمبًؼ ّ هؼؿت
ایؼئْلْژیک اّمت4.

الجتَ هطلت عیلی گنتـػٍتـ امت ،اهب ػٌَـ هضْؿی ثضج ایي پیًْؼ ػؿًّی ػینکْؿك «ؿـة/ىـم» ػؿ ًگبٍ اًنبى
هؼؿى امت .افیيؿّ ًیق ثَ ثبّؿ اّ اثتؼا ثب ىکبًؼى ایي ػینکْؿك کِي ّ هجْل پلْؿالینن كـٌُگی امت کَ هیتْاى ثَ
اؿتجبٓی ًْ هیبى ىـم ّ ؿـة ػمت یبكت .اف ػؿّى ػگوبتینن «اؿّیٌتبلینن کِي» کَ اهـّف ًیق ثنیبؿ كؼبل امت ،ثَ
گلتَ اػّاؿػ مؼیؼُ ،ن اکٌْى ًیق صولَ ّ اىـبل ػـام ،ىیطبى عْاًؼى امالم ّ اػـاة تْمٔ ثـعی ؿـثیْى ّ یب اف
ٓـف هوبثل تـّؿ ثيالػًی ّ ىیٍْ ػكبػی ؿلٔ ّ ُینتـیک ثٌیبػگـایی ثْرْػ هیآیؼ کَ ػؿ ّاهغ تکویلکٌٌؼٍ ُوؼیگـ
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ُنتٌؼُ 5.وبىْٓؿ کَ هي ػؿ ًوؼم ػؿ ثبة «ؿّاىکبّی هؼْل هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب« ّ »6ؿّاىکبّی كیلن »3007
ثـ امبك ایي ًطـات ؿّاىکبّی /پنبهؼؿًی هؼْل هب ثب ؿـة ّ ؿـة ثب هب ؿا تّْیش ػاػٍ ام .کبكی امت ایي هجبصج
ؿا ثب ًگبٍ آهبی کالًتـی هوبینَ کـػ تب ػیؼ کَ ػؿ ّاهغ ًگبٍ کالًتـی ؿّی ػیگـ ؿّىٌلکـ ثْهی ًبؿمینتّاؿ امت ّ
ًگبٍ هي ّ اهخبل هب کَ ػؿ پی تللیوین ،تجلْؿ ؿّىٌلکـ ثْهی هؼؿى ّ ػّهلیتی ّ چٌؼهتٌی ّ هبػؿ ثَ تللین ّ اؿتجبٓ
.موجْلیک امت .تلبّت ّاهؼی ایٌزبمت
آهبی کالًتـی ًَ تٌِب ایي هجبصج ؿا ػهین ػؿک ًکـػٍ امت ،ثلکَ صتی اػتـاُ اػّاؿػ مؼیؼ ثَ مْءامتلبػٍ اف ًظـاتو
ؿا ثَ هؼٌبی «ًْػی پْفه ّ پيیوبًی (هوبلَ ُيت)» تلوی کـػٍ امت کَ ربی ثنی تؼزت امت .فیـا کبكی امت ایي
هوبلَ ثبال اف اػّاؿػ مؼیؼ ؿا ثغْاًیؼ کَ ػؿ مبل  2003هٌتيـ ىؼٍ امت تب ثَ عطبی كکـی آهبی کالًتقی ّ اػتـاُ
ىؼیؼ اػّاؿػ مؼیؼ ثَ ػگوبی اّؿیٌتبلینن ّ ثیبى صْْؿ ایي ػگوب ػؿ رٌگ ػـام ّ ىـایٔ ًْ پی ثجـیؼ8.
 /3ثؼتـ اهب ایي امت کَ چْى اّ ایي هجبصج ؿا ػهین ًيٌبعتَ امتً ،ویتْاًؼ پی ثجـػ کَ چـا هلِْم اّ اف
«ؿـة/ىـم» ،هلِْم اّ اف «ثْهیگـایی ًّوطَ هوبثلو ػوالًیت ؿّىٌلکـاًی چْى ایيبى» ػاؿای یک پیًْؼ ػوین
ػؿًّی امت ّ اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ؿّىٌلکـ ثْهی کنی ثَ رق آییٌَ عْیو ّ ىکلی ػیگـ اف ًگبٍ ًبؿمینتّاؿ عْیو ؿا
ًویثیٌؼُ .وبىْٓؿ کَ هلِْم «ؿـة/ىـم» ػؿ ًگبٍ ایيبى ُوبى گلتوبى اّؿیٌتبلینن هْؿػ اًتوبػ مؼیؼ امت .ایيبى ًیق اف
یک «ؿـة ػوالًی» ػؿ ثـاثـ یک «ایـاى ّ ىـم ًبتْاى اف ػول ّ ٌُـ» مغي هیگْیؼ.
امبك هيکل ایيبى ػؿ لضي کالم ّ ًْع ًگبٍ ایيبى ثَ ایي هجبصج امت کَ ػچبؿ یک گلتوبى ُینتـیک امت .لضي کالم
ػؿ ّاهغ یک «امن ػاللت» امت ّ لضي کالم ّ عين ایيبى ثَ «ؿّىٌلکـ ثْهی» ّ ثَ «مٌت ثؼّى ػول ّ ٌُـ» ػؿ ّاهغ
یک گلتوبى ُینتـیک ّ ًبؿمینتی امت ّ ػهیوب ػؿ ایي عين ّ ًگبٍ امت کَ اّ ّ هوبالتو چِـٍ ػیگـ ُوبى ؿّىٌلکـ
ثْهی امت کَ ًوؼ ّ هنغـٍاه هیکٌؼ .اگـ ثَ هْل اّ ىـیؼتی ثَ ًلی ؿـة ّ ایزبػ تُْن ػؿ ثبة یک «عْیيتي ّ ؿاٍ
ًْ» هیپـػافػ ،کالًتـی هؼؿى هب ثَ «ًلی مٌت» ّ عين ثَ «پنبهؼؿًیت» هیپـػافػ ّ اف «كبٓوَ کوبًؼُّب ّ اػّاؿػ
مؼیؼ (هوبلَ پٌزن)» مغي هیگْیؼ .اّ اف یبػ هیثـػ کَ پنبهؼؿًیت ثَ هْل لیْتبؿ ؿّس هؼؿًیت امت ّ عين اّ ثَ
پنبهؼؿًیت ُوبى عين مٌتی ّ ًبؿمینتی ثَ ؿـة ثَ ىیٍْای ًْ امتُ ،وـاٍ ثب آؿهبىمبفی ىکل هؼؿى ؿـة ػؿ ثـاثـ
ىکل ىیطبًی ّ عطـًبک پنبهؼؿًی .یؼٌی ثبؿ ػیگـ ػؿ ًگبٍ ایيبى ىوب ػؿ ًِبیت ثب یک ػّالینن مٌتی ،ثب ُوبى ًگـه
«عْػی عْة» ّ «ؿـیجَ ىیطبى» ؿّثـّ هیىْیؼُ .وبىْٓؿ کَ ؿّىٌلکـ ثْهی ّ مٌت ثـای اّ ػاؿای یک هؼٌب ّ
ؽات هيغٌ امت کَ ایيبى ثَ اى پی ثـػٍاًؼ.
هيکل ًِبیی ایي امت کَ آهبی کالًتـی هتْرَ ًینت کَ ُوَ ایـاًیبى ػؿ ّاهغ یک ؿّىٌلکـ یب اًنبى ثْهیگـا ُنتٌؼ.
فیـا یکبیک هب هضکْم ثؼاًین کَ هلبُین هؼؿى ؿا ػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْیو پؾیـا ىْین ّ یب ایي پؾیـه ّ تللین ثَ ىیٍْ
ىتـهـؿیً ،بؿمینتی ٍْؿت هیگیـػ ّ یب ثَ ىیٍْ پؾیـه موجْلیک ّ ایزبػ اًْاع ّ اىکبل هلبُین هؼؿى گیتیگـایی
ایـاًی ّ ؿّایبت هؼؿى ّ تللیوی اف مٌت/هؼؿًیت .ىغَیت ُـ ایـاًی ًوطَ تالهی مٌت/هؼؿًیت امت ّ یب اّ اف
چٌؼپبؿگی ثَ چٌؼالیگی موجْلیک ػمت هییبثؼ ّ ػؿ هؼٌبی ًیچَایی ثَ یک «اؿّپبیی عْة» ّ «ایـاًی عْة ّ هؼؿى»
تجؼیل هیىْػ ،ثَ ًنل «هِبرـاى ػّهلیتی ّ ؿّىٌلکـاى چٌؼهتٌی» ایـاًی ػگـػینی هییبثؼ ّ یب امیـ ًگـه ًبؿمینتی
ّ میبٍ/ملیؼ هبًٌؼ ًگـه ىـیؼتی ّ یب ًگبٍ کالًتـی ثبهی هیهبًؼ .افیيؿّ ػؿ هؼٌبی «ػیلـاًل ػؿیؼا» کالًتـی ػؿّاهغ
ىـیؼتی تؼْین یبكتَ ّ هتلبّت امت ّ ىـیؼتی ،کالًتـی تؼْین یبكتَ ّ هتلبّت امتُ .وبىْٓؿ کَ چپ ّؿامت ایـاًی،
هِـهبى ّ ػیکتبتْؿ ایـاًی ػؿ ًِبیت ػّ ؿّی یک مکَ ّ امیـ یک گلتوبى ُینتـیک ّ ًبؿمینتی ثْػٍ اًؼ ّ گبٍ ٌُْف
ُنتٌؼ.
ىیٍْ ثبلـبًَ ثـعْؿػ ثَ «ؿیـ ّ ػیگـی» ّ ػؿ هخبل هب ىیٍْ ثـعْؿػ هب ثَ «رِبى هؼؿى» یک ىیٍْ ثـعْؿػ موجْلیک
ّ تخلیخی امت .ایي ىیٍْ ثـعْؿػ یک ىیٍْ ثـعْؿػ پبؿاػّکل امت کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ ُن ثب رِبى هؼؿى ّ توٌبُبی
هؼؿى اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ػّمتبًَ ایزبػ ثکٌین ّ هؼؿًیت ؿا چْى توٌبُبی مـکْة ىؼٍ عْیو ثؼًجبل كـػیت،آفاػی ،گیتی
گـایی ّ ؿیـٍ ثجیٌین ّ ُن اف ٓـف ػیگـ اف ربیگبٍ كـػی یب هلی عْیو هبػؿ ثَ ًوؼ ػیگـی ،هبػؿ ثَ ًوؼ هؼؿًیت ّ هبػؿ
ثَ ایزبػ ؿّایبت هتلبّت عْیو اف هؼؿًیت ثبىین .فیـا هؼؿًیت هبثل کپی ثـػاؿی ًینت ّ یکبیک هب ّ كـٌُگ هب
هزجْؿ امت ثـای ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو ،گیتی گـایی ّ رِبى هؼؿى عْیو ،ایي هلبُین ّ توٌبُبی هؼؿى ؿا ػؿ ثنتـ
كـٌُگی عْیو پؾیـا ىْػ ّ آًِب ؿا ُْن ّ رؾة کـػ ،ثَ صبلت تـهیقی ّ موجْلیک آًِب ؿا ػؿ عْیو پؾیـا ىْػ ّ
هلبُین ًْیي ّ عبً عْیو اف كـػیت ّ گیتی گـایی ّ ؿیـٍ ؿا ثیبكـیٌؼ .ؿاٍ ّ اهکبًی کَ ثـای هخبل هي ثب ٓـس ُْیت
«ػبؿكبى فهیٌی ،ػبىوبى فهیٌی ،عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل» ایزبػ کـػٍ ام .اًنبى ایـاًی ًَ هی تْاًؼ اف هؼؿًیت
صؾؿ کٌؼ ّ یب آى ؿا کپی ثـػاؿی کٌؼ ّ یب مؼی کٌؼ هؼؿًیت ؿا ثَ صبلت «ایـاًی ّ ثْهی» ػؿ ثیبّؿػ ثلکَ ؿاٍ ػؿمت
ػیؼاؿ ثب هؼؿًیت ّ توٌبُبی هؼؿى عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی ّ یب ؿّایت روؼی ّ هتلبّت عْیو اف هؼؿًیت ّ مبعتبؿ
هؼؿى امت .یؼٌی گؾاؿ اف ػّآلینن ىـم /ؿـة ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُقاؿ ؿّایت اف هؼؿًیت ّ تلبّت هؼؿى کَ عْامت
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ًِبیی اػّاؿػ مؼیؼ ،ػؿیؼا ّ ثغو اػظن ؿّىٌلکـاى پنبهؼؿى امت .هّْْع ػمتیبثی ثَ «هؼؿًیت تؼْیوی» یب
«ػهْکـامی تؼْیوی ّ هتلبّت» امت کَ ؿاٍ ارتٌبة ًبپؾیـ هبمت ّ ایي ػهیوب چیقی امت کَ ؿّىٌلکـاًی چْى آهبی
کالًتـی هتْرَ آى ًینتٌؼ ّ اصنبك ّ تزـثَ هي هی گْیؼ کَ ایي ًبتْاًی اف ػیؼى ایي هّْْع هِن ّ امبمی ثَ ْٓؿ
ػوؼٍ ًبىی اف ایي امت کَ آًِب ػؿ تزـثَ ىغَی عْیو ثب رِبى هؼؿى ًیق هتْرَ ًيؼٍ اًؼ کَ آًِب ؿاُی رق تللین ّ
ػگـػینی ثَ ایي «كـػ هؼؿى هتلبّت» ًؼاؿًؼ کَ ُن ثـای رِبى ىـهی ّ ػؿ ثضـاى هؼؿًیت عْیو ؿـیت ّ ُوقهبى
آىٌب ّ رؾاة امت ّ ُن ثـای ُوؼَـ هؼؿى عْیو چیقی هتلبّت ّ اؿْاگـ ّ ُوقهبى آىٌبمت.
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سّاًکاّی هؼضل « ها تا غشب» ّ « غشب تا ها»
یْلیب کـینتّْا ،ؿّاىکبّ هؼـّف ّ اف پبیَگؾاؿاى هکتت «ثیٌبهتٌیت» ػؿ کتبثو «هب ثـای عْیو ؿـیجَاین» ثَ ایي
هّْْع هِن اىبؿٍ هیکٌؼ کَ كـػ یب كـٌُگ ؿـیجَ ػؿ ّاهغ تجلْؿ توٌبُبی ًبآگبٍ هب امت کَ ُن آىُب ؿا هیٓلجین ّ ُن
اف آىُب ُـاك ػاؿین .اف ایي ؿّ ثَ هْل اّ ّ ثـ امبك ًگبٍ كـّیؼ ،ؿـیجَ ثـ اًنبى ثَ ىکل یک «آىٌب ؿـیت» ظبُـ
هیىْػ کَ ًوبػ ّویـ ًبآگبُی امت ّ آػهی ػؿ تَْیـ ایي ؿـیجَ آىٌبُ ،ن توٌبُبی پٌِبى عْیو ؿا هیثیٌؼ ّ ُن ُـاك
۱
عْػ اف ایي ثغوُبی ػیگـ عْیو ؿا
پل اّ ،یب ثَ ػلیل ّاثنتگی ثَ مٌت ّ گؾىتَ ،ثَ ىکبًؼى آیٌَ هیپـػافػ ّ ثَ متـًّی ّ ثَ ثضـاى هؼاّم ػچبؿ هیىْػ ّ
یب هبػؿ ثَ پؾیـه ایي ثغو ػیگـ عْیو ػؿ عْػ ّ ػمتیبثی ثَ یک تضْل ًْ ّ هؼؿت ًْ ،ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ
یب کخـت ػؿ ّصؼت ًْ ّ هبثل تضْل هیگـػػ.
هؼضل ها تا غشب
اًنبى ایـاًی ،رِبى ّ ًگبُو گـكتبؿ یک صبلت عیـ -ىـی امت ّ اف ایي ؿّ هؼؿًیت ّ ؿـة ثـای اّ تجؼیل ثَ تجلْؿ
عْامتُبی عطـًبک ّ رؾاة اُـیوٌی ّ ػًیْی هیىْػ کَ ُن آىُب ؿا هیٓلجؼ ّ ُن اف آىُب ثَ ىؼت ُـاك ػاؿػ.
هؼؿًیت ّ رِبى ؿـة ،مینتن پیيـكتَ ّ ؿكبٍ ؿـثی ،ثـای ایـاًی رؾاة امت ّ ُنفهبى اّ ُـاك اف ػمت ػاػى مٌت
ّ ُـد ّ هـد اعالهی ؿا ػاؿػ .ایي کَ ایي ُـد ّ هـد اعالهی ّ ُـاكُبی اعالهی اّ اف هؼؿًیت ّ ؿـة ،ػؿ ّاهغ
ُـاكُبی عْػ اّ ُنتٌؼ ّ اؿتجبٓی ّاهؼی ثب فًؼگی اًنبى هؼؿى ّ ؿـثی ًؼاؿػً ،یبفی ثَ تّْیش ًؼاؿػ .فیـا اًنبى
هؼؿى ّ فًؼگی هؼؿى ،ثب توبهی عْثی ّ ّؼقُبیو ،ػؿ ُـ صبل ثَ ُیچ ّرَ ُـد ّ هـدٓلجبًَ ّ یب ّؼاعالهی
ًینت؛ ثلکَ ػاؿای هبًْى ّ اعالم عبً عْیو امت.
اًنبى ایـاًی ػؿ آیٌَ هؼؿًیت ّ رِبى ؿـة ،چِـٍ پٌِبى ّ آؿفّی پٌِبى ّ ؿـیجَ عْیو ؿا هیثیٌؼ .فیـا اّ ُن ػؿ پی
مؼبػت ػًیْی كـػی ّ هلی عْیو امت ّ اف ایي ؿّ ًگبٍ هؼؿى ّ رِبى هؼؿى ؿا هیٓلجؼ ّ ُنفهبى چْى ًبتْاى اف
پؾیـه ایي تَْیـ ػؿ عْیو ّ ایزبػ یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ هؼؿى امت ،ػچبؿ ُـاك ّ کبثْك ،ثضـاى ُْیت ّ
چٌؼپبؿگی ػوین هیىْػ کَ یکبیک هب آى ؿا چيیؼٍ ّ هیچيین .هّْْع ،ػجْؿ اف ایي چٌؼپبؿگی ثَ مْی یک
چٌؼالیگی ًْ ّ هؼؿى ایـاًی ػؿ ُوَ ػـٍَُبمت کَ ربهؼَ ایـاًی ّ كـػ ایـاًی ،ثب ّرْػ توبهی پیيـكتُبٌُْ ،ف
ًبتْاى اف آى ثْػٍ امت.
اف ایي ؿّ ایي اًنبى یب ىیلتَ ؿـة ّ یب هتٌلـ اف ؿـة امت ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ مبلن ثب ؿـة ّ ثـامبك هٌبكغ هلی ّ
كـٌُگی عْیو ّ ثَ مبى یک کيْؿ هؼؿى ػیگـ امت .کبكی امت کَ ثـای هخبل ،ثب امتلبػٍ اف تکٌیکُبی لْیؼ ػهبّك
ؿّاًکبّ هؼـّف آهـیکبیی ،ثَ کبؿیکبتْؿُب ّ مغٌبى ىغَیتُبی میبمی ّ كـٌُگی ایـاًی ًگبُی ثیبًؼاؿین تب ایي
هؼْل ؿاثطَ ىیلتگبًَ -هتٌلـاًَ ثب ؿـة ّ ًبتْاًی اف پؾیـه موجْلیک هؼؿًیت ّ ؿـة ػؿ رِبى عْیو ؿا ثجٌیین.
فیـا ایي مغٌبى ّ کبؿیکبتْؿُب ّ صْاػث ثیبىگـ كبًتـیُبی روؼی ًبآگبُبًَ ایـاًی ُنتٌؼ .
ثب چٌیي ًگبٍ ؿّاىکبّاًَ ّ آمیتىٌبمبًَ هی تْاًین ثجیٌین کَ چگًَْ ػؿ ػّؿاى هيـّٓیت ،ایـاًیبى ثب کوک ًگبٍ هؼؿى ّ
آىٌبیی ثب ؿـة هتْرَ تؤعیـ تبؿیغی ثقؿگ عْیو هیىًْؼ ّ ثَ اًوالة هيـّٓیت ػمت هیفًٌؼ ّ ُنفهبى ًبتْاى اف
ػمتیبثی ػولی ثَ هؼؿت ّ ًگبٍ هؼؿى ُنتٌؼ .اف ایي ؿّ صـکبتيبى هتٌبهِ ،چٌؼپبؿٍ ّ هضکْم ثَ ىکنت امت.
ثؼیي رِت ػّلت هيـَّٓ ػؿ ُـ مَ هبٍ یک ثبؿ ػُْ هیىْػ ّ ًبتْاى اف امتوـاؿ هبًْى ّ ػؼم تزقیَ کيْؿ امت،
فیـا ُیچ کل ػبػت ثَ ػهْکـامی ّ ػّلت هؼؿى ًؼاؿػ .یب ؿّبىبٍ ّ ىبٍ عْاُبى ػمتیبثی ثَ یک هؼؿًیقامیْى ثؼّى
كـٌُگ هؼؿى ّ تـکیت آى ثب ػیکتبتْؿی ػّػهبًی ایـاًی ُنتٌؼ ّ ایي چٌؼپبؿگی هضکْم ثَ ىکنت امت.
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ُوبى ْٓؿ کَ کلوَ ػهْکـامی ػیٌی ػؿ عْیو تٌبهِ ّ چٌؼپبؿگی ؿا ػاؿػ ّ هضکْم ثَ ثضـاى هؼاّم امت .اف ایي ؿّ
ًیق ایـاًیبى یب ثَ ىیٍْ تویفاػٍ عْاُبى هؼؿى ىؼى ّ یب ثَ ىیٍْ ىـیؼتی ّ ػیگـاى عْاُبى ثبفگيت ثَ عْیيتي ُنتٌؼ.
ایي گًَْ آهـیکب یب «ىیطبى ثقؿگ» یب «ًبری ّ ثـاػؿ ثقؿگ» هیىْػ.
یب اکٌْى آهبی اصوؼیًژاػ ثَ ربی ؿىؼ ثِتـ ایي ػیبلْگ ثب رِبى ؿـة ّ ثـ پبیَ هٌبكغ هلی ایـاى ،ثب ٓـس هجبصج ًلی
ُْلْکبمت ّ ؿیـٍ ،ػؿ ّاهغ ایـاى ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ اًقّا ّ عطـ رٌگ هجتال هیمبفػ .ثب آى کَ اّ ّ ػّلتوـػاى رؼیؼ
هیتْاًنتٌؼ صتی ثنیبؿی اف مغٌبى ّ اػتـاّبت ػؿمتيبى ؿا ثَ ىیٍْ ػیگـ ّ هؼؿًی ثیبى کٌٌؼ؛ اگـ ُـ چَ ثیيتـ ثب
«ؿـة» ػؿّى عْیو آىتی هیکـػًؼ ّ ثب آىُب ثَ ػیبلْگ هیپـػاعتٌؼ .ثَ ثـعی اف ایي اهکبًبت ػؿ ثغو ًِبیی
هیپـػافم.
ثؼیي رِت ػؿ کبؿیکبتْؿ ؽیل کَ اف ؿّفًبهَ «اػتوبػ هلی» ػؿ مبل  84امت ،ثَ عْثی هیثیٌین کَ آهبی اصوؼیًژاػ ػؿ
صبل ثیبى یک كبًتقی ًبآگبُی روؼی ایـاًی امت ّ هیعْاُؼ ًبؿمینتّاؿ صنبة امـاییل ،آهـیکب ّ ؿـة ؿا ثـمؼ.
امـائیل ثَ یک کینَ ثْکل ثیپٌبٍ تجؼیل ىؼٍ امت ّ رِبى ؿـة ثَ هـؽُبیی کَ كؤ ػؿ صبل تِؼیؼ ّ پـتبة تغنهـؽ
عطـ رٌگ ّ ؿیـٍ ُنتٌؼ .عْػثقؿگثیٌی عیبلی ًِلتَ ػؿ ایي کبؿیکبتْؿ ّ ثـعی مغٌبى ؿئیلروِْؿ ایـاى ّ ًتبیذ
عطـًبک آى ّ ًبتْاًی اف ػیبلْگ مبلن ثب ؿـةً ،یبفی ثَ تّْیش ًؼاؿػ.

هؼضل غشب تا ها
ُوبى ْٓؿ کَ ػؿ ؿّاىکبّی كیلن «ً »300يبى ػاػم ،ایـاى ّ اًنبى ىـهی ثـای ؿـة ّ ثَ ّیژٍ آهـیکب ،تجلْؿ ّویـ
ًبآگبٍ عطـًبک ّ ثیهـف ػؿّى ُـ اًنبى هؼؿى ّ یب آهـیکبیی امت .موت پٌِبى ّ ًبآگبٍ رِبى مْژٍ_اثژٍ ای اًنبى
هؼؿى ،توٌبُبی ًبآگبٍ ثیهـف ّ عطـًبکو هبًٌؼ «ُبًیجبل لکتْؿ» ّ یب «ؿـیجَ عطـًبکو» هبًٌؼ ایـاى ّ امالم امت.
ُوبى گًَْ کَ ثَ هْل كْکْ اًنبى هؼؿى ثب هلِْم «ػبهل» ُنفهبى صبلت هتوبثل آى یؼٌی هلِْم «ػیْاًَ» ؿا هیآكـیٌؼ،
ُوبى گًَْ ًیق ثَ هْل اػّاؿػ مؼیؼ ،رِبى ؿـة ثب هلِْم «ؿـة» هؼؿى ّ ػوالًی ُنفهبى هلِْم «ىـم ّ اّؿیٌتبل»
عطـًبک ّ ّؼػوالًی ّ امالم عطـًبک ؿا هیآكـیٌؼ کَ ثبیؼ ثـ اّ چیـٍ ىؼ ّ اف اّ تـمیؼ .
اًنبى هؼؿى ًویعْاُؼ ثجیٌؼ کَ اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ایي «ىـهی ُقاؿؿًگ ًبهلِْم ّ عطـًبک» ػؿ ایي امالم عطـًبک ّ ػؿ
«هضْؿ ىـاؿت» ایـاى ،ػؿ ّاهغ ثب ُـاكُبی ػوین عْػ اف ػؼم کٌتـل فًؼگی ّ ُنتی ّ اىتیبهبت پٌِبى عْیو ػؿ پی
هؼؿت ّ عيًْت ثیهـف ؿّثـّ امت.
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اف ایي ؿّ اّ ًیق ًبتْاى اف ػیبلْگ ػوین ثب ىـم ّ ثب امالم ّ یب ثب ایـاى امت ّ یب هیعْاُؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ اف ثبال ثَ
پبییي ثَ اّ ػمتْؿ ػُؼ ّ یب اف اّ ثَ ػٌْاى عطـ عیبلی ثـای كـّه املضَ ػؿ هٌطوَ ّ رِبى ّ تضکین ؿُجـی عْیو
مْءامتلبػٍ کٌؼ.
ایي گًَْ رِبى هؼؿى ّ ؿـة ،اکٌْى ُوَ تـكُبی عْیو ؿا ثـ امالم ّ ایـاًی كـااكکٌی هیکٌؼ تب ثب مـکْة آىُبُ ،ن
ثَ آؿاهو عْیو ػمت یبثؼ ّ ُن ػوالً ثَ عْامت پٌِبى عْیو ،یؼٌی ؿُجـی ثیهـف ػًیب ّ هؼؿت ثیهـف ػمت یبثؼ.
فیـا آى چَ کَ اّ ػؿ ایـاى ّ امالم هیثیٌؼ ،ػؿ ّاهغ توٌبی پٌِبى عْػ اّمت.
ػّ هخبل اف ایي كبًتقی ػوْهی ّ ُـاك ػوْهی ،ػّ ًوو ؽیل ُنتٌؼ کَ ُن اف یک ٓـف ُـاك اًنبى ؿـثی اف اًنبى
ایـاًی ثَ اٍطالس عْىعْاؿ ؿا ًيبى هیػُؼ کَ ثبینتی ػؿ صلبظت ّ فًزیـ ثبىؼُ ،ن ًگبٍ پبؿاًْییؼ اّ ؿا ثـهال
هیمبفػ .فیـا ػؿ ُوَ رب عطـ« ایـاًی» ؿا هیثیٌؼ کَ چْى مْمک ػؿ صبل ًلْؽ ثَ ُوَ رب ُنتٌؼ .ایيکَ كبّالة
تجلْؿ ّویـ ًبآگبٍ اًنبى هؼؿى ّ کبؿیکبؿتْؿینت ّ ًوبیبًگـ كبًتقی ًبآگبٍ روؼی عْػ آىُب امتً ،یبفی ثَ تّْیش
ًؼاؿػ.
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صبل ثـای هخبل کبكی امت ثـای ػیؼى آى ؿّی مکَ ّ تاله پٌِبى ثـای ػمتیبثی ثَ هؼؿت ثیهـف« ىـهی» ػؿّى
عْػ ،ثَ مبیت هـثْٓ ثَ« پـّژٍ هـى رؼیؼ آهـیکب »ؿّیؼ کَ تْمٔ ثْه ّ ػیک چیٌی ّ ػیگـاى ػؿ مبل  1997اهْب
ىؼٍ امت تب ثجیٌیؼ کَ آهـیکب ّ میبمتُبی ثْه چگًَْ ػؿ پی ایزبػ یک ؿُجـی هطلن آهـیکب ّ ثَ ُـ ىیٍْ هوکي ّ
ثَ ُـ هیوتی ثْػٍ ّ ُنتٌؼ .تب ثتْاى میبمتُبی کًٌْی ّ عطـًبک آهـیکب ؿا ثِتـ كِویؼ ّ ًیق ثَ تلبّتُبی هیبى اؿّپب
ّ آهـیکب تْرَ ثیيتـی ًوْػ؛ یب ثتْاى ثِتـ كِویؼ کَ چـا آهـیکب ،ثب ّرْػ ُيؼاؿُبی كـاّاى ػؿثبؿٍ عطـ یبفػٍ
مپتبهجـ ،عْامتَ ّ ًبعْامتَ مِلاًگبؿی هیکٌؼ؛ فیـا ػؿ ًگبٍ ثنیبؿی اف آىُب آهـیکب ثـای تْلؼ تبفٍ اصتیبد ثَ یک
«پـل ُبؿثـ» رؼیؼ ػاىت.
ُوبى ْٓؿ کَ اکٌْى ػؿ پی ایزبػ یک رٌگ هّْؼی ثب ایـاى ّ ّاػاؿ کـػى ػّلت اصتوبال ػهْکـات ثؼؼی ثَ اػاهَ
میبمت کًٌْی ّ اػاهَ رٌگ ّ صلع صْْؿ آهـیکب ػؿ هٌطوَ ُنتٌؼ .ػؿ كیلن هنتٌؼ ّ ربلت مَ ػاًيزْی آهـیکبیی ثَ
ًبم« تـییـ ىل »هیتْاى ىْاُؼی ّصيتٌبک ثـ ایي مِلاًگبؿی ػوؼی یب مِْی ؿا ػیؼ ،ثیآى کَ ًیبفی ثَ هجْل ُوَ
ًگبٍ آىُب ثبىؼ.
ثبؿی هّْْع ایي امت کَ چـا هب ًویتْاًین ،ثب هجْل هؼؿًیت ػؿ رِبى عْػ ّ ثب ایزبػ ػیبلْگ ثب رِبى ؿـةُ ،ن ثَ
رِبى ّ میبمت هؼؿى عْیو ّآىتی ثب ؿـة ػمت یبثین ّ ُن ثِتـ ػؿ میبمت ّ ػـٍَُبی هغتلق ثَ ؿهبثت ّ رؼل
هؼؿى ثپـػافین ّ ثب ىٌبعت مینتن ّ ًگبٍ آىُب ،اف اىتجبُبت ّ ُـاكُبی آىُب ثَ ًلغ عْیو امتلبػٍ کٌین .ثـای ىٌبعت
ػلل ؿّاًی ایي ًبتْاًی ،ػؿک ػوینتـ هؼْل هب ثب ؿـة ّ هؼؿًیت الفم امت.
سّاىپشیؾی فشٌُگی دس تماتل تا هذسًیت ّ غشب
ثَ هْل ػلْف هؼؿًیت ػؿ ٌُگبم توبثل ثب كـٌُگ مٌتی ،ایي كـٌُگُب ؿا ػچبؿ یک« امکیقّكـًی یب ؿّاىپـیيی ّ
چٌؼپبؿگی كـٌُگی »هیکٌؼ .فیـا هؼؿًیت ّ کبپیتبلینن ،هخل ثضـاى ػّ مؼٍ كـٌُگ اعیـ هب ّ یکبیک هب ،رِبى ایي كـػ
ّ ربهؼَ مٌتی ؿا ؿهقفػایی هیکٌؼ ّ هیىکٌؼ ّ اّ ؿا ّاػاؿ هیکٌؼ ثب ًگبٍ هؼؿى ثَ عْیو ّ تبعیـ ّ ػوتهبًؼگی
كـٌُگی ّ تبؿیغیاه ثٌگـػػ.
اف ایي ؿّ ایي كـػ چٌؼپبؿٍ ّ هجتال ثَ اصنبك صوبؿت ،اف یک مْ عْاُبى تـییـ ّ تضْل امت ّ اف مْی ػیگـ ًبتْاى اف
ایزبػ ایي تضْل امت .ثَ ػلت ُـاكُبی مٌتی عْیو ّ ًیق ًبهوکٌی کپی کـػى ّ تولیؼ هؼؿًیت .فیـا ػمتیبثی ثَ ایي
تضْل ًْ ثؼّى ػؿک ّ پؾیـه مینتن ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ عْیو ّ ایزبػ تللین ؿیـهوکي امت ّ ایي تللین ثؼّى آىتی ثب
هؼؿًیت ّ تْاًبیی ًوؼ هؼؿًیت ّ مٌت ثـ ثنتـ كـػیت رنوبًی ّ رٌنیتی عْیو ؿیـهبثل ػمتیبثی امت.
ثؼیي رِت ًیق یکبیک هب ّ كـٌُگ هب ،ػؿ هنیـ ػمتیبثی ثَ ایي تضْل امبمی ّ ًْ ،ػؿ ّاهغ هزجْؿ ثَ گؾؿاًؼى اف مَ
هنیـ ؽیل ثْػٍ ّ ُنت:
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۱هجتال ىؼى ثَ چٌؼپبؿگی ّ لول ّـّؿت تـییـ ّ تضْل :ػؿ ایي هـصلَ اّل هجتال ىؼى ثَ صبالت عطبی هیل ثبفگيتثَ عْیيتي ،یب تولیؼ ػیگـی ،هیل ًزبت مٌت ّ ؿُبیی اف ثضـاى ،اهـی هتبملبًَ ٓجیؼی ّ ارتٌبةًبپؾیـ امت .فیـا
اًنبى ایـاًی ػؿ ایي هـصلَ ُن ثضـاى ؿا هیثیٌؼ ّ ُن ٌُْف ػچبؿ ُـاكُبی مٌتی عْیو اف هؼؿًیت امت.
اف ایي ؿّ ثَ صبلت «امکیقّكـًی كـٌُگی» هخل ىـیؼتی ،چپ ایـاى ،ملطٌتٓلت ایـاًی ػچبؿ هیىْػ ّ هخل ىـیؼتی
هیل ثبفگيت ثَ عْیيتي ػاؿػ .یب ثَ هْل اّ ػؿ عْیو «هبؿکل ،ثْػا ،هضوؼ ّ مبؿتـ ّ ثویَ ؿا» ػاؿػ ّ هیٓلجؼ؛ اهب
ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت یب کخـت ػؿ ّصؼت هؼؿى امت .اف ایي ؿّ چٌؼپبؿٍ ّ ثؼثیي ثَ هؼؿًیت ّ
هجبًی هؼؿى ثبهی هیهبًؼُ ،وبى ْٓؿ کَ ًوؼ گٌزی ًيبى ػاػ.
ثؼیي رِت ًیق تاله آهبی صٌبیی کبىبًی ثـای ایزبػ ًگبُی ػیگـ ثَ ایي تٌبهْبت ىـیؼتی ،رؼا اف ًکتَثیٌیُبی ػهین،
اف هجل هضکْم ثَ ىکنت امت .فیـا اّ ًویثیٌؼ کَ ایي تٌبهْبت ّ امکیقّكـًی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ اّ ّ یکبیک گؾىتَ هب ،ثَ
ًبچبؿ ایزبػگـ هجبؿفٍ ثب ثؼصزبثیّ ،الیت كویَ ّ هيکل ثب ؿـة امت؛ عْاٍ اّ ّ اًوالثیْى گؾىتَ ایي ؿا آگبُبًَ ثغْاٌُؼ
ّ یب ًغْاٌُؼ.
هؼْالت اهـّف ایـاى ًتیزَ هٌطوی ایي چٌؼپبؿگی امت .اثتؼا ثـ ثنتـ هجْل هؼؿًیت ّ ػهْکـامی امت کَ هیتْاى هبًٌؼ
اًنبى پنبهؼؿى ّ هِبرـ پنبهؼؿى ثَ ًوؼ هؼؿًیت ّ ایزبػ تللین ًْ ػمت یبكت .یب هبًٌؼ ػؿیؼا ثـ ثنتـ هجْل ػهْکـامی ثَ
ًوؼ ّؼقُبی اّ پـػاعت ّ ثَ ثیبى اهکبًبتی ًْ اف« ػهْکـامی تؼْیوی »پـػاعت ًَ .آى کَ هبًٌؼ ىـیؼتی ّ ُوَ هب ػؿ
گؾىتَ ثَ هؼؿًیت ّ ػهْکـامی ثؼثیي ثْػ ّ عْاُبى ثبفگيت ثَ عْیيتي هؾُجی ّ یب مْمیبلینتی ثْػ .ػؼم ػؿک ایي
هؼْالت هِن ػؿ ّاهغ چٌؼپبؿگی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ اصوؼی کبىبًی ّ ًبتْاًی اّ اف ػمتیبثی ثَ یک ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى
عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ.
۲هـصلَ ػؿک ّـّؿت هجْل هجبًی هؼؿًیت ّ ؿُبیی اف تَْؿاتی هخل ػهْکـامی ػیٌی ّ ثبفگيت ثَ عْیيتي کَ ػؿّاهغ تضْالت  27مبل اعیـ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ .گٌزی ،چپ هؼؿى ایـاًی ،ؿّىٌلکـاى ػیٌی مکْالؿ ،روِْؿیعْاُبى
ایـاًی ،هيـَّٓعْاُبى ایـاًی ،ؿىؼ ًگبٍ ّ گلتوبى هؼؿى ػؿ ربهؼَ ایـاىُ ،وَ ّ ُوَ ًيبىُبیی اف ػؿک ایي
ّـّؿت ُنتٌؼ.
هيکل ایي ًگبٍ ایي امت کَ ثؼّى ػمتیبثی ثَ تللین ّ پؾیـه ایي ًگبٍ ّ هجبًی هؼؿى ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ ُْیت
هؼؿى ّ تللیوی ایـاًی ،ثؼّى ایزبػ كـػیت ّ گیتیگـایی عبً ایـاًیً ،بتْاى اف ػمتیبثی ثَ عْامت ًِبیی عْیو
امت .فیـا هؼؿًیت هبثل کپیکـػى ًینت .اف ایي ؿّ آىُب ًیق ٌُْف چٌؼپبؿٍ ثبهی هیهبًٌؼ.
۳گؾاؿ اف چٌؼپبؿگی ثَ ُْیت هؼؿى ّ چٌؼالیَ هِبرـاى ػّهلیتی ّ ؿّىٌلکـاى چٌؼهتٌی ّ هؼؿى ربهؼَ ایـاًی کَاکٌْى ُـچَ ثیيتـ ثَ گلتوبى ّ هؼؿت اٍلی ربهؼَ هب تجؼیل هیىًْؼ ّ آیٌؼٍ ایـاى ثنتگی ثَ ؿىؼ ایي گلتوبى ّ
عالهیتُبی آىُب ّ تللینُبی آىُب ػاؿػ .ایي ًنل ًْی ػؿ ثـ گیـًؼٍ ًنلُبی هغتلق هِبرـ ّ ػؿ ػؿّى کيْؿ ،ایي
ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ًْ ّ هؼؿى ایـاًی ،ػؿ ػـٍَُبی هغتلق ػؿ صبل تللین ّ ایزبػ ًگبٍُبی ًْ ّ هؼؿى ایـاًی
ُنتٌؼ.
ًگبٍ ّ ٓـسُبی هي ًیق رقیی اف ایي ًنل ًْمت ّ هب آؿبف پبیبى ثضـاى ّ ایزبػ رِبى ًْی ایـاًی ُنتین .فیـا هب هبػؿ
ثَ تـییـ ٍضٌَ ّ ثبفی ّ ایزبػ یک ػیبلْگ هؼؿى ثب ؿـة ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ اف مٌت ّ ػیبلْگ ًْ ثب ػیگـاى ُنتین.
فیـا ؿـة ّ هؼؿًیت فًؼگی ُـ ؿّفٍ هبمت ّ هب ُن یک «ایـاًی عْة» ّ ُن یک «اؿّپبیی یب ؿـثی عْة» ُنتین .
فیـا هب ػؿ ُـ ػّ كـٌُگ ؿیيَ ػاؿین ّ ػؿ ُـ ػّ كـٌُگ ایزبػ تلبّت ّ تللین هؼؿى هیکٌین ،تللیوی ًبتوبم ّ هـتت ػؿ
صبل تضْل.
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عخي ًِایی
اگـ ثـای هخبل ؿییلروِْؿ هب آهبی اصوؼیًژاػ ثَ ایي هؼؿت ًْ ػمت هییبكت ّ یب اف ًگبٍ هب هتغََبى ًْ امتلبػٍ
هیکـػ ،آىگبٍ هیتْاًنت ثَ ربی ًلی ُْلْکبمت ،ثب تؤکیؼ ثـ ُْلْکبمتُ ،نفهبى ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ایي هـثبًیبى ػؿ
گبم ثؼؼی ثَ هزـم تجؼیل هیىًْؼ ّ هْم كلنطیي ؿا آّاؿٍ هیمبفًؼ .آىگبٍ ُن هیتْاًنت ثـ هّْْع كلنطیي تؤکیؼ کٌؼ ّ
ُن ثَ ػٌْاى اًنبى هؼؿى هجْل کٌؼ کَ امـاییلیُبی کًٌْی ّ كلنطیٌیُبی کًٌْی ،ؿاُی رق ایزبػ ػیبلْگ ّ ُنفینتی
هنبلوتآهیق ثب یکؼیگـ ًؼاؿًؼ.
ثب چٌیي ًگبٍ ًْیی ؿّىٌلکـ ایـاًی هیتْاًنت ،ثب تـییـ کل ٍضٌَ ّ ایزبػ یک ٍضٌَ هؼؿىُ ،ن هبػؿ ثَ ػیبلْگ هؼؿى
ثب ػّلت ّ ربهؼَ هؼًی کيْؿُبی ػّگبًَ عْیو ثبىؼ ّ ُن ًگؾاؿػ کَ چْى هـؿی کَ ػؿ ػـّمی ّ ػقا مـه ثـیؼٍ
هیىْػ ،یب ػؿ ٍلضَ اػتـاكبت تلْیقیًْی هـاؿ گیـػ ّ یب تْمٔ هئمنبت آهـیکبیی ّ ؿـثی ثـای ایزبػ پبؿاًْییبی
تـییـ« هِـآهیق یب هغولی» ؿژین هْؿػ مْءامتلبػٍ پٌِبى هـاؿ گیـػ.
فیـا اّ ثَ مبى اًنبى هؼؿى ثب ُـ ػّ ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو ػؿ صبل چبلو هؼؿى ّ ػؿ چِبؿچْة هبًًْی ّ ػلٌی
هیثْػ ّ هبػؿ ثَ ًوؼ آىُب هیثْػ .اّ هیتْاًنت ثَ مبى هِبرـ ػّ هلیتی ّ ؿّىٌلکـ چٌؼهتٌی هؼؿى ایـاًی ،ثِتـیي
ّامٔ هیبى ػّ کيْؿ ّ ػّ كـٌُگ عْیو ىْػ ّ ُنفهبى عطبُبی ؿـة ّ ایـاى ؿا ثَ ًوؼ کيؼ.
عْىجغتبًَ اهـّفٍ ایي ًگبٍ ًْ ّ تللیوی ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ُـ اًنبى ایـاًی ػؿ عْیو ایي ؿْل فیجبی فهیٌی عٌؼاى ّ
تللینُبی اّ ؿا اصنبك هیکٌؼ ّ ثبینتی ػؿ ایي هنیـ پیو ؿّػ تب ؿًنبًل هيتـک کيْؿ هب ّ ایزبػ یک ػیبلْگ ًْ ّ
چٌؼالیَ ّ هخجت ثب ؿـة هوکي گـػػ.
ثؼیي رِت ًیق ػؿ ًْع ثـعْؿػ ثَ تضْالت ًنلُبی هب هیتْاى تْاًبیی هؼؿى ّ ػؿرَ تضْل ًنلُبی ػیگـ ؿا ثَ عْثی
مٌزیؼ ،فیـا ثـای ػیگـاى اکٌْى هب ّ تللینُبی هب موجل هؼؿًیت «آىٌب ؿـیت» امت .ثضج ایي امت.
پبًْیل:
۱- JULIA CHRISTEVA: FREMDE SIND WIR UNS SELBST.S.199
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سوتی شادی صدر در برنامه پارازیت و « راز سوژه»
دوستان آیا دیدید که چطور شادی صدر این هفته در برنامه پارازایت دوباره «سوتی» داد و یک بار دیگر حرف
دلش را زد؟ خانم صدر گفت که از هفتاد درصد مردان ایران بیزار یا متنفر است .زیرا به قول او هفتاد درصد از
مردان ایرانی به زنانشان خشونت ناموسی اعمال می کنند هستند .موضوع مضحکانه در سخنان و رفتار خانم شادی
صدر این است که او بشخصه تمام وقت در حال برخورد ناموسی به مردان است و اسیر خشم و کینه ناموسی است.
نتیجه بیسوادی و درست نفهیمدن مسائل و با خود و کمپلکسهای خویش روراست نبودن همین است .زن و مرد هم
ندارد.
من و دیگران قبال این حاالت او را نقد کرده ایم و نیازی به تکرار آنها نیست .این حاالت او بر همه به نوعی آشکار
است .اما حال می خواهم با استفاده از سوتی جدید او هر چه بیشتر به موضوع « زبان و سخن گفتن» و به چگونگی
بیان تمناهای ناخودآگاه (ناآگاه) فرد در رفتار و سخنانش بپردازم و هر چه بیشتر مفهوم و حالت «سوژه و روشنفکر»
از منظر روانکاوی را باز بکنم و در کنار آن به برخی از نکات مهم روانشناختی وارد شوم که شناخت آنها به باور
من برای یکایک ما و برای تحول فردی و جمعی ما مهم است .یؼٌی اکٌْى ایٌزب صبلت ّ ثـعْؿػ ىبػی ٍؼؿ ػؿ ایي
هَبصجَ ثَ مبى یک «پؼیؼٍ» هْؿػ ًوؼ ػلوی هـاؿ هی گیـػ ،مٌزیؼٍ هی ىْػ ّ ثَ کوک ًوؼ صبالت اّ ػؿ ّاهغ هجبصج
ػوین ؿّاًيٌبعتی ّ اًنبًی هطـس هی ىْػ .ؿّه ّ صبلت ًوؼ ػلوی کَ هتبملبًَ عبًن ىبػی ٍؼؿ ػؿ ثـعْؿػ ثَ پؼیؼٍ
« هـػاى» ًبتْاى اف آى امت ّ ىیٍْ امتؼالل اّ ػؿ ّاهغ ىجیَ هغبللبى اٍْل گـا ّ ثٌیبػگـایو امت کَ ثـ امبك چٌؼ
آهبؿ آًگبٍ ثَ اؿفه گؾاؿی اعالهی ّ اصنبمی ػمت هی فًٌؼ ّ ػـٍَ ُب ؿا ثب ُن هبٓی هی کٌٌؼ تب ثَ اىتیبم عْیو
ػمت یبثٌؼ کَ ُوبى رنتزْی یک هوَـ ّ كتٌَ گـ ثـای هؼْالت ارتوبػی ّ میبمی امت.
زیبایی «سخن گفتن» همین است که به قول روانکاوی «سوژه در هر کالم و سخنش همیشه بیشتر یا کمتر از آنچه می
خواهد می گوید .»1.سوژه در کالمش و یا با رفتارش ،با زبان جسمش همیشه در نهایت راز دلش را بیان می کند.
حتی وقتی سوژه بخواهد راز دلش را بپوشاند و دروغ بگوید ،اما باز هم این راز را با «زبان جسمش» ،با لحن
کالمش ،با سوتی دادنهایش بیان می کند .ازینرو سوژه همیشه در هر گفتارو کردارش بیشتر یا کمتر از آنکه می خواهد
بیان می کند .سوژه یا فرد همیشه بیش از آنچه می خواهد سخن می گوید و رازهای دلش را بر مال می سازد .این
خصلت زبان است که چه بخواهیم یا نخواهیم حرفهای دل گوینده را ،حرفهای دل من و تو را بر مال می سازد و آنکه
بتواند خوب بشنود ،براحتی می تواند این حرفهای اصلی و ناخودآگاه سوژه را در البالی گفته های سوژه ،در لحن
کالم سوژه و یا در سوتی دادنهایش ،در تپق زدنهایش بشنود .یا در رفتار و «زبان جسمش» این تمناها و نیتهای واقعی
سوژه و دیگری را حس و لمس بکند .زیرا جسم انسانی نیز یک «جسم سمبولیک» یعنی یک جسم در چهارچوب
زبان ،یک جسم زبانمند است .ازینرو به قول لکان ضمیر ناخودآگاه آنجاست که چیزی در زبان و یا گفتار  ،یا در
رفتار خودنمایی می کند ،سوتی می دهد ،تپق می زند.
در زبان و گفتار خانم صدر و حتی در (زبان جسم او) نیز این حاالت و گرههای حقارت و نارسیستی نسبت به
مردان ،خشم و کینه نارسیستی نسبت به مردان چنان شدید است که دیگر نیازی به روانکاو نیست و هرکسی که کمی
دقت کند ،مثل کامبیز حسینی ،متوجه این نفرت افراطی و در واقع خنده دار و تراژیک/کمیک می شود( .به لبخند
کامبیز حسینی در موقع تکرار و بازتاب نفرت شادی صدر به مردان توجه کنید و نیز اینکه او به صدر می گوید که
البته خانم صدر زیبا است و فمینیست زشت نیست .با اینکار در واقع او نیز می خواهد حرف دلش را نزند که می زند.
زیرا سوژه همیشه حرف دلش را می زند و اگر با کالم نگوید با لحن کالم و با لبخند بر لب می گوید و یا با نفی اینکه
او زشت نیست).
موضوع جالب اما این است که اینجا بار دیگر این نکته مهم روانکاوانه درستی خویش را نشان می دهد که «میان
انسانی که به چیزی بشدت کینه می ورزد و آنچه مورد کینه اوست ،یک پیوند درونی عمیق و متقابل وجود دارد».
یعنی انسان کین جو و یا دل آزرده در واقع درونا شباهت عمیق به آن چیزی دارد که از آن متنفر است .مثل «شاه
کشان یا پدرکشانی» که چنان از پدر و شاه و دیکتاتور متنفرند که وقتی سر کار می آیند به قتل آنها دست می زنند ،به
اعمال بی قانونی دست می زنند و گام به گام حکومتی شبیه آن چیزی می آفرینند که از آن متنفرند.
در برخورد شادی صدر نیز این پبوند عمیق درونی او با «مرد ناموسی و دیکتاتور» کامال مشهود است .خانم شادی
صدر بشدت نگاه و حالتی «ناموسی» دارد .زیرا حالت ناموسی تنها به شکل «مرد نگهبان ناموس و از طرف دیگر
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عاشق دلخسته مادر و زن پشت چادر» نیست بلکه رابطه ی ناموسی یک سناریو است و زن نیز در این بازی ناموسی
حالتی متقابل دارد .نقش زن این است که یا نقش مادر خوب و یا نقش زن آفتاب ندیده و سحرآمیز را بازی بکند .یا
اینکه مرتب کینه این مرد نگهبان ناموس را بدل داشته باشد و بخواهد حساب او را برسد .یعنی همان حالت لکاته در
کتاب بوف کور هدایت را داشته باشد .اما همانطور که هدایت به زیبایی نشان می دهد چه راوی بوف کور و چه لکاته،
چه مادر و یا پدر ،همه و همه تکرار یکدیگر و اجزای یک بازی تراژیک ناموسی ایرانی هستند و تنها کسی که این
چرخه و تکرار و این بازی متقابل را ببیند ،می تواند از این بازی ناموسی/بی ناموسی بگذرد ،از برخوردهای
افراطی بگذرد و تحول عمیق بوجود آورد.

بدبختی کار اما این است که اگر قادر به دیدار با این معضالت عمیق ناموسی و با این ارثیه فرهنگی نباشی ،آنگاه
دچار این تناقض درونی میشوی که اگر از یک طرف برای برابری حقوقی جنسیتی مثل خانم شادی صدر مبارزه می
کنی و زحمت می کشی ،اما همزمان با هر حرفت و عملت عمال این بازی و چرخه ناموسی را ادامه می دهی و
بناچار دقیقا پشت پا می زنی به آنچه می خواهی به آن برسی و آن را بدست نمی آوری .زیرا این قاعده زندگی و
انسان است که هر تحولی همیشه یک تحول چندجانبه درونی و برونی ،فرهنگی و ساختاری است .اما تحول گفتمانی و
رفتاری ،تحول درونی و تغییر در نوع رابطه با دیگری تحول نهایی و اساسی است و تا معضالت درونی و نوع
گفتمان با دیگری تحول نیابد ،هر تحول ساختاری و هر ایده ی نو محکوم به شکست نهایی و محکوم به تهی شدن از
درون است.
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ازینرو خانم شادی صدر در واقع بهترین حافظ سیستم ناموسی است که یا نگهبانهای جدید ناموس می آفریند و یا زنان
و مردان خشمگین و افراطی که حال می خواهند باصطالح بی ناموس باشند ،دق دل خالی کنند ،یا حساب جنس مخالف
و یا دیکتاتور سابق را برسند و متوجه نیستند که دقیقا این خشم و کینه های درونی آنها به دیگری اساس و پایه و حافظ
این سیستم ناموسی است .همانطور که آنها در خشم و کینه عمیق خویش به دیگری مثل خانم شادی صدر و نمونه های
دیگر آن متوجه نیستند که اصوال فرهنگ و جامعه بدون «ناموس» وجود ندارد؛ که همین فرهنگ مدرنی که االن او
دارد از آن دم می زند و روابط مدرن زن و مرد بر اساس نوعی «رابطه ی ناموسی» حکمفرما است .موضوع نفی
«ناموس»نیست بلکه موضوع چگونگی و حالت «رابطه ناموسی میان زن/مرد ،اولیا/فززندان در یک جامعه است که
تفاوت میان ناموس بالغانه و بیمارگونه را ایجاد می کند .در حالت «رابطه ی ناموسی بالغانه یا سمبولیک» آنگاه زن و
مرد در عین اینکه به هم در رابطه تعهد عشقی و جنسی دارند ،اما به تفاوتهای یکدیگر نیز اهمیت و اجازه بیان می
دهند و هر چه بیشتر رابطه ای بر اساس «برابری در عین تفاوت و تعهد متقابل» بوجود می آید و یا میان اولیا و
فرزندان ،برادران و خواهران چنین رابطه ناموسی بالغانه ای بوجود می آید که هم پشت یکدیگر باشند و هم به استقالل
و راه فردی یکدیگر اجازه بیان بدهند و دیگر قتل ناموسی الزم نباشد .قتلی که توسط آن در نهایت هم زندگی یک زن
و یک مرد و یک خانواده ،یک خواهر مقتول و یک برادر قاتل از هم پاشیده می شود.
اما وقتی در درونت ،در برخوردت به جنس مخالف یا به «دیگری» به این تحول عمیق و بالغانه دست نیافته باشی،
آنگاه زبان و کالمت ،رفتارت مرتب رازت را بر مال می سازد و سوتی می دهی و در واقع از همین حاال نشان می
دهی که تو « ناموس طلب و غیرتی ایرانی» بعدی هستی و این بار برای حفظ غیرت و نفس زنان به جنگ مردان
ناموس طلب می روی و می خواهی این بی ناموسان را به زیر بکشی و حسابشان را برسی و اینگونه گام به گام مثل
خانم شادی صدر به آیت هللا جدید خشم ناموسی زنان علیه مردان تبدیل می شوی.
یا اینکه حال فکر می کنی که بایستی مرتب بی ناموس باشی و در همه اعمال و رفتارهایت این بی ناموسی را نشان
دهی و حتی به جسم و تن خویش نیاندیشی و با هر کس حال بکنی و خیال بکنی که این «هرجنسیتی بودن ،هر جنسی
بودن» و یا به هر افراطی تن دادن ،نماد گذار از حالت ناموسی ایرانی است .در حالیکه دقیقا این حاالت افراطی نماد
گرفتاری در همان بازی و گفتمان «ناموسی/بی ناموسی» است .زیرا انسان ناموسی همیشه اسیر جنگ و وسوسه بین
ناموس /بی ناموسی است .از جنگ درونی داش آکل نسبت به مرجان گرفته تا جنگ درونی هر انسان ناموسی دیگر
که در خفا همش دلش در پی بی ناموسی و دیدن پشت چادر است .نمونه دیگر این حاالت افراطی و خشم به پدر یا به
مرد را می توانید در اشعار برخی شاعران زن ایرانی مثل شعر خنده دار «جاکشان» مینا اسدی ،یا در شعر «مادر
مادرم» از «ساقی قهرمان» بیابید .پیشنهاد می کنم برای درک عمیق تر این موضوع و مفهوم ناموس به نقد قدیمی من
بر این شعر در لینک ذیل مراجعه کنید .آنجا نیز می توانید بهتر به مفهوم ناموس از نگاه روانکاوی مدرن پی ببرید.
البته این نقد به شعری از ساقی قهرمان به معنای نفی قدرتهای او نیست بلکه دقیقا در پی بیان معضالتی است که در
نهایت به خالقیت کسانی چون شادی صدر و ساقی قهرمان و امثالهم ضربه می زندو آنها را اسیر همان گذشته و
پدری نگه می دارد که تمامی وقت در حال مبارزه با او و سرنگونی او هستند .سرنوشت آنها ،سرنوشت
تراژیک/کمیک همه قهرمانانی است که بر علیه پدر و برای رهایی مادر می جنگند و در نهایت اما به بهترین حافظان
همان سیستم پدرساالرانه/مادرمحوری تبدیل می شوند.
زیرا عبور واقعی از پدر به معنای عبور از مادر و از چرخه پدرکشی/پسرکشی یا دخترکشی نیز هست ،به معنای
عبور از سیستم ناموس/بی ناموسی و کینه و نفرت و دل آزردگی متقابل است .به معنای عبور از معضل نارسیستی
رابطه خشم و نفرتی با دیگری است که اساس رابطه ناموسی بیمارگونه ایران است و به معنای ورود به رابطه ی
سمبولیک و پارادوکس همراه با عالقه/نقد با دیگری ،با جنس مخالف یا موافق است .دقیقا ناتوانی از دست یابی به این
دیالوگ و ارتباط پارادوکس با دیگری ،دقیقا گرفتاری در این حالت خشم/ترس ،عشق/نفرت نارسیستی نسبت به
دیگری اساس مشکل نگاه شادی صدر و همه حافظان سیستم ناموسی ،چه مرد ناموسی یا زن ناموسی است .ازینرو
اگر باز هم دقیقتر به نگاه شادی صدر یا امثالهم بنگریم ،بخوبی می بینیم که این خشم کور و این نفرت در واقع در پی
نفی عشق و اهمیتی است که مرد برای آنها دارد و آنها تمام وقت در حال بازی و جدل نارسیستی با مرد و جنس
دیگری هستند .ازینرو همانطور که در نقدی دیگر بر سخنان شادی صدر گفتم ،اگر شادی صدر و یا زنانی این گونه
تن به رابطه لزبینی نیز بدهند ،آنگاه این عملشان نه از روی عالقه و عشق به رابطه لزبینی بلکه عمدتا از روی خشم
به مرد است و اینکه به مردان بگوید که ببین به تو احتیاج ندارم .اما چون حرکتشان از روی درگیری با مرد
است،آنگاه به ناچار و معموال یک پارتنر لزبینی را انتخاب می کنند که بسیار شبیه مردان است و در واقع بنوعی
جایگزین همان مرد است و در این حالت انتخابشان هم خشم به مرد و هم عشق به مرد نهفته است .زیرا کسی به
زندگی نمی تواند کلک بزند و به خویش کلک بزند و ضمیر ناآگاه یا ناخوآگاه همیشه بر می گردد و سوژه در رفتار و
عملش همیشه خودش را نشان می دهد ،حتی اگر این نشان دادن به شکل حاالت تراژیک/کمیک و سوتی دادنهای مداوم
شادی صدر باشد( .خوبی خارج از کشور این است که حال چون این دوستان خیال می کنند که می توانند حرف دلشان
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را آزادانه بزنند ،همزمان به ناچار واقعا «حرف دلشان را می زنند و آن چیزهایی را رو می کنند که خوب دوست
ندارند رو بکنند»).
باری همانطور که در پشت هر قتل ناموسی همیشه یک عشق کور و نارسیستی مرد به زن ،برادر به خواهر وجود
دارد .در پشت این نفرت و خشم زنانه نیز ،عشق جواب نگرفته و عشق پنهان به دیگری نهفته است و دقیقا همین
خشم و نفرت همچنان آنها را وابسته به مرد و دیگری می کند ،همانطور که قبال عشق نارسیستی شان آنها را وابسته
کرده بود .همانطور که عشق نارسیستی و مرید/مرادی می تواند فردا به نفرت نارسیستی از عشق و دیگری تبدیل
شود ،همانطور نیز این نفرت و کینه نارسیستی می تواند فردا به عشق نارسیستی جدید به مردی دیگر تبدیل شود.
یا این معضل نارسیستی باعث می شود که خانم شادی صدر در این مصاحبه اول از یک آمار خشونت در ایران
حرکت بکند و از این آمار درست یا غلط ،ما بگوییم آمار درست درباره خشونت مردان به زنان ،به این نتیجه گیری
احساسی برسد که پس مردان ایران در کل حامالن خشونت جنسی به زنانشان هستند و یا از همه بدتر به این نتیجه
برسد که او خوب از این «مردان بیزار است» .شکاف و تناقض عمیق میان یک آمار علمی و نتیجه گیری و ارزش
گذاری احساسی واخالقی و ناتوانی از برخورد علمی به موضوع و شکافتن علل متفاوت این خشونت ،ناتوانی از یک
تحلیل علمی و حقوقی معضل ناموس و این ساده سازی مسئله برای بیان خشم خویش به مردان ،دقیقا نماد دیگری از
این معضالت نارسیستی و مشکالت حل نشده خانم صدر با دیگری و با مردان است .این نتیجه گیریهای اخالقی و
ارزشی و این احکام قصاص بر اساس این برخوردهای غیر علمی نمادی دیگر از نگاه ناموسی است که به ویژه
بنیادگرایان ایرانی از آن استفاده می کنند .این سیستم استداللی کسانی چون احمدی نژاد و سیستم والیت فقیه است که
با استفاده از چند آمار یکدفعه به نتایج عجیب و غریب اخالقی و بنیادگرایانه می رسند و چقدر دردناک است که می
بینیم یک نیروی مدرن ایرانی به همین سیستم استداللی کهن و تراژیک گرفتار است.بی دلیل نیست که او لقب «آیت هللا
صدر» را گرفته است .در این طنز یک حقیقت تراژیک/کمیک نهفته است.
باری به زعم روانکاوی «سوژه همیشه بیشتر از آنچه می خواهد ،بیان می کند» و راز دلش را می گوید .ازبنرو به
زعم روانکاوی بایستی سوژه دقیقا به بازتاب صدا و سخن خویش گوش دهد ،بازتابی که توسط دیگری چون من و
دیگران به او انتقال داده می شود ،تا دقیقا بفهمد که چه گفته است و بتواند با خویش روبرو شود .ازینرو ما به دیگری
احتیاج داریم تا به شناخت خودمان نائل آییم .زیرا باز هم به زعم روانکاوی وقتی ما سخن می گوییم ،این سخن «حامل
پیامی است که به گیرنده آن پیام می رسد و در در واقع گیرنده سخن ما در نهایت خود ما هستیم ».2برای اینکه اما
سخن و پیام ضمیر ناآگاهمان به خانه ما برسد،احتیاج به دیگری داریم ،احتیاج به شنیدن سخنان نهفته در کالم خویش
و استماع این سخنان داریم .احتیاج به نقد دیگری داریم تا بفهمیم که چه گفته ایم و پیاممان به خودمان برسد .تا پیام
ضمیر ناآگاهمان به ما برسد که می خواهد به ما بگوید «:یا این معضل را حل می کنی و یا بناچار محکوم به آنی که
دقیقا به تکرار آن چیزی تبدیل شوی که بر علیه اش می جنگی .زیرا این دیگری خطرناک که از آن متنفری ،در واقع
«دیگری درون» تو و خود تو نیز هست .دیگری تو هست .پس با این «تمنای دیگر » خویش به جای رابطه ی عشق
و نفرتی وارد دیدار و دیالوگ پارادکس و همراه با عالقه و نقد بشو تا بتوانی هم درونا به پیوند قدرتهای مردانه و
زنانه خویش دست یابی و هم در بیرون بتوانی با دیگری صاحب این دیدار بالغانه شوی و به تحولی دست یابی که می
طلبی».
حالت عْژگی ّ حالت تالغاًَ سّؽٌفکشی
با توجه به این موضاعات مطرح شده است که حال می توانیم به دو موضوع مهم «فردیت یا سوژگی» و نیز
روشنفکری ایران نگاهی نو بیاندازیم .زیرا در نگاه روانکاوانه سوژه یا سوژگی ،فردیت یک «تیپ شخصیت» و یا
یک استعدادی نیست که آدمی یکبار به آن دست می یابد .سوژگی یک «نقش و مقام در ساختار سمبولیک ارتباط فرد با
دیگری» است .یعنی وقتی فرد ،وقتی من و تو با دیگری،با تمناهای خویش ،با معشوق یا رقیب ،با اخالق دیدار و
گفتگو یا چالش می کنیم ،وقتی به عنوان متفکر یا متخصص با یک «پدیده» برخورد و شروع به سنجش می کنیم،
آنگاه سوژگی و حالت سمبولیک و بالغانه سوژه دقیقا این «ارتباط پارادوکس و تثلیثی با دیگری» است که باعث می
شود هم قدرت پدیده و تمنای دیگری را حس بکنی و هم قادر به نقدش باشی و همزمان از ضلع سوم مرتب به خویش
و نقدت بنگری و بتوانی نقدت را و روابطت را زیر سوال ببری و یا از نقد دیگری استفاده بکنی و تحول بکنی .اگر
به نقش و مقام سمبولیک سوژه دست نیابی ،آنگاه گرفتار حاالت نارسیستی و رئال ارتباط با دیگری میشوی ،گرفتار
حالت نارسیستی سیاه/سفیدی میشوی و فردیت ات و سوژگی ات را کمرنگ می کنی و یا در حال رئال دچار خشم و
خشونت ناموسی به دیگری می شوی ،اسیر یک آرمان می شوی و فردیت ات و سوژگیت را از دست می دهی .این
نگاه به سوژه نیز باعث میشود که ما بدانیم که فردیت و سوژگی به معنای «هشیاری دائمی» است زیرا یکایک ما می
توانیم در عرصه ای به این مقام و حالت سوژه دست یابیم و در برخورد به پدیده و حالتی دیگر دچار حالت نارسیستی
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باشیم .همانطور که این حالت سوژه به معنای آن است که سوژه و سوژگی همیشه آن «دیگری متفاوت» است که می
داند همیشه راه و نگاهی دیگر ممکن است .ازینرو این ضعفهای نارسیستی شادی صدر به معنای نقی قدرتهای
سمبولیک او در آنجا نیست که به دفاع از حقوق برابر زنان بر می خیزد بلکه به این معناست که چون در این عرصه
او به سوژگی و فردیت بهتر و به رابطه پارادوکس با دیگری دست نیافته است ،محکوم به ایجاد شکست خواست
خویش است .زیرا اساس رابطه اش با مرد و دیگری یک رابطه نارسیستی است .این رابطه نارسیستی گره گاه اصلی
و حالت اصلی «ارتباط و دیالوگ او با دیگری» و به ویژه در عرصه مباحث جنسیتی و معضل اوست .اّ ثب ایي
ثـعْؿػ ًبؿمینتی عْیو ثَ ػیگـی ثٌبچبؿ عْیو ّ صبلت عْیو ؿا هی آكـیٌؼ ّ عْػ ؿا ثَ یک ُْاػاؿ ًبثبلؾ ّ
هؼْل ػاؿ هجبصج رٌنیتی تجؼیل هی کٌؼ .اّ ثب ًْع ًگبٍ کیي رْیبًَ اه ثَ هـػاى ،صبلت عْیو ؿا ثَ مبى فى ّ صبلت
كویٌینتی عْیو ؿا هی آكـیٌؼ کَ ػؿ ُـ ػّ صبلت ثَ ىکل ًبثبلـبًَ ای ؿاػیکبل ّ اكـآی امت .فیـا هب اًنبًِب ثب ُـ
ًْع ًگبُوبى ثَ رٌل هغبلق یب هْاكن ،ػهیوب صبلت عْیو ثَ مبى هـػ یب فى ؿا هی آكـیٌین .فیـا هیبى ایي صبالت هتوبثل
پیًْؼ ػینکْؿمیْ ّ هتوبثل ّرْػ ػاؿػ.
با چنین نگاهی نیز می توان به معنای روشنفکری و روشنفکری ایران نگاهی دقیقتر انداخت .زیرا در این معنا
روشنفکری یک تیپ شخصیت نیست و یا به معنای تابوشکنی های نمایشی و افراطی نیست .روشنفکری یک خصلت
مادرزادی و مداوم نیست و یک روشنفکر می تواند در عرصه دیگر یک فرد عامی یا معمولی باشد .همانطور که
معنای نهایی روشنفکری هیچگاه قابل فهم نیست و بخشی از معنای آن مرتب قادر به تحول است .بخشی از مفهوم آن
مثل هر کلمه دیگر همیشه نامفهوم باقی می ماند و باعث ایجاد روایات نو می شود .روشنفکری دقیقا حالت سوژه به
عنوان «دیگری متفاوت» است .این دیگری متفاوت هم بر اساس ضرورتهای جامعه بوجود آمده است و بیانگر حقایق
و واقعیتهای سرکوب شده است و هم بیانگر امکانات تحوالت نوین در جامعه است .روشنفکری در این معنای عمیق
روانکاوانه از این رو یک «عمل سمبولیک» است .زیرا کار اصلی روشنفکر با زبان و تئوری است و زبان عرصه
نمادین و سمبولیک است .ازینرو روشنفکر به نقد واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی می نشیند و به سان «دیگری بزرگ
یا متفاوت» به نقد آن می نشیند و راههای نو و امکانات نوی تحول فرهنگی،سیاسی ،اقتصادی و غیره را نشان می
دهد .ایي صبلت موجْلیک ؿّىٌلکـ ثَ ایي هؼٌبمت کَ اّ صتی ػؿ صیي ًوؼ ؿاػیکبلو رقّی اف گلتوبى ّ ّاهؼیت
موجْلیک امت ّ هخل ژیژک ّ ؿیـٍ ػؿ ثِتـیي صبلت یک «کبالی كـٌُگی هتلبّت» امت .یؼٌی اّ ُن رقّی اف
ػینکْؿك امت ّ ُوقهبى ًوبػ ایي گلتوبى ّ ػینکْؿك امت ّ «ػیگـی هتلبّت» امت کَ ثب عْیو صْْؿ ّاهؼیبت
ًْ ،اهکبًبت ًْ ّ تضْالت ًْ ػؿ ػینکْؿك ّ كـٌُگ ؿا هطـس هی کٌؼ ّ مؼی ػؿ ایزبػ تلبّت مبفی ػؿ گلتوبى ّ
ػینکْؿك هی کٌؼ.
روشنفکر در این حالت سمبولیک خویش دقیقا نماد «نام پدر» است که همیشه به معنای این است که «راهی دیگر
ممکن است» .روشنفکر در این خصلت بنیادین خویش ضرورت تحول جامعه و فرهنگ و دستیابی به حالتی نو و
قدرتی نو است .ازینرو روشنفکر حتی وقتی فقط سوال می کند در هر سوالش نیز تصور یک امکان و جهان دیگر
وجود دارد وگرنه نمی تواند سوال بکند.
از طرف دیگر روشنفکر به معنای حضور مداوم شکست هر روایت و حالت نمادین نیز هست .زیرا روشنفکر همان
دیگری متفاوت است که مرتب بر مرز فرهنگها می زید و مرتب نشان می دهد که امکانی دیگر وجود دارد و یا
قدرتها و حاالتی نو را ،کالمهایی متفاوت و نو را به درون جامعه و فرهنگ خویش قاچاق می کند و تفاوت می آفریند.
در این حالت روشنفکر به حالت یک «گرگ بیابان» و یا یک «ناسازه» است .یا او در این حالت انقالبی و رادیکال
خویش در واقع نماد « حالت واقع یا رئال در معنای لکانی» است ،یک «روشنفکر رئال» است که مرتب باور
عمومی و ایمان عمومی را می شکند ،دروغ و هیچی نهفته در این باور جمعی را نشان می دهد و ابتدا کویر می
آفریند .او ازین جهت برای جامعه گاه به حالت یک «تراومای خطرناک» بروز می کند که جهانش را زیر سوال می
برد و الواحش را می شکند و به جای آن هیچی و کویر می گذارد .اما اگر روشنفکر کار خویش را ،اصل
روشنفکری را فقط «ایجاد ترواما و شکست قواعد و قوانین» بداند ،آنگاه او در واقع اسیر لذت و تمتع خشن این
حالت رئال شده است  .آنگاه حالت او دقیقا حالت برخی از روشنفکری ایرانی است که فکر می کنند هر چه بیشتر
افراطی شوند و زیر هر قاعده ای بزنند و حتی به بدن و جسم خویش و تمنای خویش توجه نکنند ،آنگاه روشنفکرتر
هستند و مستقل تر .اما در این حالت روشنفکری ایرانی دقیقا میل دستیابی به تمتع «فراقانونی» نهفته است که اساس
ساحت رئال است .زیرا ساحت رئال به قول لکان نه تنها کویر و شکست هر ساحت نمادین است ،ساحت رئال نه تنها
مرز هر روایت سمبولیک است بلکه او عرصه «تمتع محض و بی مرز» نیز هست .ازینرو ساحت رئال با خشونت و
تمتع جنسی و تمتع مرگ پیوند تنگاتنگ دارد .ازینرو حالت این ساحت رئال ،حالت خراباتی و مالیخولیایی جنسی و
روحی است .ازینرو زبان و کالم این روشنفکر افراطی و در پی ایجاد «تراوما و جنجال» آلوده به خشونت جنسی
و گرفتار تمتع خشونت سادومازوخیستی ،خراباتی و یا مالیخولیایی است .او اسیر این تمتع است که رو بسوی رانش
مرگ دارد و نمی تواند واقعا «تفاوت» بیافریند یا زمینه ساز ایجاد تفاوتها و زبان نو باشد .جهان و زبان این روشنفکر
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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
این تمتع رئال و خودنمایی رئال و افراطی به یکدیگر پیوند خورده اند .بدون هیچ تحول عمیق و تفاوت نوین.
روشنفکر می تواند دارای حاالت «نارسیستی و نمایشی» نیز باشد .زیرا هر روشنفکر ی در نوع کالم و نگاهش در
حال اجرای یک نمایش برای جلب توجه دیگران و برای مسحور کردن دیگران نیز هست اما اگر این میل نارسیستی و
نمایشی در نگاه روشنفکر نقش اول را بازی بکند آنگاه او دچار حاالت هیاهو طلبی و نون به نرخ روز خوردن برخی
روشنفکران ایرانی می شود ،اسیر حاالت سیاه/سفیدی می شود و از طرف دیگر به «روشنفکر مالیخولیایی و
خراباتی» ایرانی تبدیل می شود که یک معضل مهم روشنفکری ایرانی است .آًگبٍ ًگبؿه ّ صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ
ّاهغ ػؿ پی «هـػْة کـػى ّ هنضْؿ کـػى ػیگـی» ثَ کوک میتبػُبی پـٓوطـام ّ اؿربػِبی كـاّاى ثَ ػُِب
كیلنْف ّ هتي هتلبّت ػؿ یک یب چٌؼ رولَ امت ّ ایٌگًَْ اّ كؤ صـف هی فًؼ ثـای ایٌکَ رلت تْرَ ثکٌؼ ّ ػؿ
ًِبیت اّ ػُبى ثبف هی کٌؼ ،ثی آًکَ چیقی ثگْیؼ یب ثیبكـیٌؼ .تـروَ ُبی ًبؿك ،تلکـات ّ ًگبؿه التوبٓی کَ ػؿ آى
اف لکبى تب ػلْف ّ كْکْ تب ػُِب كیلنْف ػیگـ ثَ مبػگی ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ هی گیـًؼ ّ ثَ ُن پیًْؼ ػاػٍ هی ىًْؼ تب
رٌل ّ هطلت «پـٓوطـاهتـ ّ ثب رالل ّ اؿػبة ثقؿگتـی» ثبىؼً ،وبػ ایي ؿّىٌلکـی ًبؿمینتی ایـاًی امت کَ ػؿ
ًِبیت هؼؿت عالم عْیو ؿا كؼای ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ عْػثقؿگ ثیٌِبی ًبؿمینتی ّ ُْؿای ُْاػاؿاى کْچک
عْیو هی کٌؼ .گـٍّ ثٌؼیِبی ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ایٌکَ ُـ گـٍّ چين ػیؼى گـٍّ ػیگـ ّ هتلبّت ؿا ًؼاؿػً ،وبػی اف
ایي هؼْل ًبؿمینتی ؿّىٌلکـی ّ یب ٌُـهٌؼ ایـاًی امت.
ثَ ثبّؿ هي ػؿ ثِتـیي صبلت ؿّىٌلکـ ػهیوب «صبلت پبؿاػّکل اؿتجبٓ ثب پؼیؼٍ ّ ػیگـی» امت ،اؿتجبٓ پبؿاػکل ثب
ربهؼَ ّ كـٌُگ عْیو امت ّ ایٌگًَْ صبلت ؿّىٌلکـی ػهیوب صبلت «ػیگـی هتلبّتی» امت کَ ُویيَ ثغيب هتلبّت
ثبهی هی هبًؼ ّ مْال ایزبػ هی کٌؼ .ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب امبمب یک صبلت «موجْلیک» امت ُوـاٍ ثب رؾثَ ُب ّ
هؼؿتِبی ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ تبثْىکٌبًَ عْیو .اهب اّ ثؼًجبل تبثْىکٌی ّ یب ُیبُْی ًبؿمینتی ًینت .صتی اّ ثؼًجبل
ایزبػ تـّاهب ًینت ثلکَ ًگبٍ هتلبّت اّ ایي کْیـ ّ تـاّهب ؿا ایزبػ هی کٌؼ .ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب صتی ّهتی «
ؿّىٌلکـ ؿئبل» امت ّ کْیـ ایزبػ هی کٌؼ ،عطـ هی کٌؼ ّ ربهؼَ ؿا ثِن هی ؿیقػ ،آًگبٍ صبلت ؿئبل اّ  ،صبلت ؿئبل
ػؿ هؼٌبی ػلْفی امت .فیـا ػؿ هؼٌبی ػلْفی مبصت ؿئبل هضل صْْؿ «هزبفُبی ّاهؼیّ ،اهؼیتِبی پتبًنیل ،ثؼًِبی
ًْ ،ؿّایبت ًْ» ُنتٌؼ کَ صبل هی عْاٌُؼ ّاهؼیت ّ ثؼى صبکن ؿا کٌبؿ ثقًٌؼ ّ ثَ «ّاهؼیت اکتْئل» تجؼیل ىًْؼُ .ـ
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 ًْ ّ
رِبى موجْلیک ًْ ،هبًْى ًْ امت .صتی ّهتی ؿّىٌلکـ ًؼاًؼ کَ ػهیوب چَ هی عْاُؼ ّ كؤ هَؼه ىکبًؼى ؿّایت کِي
ّ رِبى کِي امت ،آًگبٍ اّ ػؿ ّاهغ هی عْاُؼ ثب ایزبػ یک كْبی ًْ ثَ اهکبًبت ّ ًگبُِبی ًْیی اربفٍ ثیبى ّ ػیبلْگ
ثؼُؼ کَ هی تْاًٌؼ ؿاُِب ّ ّاهؼیبت ًْ ثنبفًؼ .هگـ آًکَ ایي ؿّىٌلکـی گـكتبؿ توتغ «عـاة کـػى هضِ ّ ىکبًؼى
ُـ هبًْى» ّ لول هؼؿت هطلن ّ ُیچی هطلن ثبىؼ کَ آًگبٍ اّ ػؿ ًِبیت یک ؿّىٌلکـ ثیوبؿ امت کَ هی عْاُؼ ثَ
لؾت «پؼؿ رجبؿ» ػمت یبثؼ .ػؿ ایي صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ ّاهغ ثَ صبلت یک «هٌضـف رٌنی» امت .فیـا هٌضـف
رٌنی ًیق ػؿ ًِبیت كؤ « یک صبلت ّ ًوو مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی» امت .صبلت ّ اؿتجبٓی ثیوبؿگًَْ تْمٔ
مْژٍ کَ هی عْاُؼ ثَ توتغ ّ لول هؼؿت «ػیگـی ّ پؼؿ رجبؿ ّ ثی هـفی» ػمت یبثؼ کَ ّؿای ُـ هبًًْی امت ّ
هی عْاُؼ هخل اّ عْػ ؿا هبّؿای ُـ هبًْى ّ ُـصبلت ًوبػیي اصنبك ثکٌؼ .یب ایٌکَ عْػ ؿا ثَ اثقاؿ توتغ ایي پؼؿ رجبؿ
ّ 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.
ػؿ صبلت ثبلـبًَ ؿّىٌلکـی ،اًؼیيیؼى ّ فینتي ثـای ؿّىٌلکـ یک «آفهْى ّ آفهبیو ًوبػیي» ثـای ایزبػ ؿّایت ّ
رِبًی ًْ ،ثؼًی ًْ امت .افیٌـّ ایي آفهْى ّ مینتن ًگـىی اّ ،هـتت صبالت ًْ ّ یب مْاالت ًْ ّ ؿّایبت ًْ هطـس
هی کٌؼ ،یب هبفاػ ّ اکنل ایزبػ هی کٌؼ .ػؿ صبلت ؿّىٌلکـی ًبثبلـبًَ ّ یب ًبؿمینتی/ؿئبل ،آًگبٍ ایي صبالت اكـآی
ػؿ ًِبیت «متـّى ّ یک ٌُـپیيگی ػمت ػّم ّ ُیبُْی تْعبلی» امت ّ ثَ ربی ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ ُوقهبى ایزبػ
«هبفاػ یب اکننی» کَ ػیگـاى ؿا ثَ رنتزْی توٌبُبی ًْ ّ ًگبُِبی ًْ ّاػاؿػ ،ػؿ ّاهغ امیـ یک مـی ثبفیِبی
ًوبیيی ّ اكـآی ّ امیـ تکـاؿ هی ىًْؼ ّ ػؿ ایي اكـآ ّ تکـاؿ عالهیت عْیو ؿا ّ اهکبًبت عْیو ؿا كؼای توتغ
ُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل عْیو هی کٌٌؼ .آًِب ػهیوب ُوبى تکـاؿ «ؿاّی ثْف کْؿ ّ لکبتَ ثْف کْؿ» ثَ اىکبل ًْیي
ُنتٌؼ ،آًِب ػؿ ًِبیت ُوبى «ؿربلَ ُب» ُنتٌؼ کَ ػُبًی ثقؿگ ػاؿػ کَ ثَ ػمتگبٍ تٌبملی ٍّل هی ىْػ.فیـا ؿاّی
ثْف کْؿ ّ لکبتَ یب ؿربلَ ُب كؤ صبالت هتلبّت یک ثبفی ًبؿمینتی/ؿئبل ّ ػؿ ًِبیت ثبفتْلیؼ کٌٌؼگبى ػینکْؿك
کِي ُنتٌؼ.
باری روشنفکری نیز یک «نقش و مقام در دیدار و ارتباط با دیگری» است .یک پرفورمانس و حالت است و هیچکس
همیشه روشنفکر نیست و در هر حالتی روشنفکر نیست و نمی تواند باشد .روشنفکری و هر روشنفکر نیز مثل هر
پدیده دیگر دارای سه حالت سمبولیک/نارسیسی یا خیالی /رئال یا واقع است اما موضوع مهم آن است که عنصر اصلی
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و اولیه او این «عنصر نمادین و سمبولیک» باشد که با ارتباط سمبولیک و پارادکس با دیگری ،پدیدهها را نقد می کند
و به حضور پدیده ها و فضاهای نو ،تحوالت نو امکان می دهد و این حضور دیگری را نمادین و سمبولیک می سازد،
متحقق می سازد و در گفتمان تحول بوجود می آورد .این قدرت سمبولیک نو به حاالت همراه رئال و یا نارسیستی
خویش نیز احتیاج دارد اما آنها نبایستی به قدرت اول و اصلی تبدیل شوند .هر روشنفکری بنا به تاریخ شخصی
خویش ،حالتی متفاوت از تلفیق این سه قدرت و ساحت خویش بوجود می آورد یا بشکلی نو بوجود خواهد آورد ،.با
درجات مختلف از حاالت نمایشی ،کابوس وار یا تابو شکنانه و سمبولیک یا نمادین خویش .اما تنها حالت
روشنفکری سمبولیک و قادر به ارتباط پارادکس با دیگری می تواند نماد «دیگری متفاوت و در حال زایش تفاوت»
باشد که خصلت بنیادین و اصیل روشنفکری است .بقیه در نهایت فقط می خواهند به ایجاد تفاوت تظاهر بکنند و هر
چه بیشتر در این تمتع نارسیستی یا رئال خویش غرق می شوند و فردیت خویش ،قدرت خویش را از دست می دهند.
عخي ًِایی
باری امیدوارم که خانم شادی صدر یکبار با ارجاع به نقد دیگران به دیدار با سخنان و رازهای خویش دست یابند.
زیرا ایشان بار دیگر حسابی فضل نمایی کردند ،صحبت کردند و ما را با دنیای تراژیک/کمدی شان بیشتر آشنا
کردند .امان از دست این روانکاوی و دیگری و نقد متقابل مدرن .بی دلیل نیست که بینادگرایان نارسیستی و ناموسی
دشمن خونی «نقد و حضور دیگری نقاد و متفاوت» و دگراندیشی هستند .راستی فکر می کنید اگر شادی صدر به این
دیدار عمیق با خویش و دیگری خویش دست نیابد ،آنگاه در «شهر زنان و دنیای آینده و خیالی فمینیستی خانم شادی
صدر» چه بالیی سر این روانکاوی فضول ،دیگران فضولی و به ویژه مردان فضولی بیاورند که هی این سوتیها را
می بیند و نشان می دهد که شخص واقعا چه گفته است؟
»لینک مقاله «روانکاوی ناموس و شعر «مادر مادرم» از ساقی قهرمان
http://zamaaneh.com/idea/2008/01/post_242.html
لینک مصاحبه کامل شادی صدر با پارازیت
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

98

راههای شناخت سناریوی پنهان رخدادهای انسانی و « ناموس ایرانی»
زندگی یک بازی عشق و قدرت میان موجودات عاشق پیشه و یا تمنامند است .این حالت به ویژه در مورد انسانها
ویژگی خاصی می یابد ،زیرا زندگی و جسم دارای یک خصلت «درون بودی» تولید مداوم اشتیاق و تمنامندی است.
در حالت انسان این خصلت بنیادین زندگی به حالت «انسان زبان دار و تمنامند ،به حالت تمنای سمبولیک» و تبدیل
زندگی بشری به یک بازی و ماجراجویی مداوم عشق و قدرت در همه عرصه ها و به اشکال مختلف بروز می کند.
ازین رو این بازی اولیه و بنیادین زندگی ،یعنی تولید اشتیاقات نو و حاالت نو ،بدنهای نو ،در چهارچوب زبان و
جهان بشر زبانمند به اوج نوین و شدت جدیدی دست می یابد .در این جهان بشری نه تنها هر پدیده و رخداد فردی،
گروهی ،سیاسی ،اقتصادی ،هنری و غیره محل تبلور «اشتیاقات و تمناهای نو و یا محل چالش و دیالوگ میان عالئق
و تمناهای مختلف فردی ،جمعی ،حزبی و اقتصادی است بلکه حال حتی اشیاء مانند دیوار و سنگ و یا یک نامه حامل
نگاه و تمناها ،اشتیاقات و خواستهایی هستند .حال حتی سنگ و یا یک نقاشی نیز در این بازی انسانی و نمادین (
یعنی در چهارچوب زبان) در واقع «زبانمند و تمنامند» هستند و می توانند به ما «زل بزنند» ،به عنوان یک
«دیگری» از ما چیزی بطلبند .مثل خانه یکایک ما که اگر به آن درست بنگریم ،خیلی بیشتر از سیمان و آهن و غیره
است ،بلکه یک موجود زنده و تمنامند است و گاه نگاهش می تواند ما را بترساند و یا مسحور بکند .گاه می تواند
ناگهان این دیوار و خانه یا کوچه با ما سخن بگوید و یا با سخن نگفتن و سکوتش ما را به درد آورد .یا اینکه آنها می
توانند به در ورودی به جهانی نو و سحرانگیز تبدیل شوند و گاه به قهقهرایی خطرناک و بدون ته و انتها مبدل
گردند .گاه در یک خانه همزمان چند دنیا و سناریو در جریان هستند و یا اعضای متفاوت خانواده پیامهای متفاوتی از
همان فضای مشابه می گیرند.
ثمره دیگر این حالت« تمنامندی و عاشقانه زندگی و جهان انسانی» این است که حال هر حادثه ،هر شیئی ،هر رخداد،
هر دیدار با دیگری ،چه دیدار فرد با یک تمنای درونی و اروتیکی ،یا تالقی دو نگاه عاشقانه یا سوال کننده ،نگاه فرد
به نقاشی بر روی دیوار ،یا گفتگوی میان مومن و خدایش ،سریع بدور خویش یک «بازی و سناریوی تمنامند» و یک
«نظم و ساختار سمبولیک» ایجاد می کند ،یک فیلم و تئاتر انسانی ایجاد می کند و این سناریو و نظم سمبولیک به
بازیگران این بازی ،به عاشق و معشوق ،به نقاش و نقاشی ،به مومن و به خدایش ،به هرکس در بازی خویش و
سناریوی خویش نقشی می دهد .یا اینکه هر فرد و هر بازیگر این بازی بنا به توانش نقشی می گیرد .افیٌـّ ّهتی ًظن
ّ مبعتبؿ ایي ػیؼاؿ ثب ػیگـی ثَ صبلت عْف ّ تـك ثبىؼ ،آًگبٍ ثـای هخبل ػیؼاؿ ػبىن ّ هؼيْم ،هْهي ّ عؼایو ثَ
صبلت رجبؿاًَ ّ ػیکتبتْؿهٌيبًَ یب فاُؼاًَ ٍْؿت هی گیـػ .آًگبٍ ایي مٌبؿیْ ّ چِبؿچْة ثَ صبلت ػیؼاؿ ّ گلتبؿ
ػبىوبًَ یب ىْط چيوبًَ ثبىؼ ،آًگبٍ ثبفی ّ ػیؼاؿ ؿهئْ /ژّلیت ،کبفاًْای عٌؼاى ،ؿاثطَ ىْط چيوبًَ هیبى ػبؿف ّ
هؼيْهو ّ یب ؿًنبًل ثقؿگ هیکل آًزلْ ّ ًوبىی علوت آػم ثـ موق ّاتیکبى ثْرْػ هی آیؼ.
یا برای مثال نامه ای به شما و خانواده تان می رسد و محتوای این نامه ،یا حتی نه محتوای آن بلکه حالت رسیدن آن،
سریع بدور خویش یک «بازی و نظم سمبولیک» ایجاد می کند و اینکه حال هر کس در پی این است که نامه حامل چه
پیامی است و این پیام واقعی یا احتمالی به او بنا به توانش نقشی در بازی مشترک می دهد .برای مثال نامه حامل پیام
ناراحت کننده ای است ،حال بدور او یک نظم و بازی انسانی شروع می شود .یک نفر گریه می کند ،دیگری دلداری
می دهد ،سومی نقد می کند و بدنبال راه چاره می گردد و غیره.
ُـ پؼیؼٍ ّ ؿعؼاػ میبمی ،اهتَبػیٌُ ،ـی ّ ػؿ کل ُـ پؼیؼٍ اًنبًی ثب عْیو ایي مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک ؿا هی آّؿػ
ّ ًويِبیی عبً ؿا ایزبػ هی کٌؼ .تلبّت هیبى هؼؿت ثبلـبًَ ّ صبالت ثـعْؿػ ثیوبؿگًَْ ػؿ ثـعْؿػ ثَ یک پؼیؼٍ
میبمی ،ارتوبػی یب كـػی ػوؼتب ثَ عبٓـ «ًوو ّ هوبهی یب پْفینیًْی» ثْرْػ هی آیؼ کَ ىغٌ ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ
ثبفی كـػی یب روؼی آگبُبًَ یب ًبآگبُبًَ ثَ ػِؼٍ هی گیـػ.
در هر حالت انسانی سریع یک نظم سمبولیک و یک بازی و سناریو شکل می گیرد که دارای حاالت مختلفی می
تواند باشد و از طریق درک و نقد این سناریو می توان به درک بهتر موضوع و یا درک بهتر حاالت و نظرات
بازیگران این صحنه فردی ،عشق یا سیاسی پی برد و اینکه کدام یک توانسته اند «نقش و مقام بالغتری در برخورد به
پدیده و دیگری» و در این بازی عشق و قدرت به عهده بگیرند و برای مثال اسیر «تله های احساسی یا تله های در
سناریو و حادثه» نشوند .یا به کمک شناخت این سناریو و بازیها و با کمی شرارت مدرن می توان در همین وبسایتها
و کامنتهای زیر هر سخن و یا در فیس بوک ،این قانونمندیها و سناریوها را بخوبی دید و حاالت و روابط پشت پرده و
زیر میز میان کامنت گذاران و یا نویسنده و خوانندگانش را حدس زد و یا دید .یا حاالت تراژیک/کمیک بازی تمنا و
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
به رفتار و حرکات دیگری و یا از طریق توجه به نوع و حالت نگارش و گفتار دیگری ،به «تمناهای عمیق دیگری»
و به نوع «ارتباط فرد با دیگران» نزدیک شود و آنها را حدس بزند ،بلکه از طرف دیگر نگاه روانشناختی با شناخت
این «سناریو و نظمهای سمبولیک» در روابط انسانی ،در حالت و رفتارهای گروهی ،دقیقا می تواند به لمس چگونگی
و حالت «فانتزی و تمناهای جمعی و گروهی» نزدیک شود ،ساختارهای درونی بدور هر بحث یا در درون هر گروه
و رخداد را حدس بزند و پیش بینی کند .تا بتواند با کمک آسیب شناسی و نقد روانشناختی به تحول این روابط و رشد
روابط قویتر و بالغانه تر ،به رشد و گسترش سناریوها و نظم سمبولیک نو ،به رشد چالش علمی و روشنفکری بالغانه
کمک بکند.
زیرا نگاه عمیق روانشناختی از یکطرف پی برده است که «ضمیر ناخودآگاه در بیرون است» ،یعنی تمناهای عمیق
و پنهان انسانها برخالف برداشت غلط عامیانه از روانکاوی در جایی در اعماق قلب پنهان نیست و کار روان درمانگر
یا روانکاو «نقب زدن» نیست بلکه این تمناها و حقایق عمیق انسانی دقیقا در رفتار و کردار ،در تپق زدنها ،در لحن
کالم و گفتار ،در زبان جسم و از سوی دیگر در «دینامیک و سناریوی روابط میان_انسانی» ،عشقی ،کاری یا جمعی
خویش را نشان می دهند .ازینرو توجه روانکاو دقیقا بر عکس به «سطح و به ظواهر» ،به حاالت و لحن دیگری ،به
حالت «انتقال احساسی» یک بیمار یا به حالت طرح یک موضوع و حالت ساختار طرح یک بحث توجه دارد.
بهترین روانکاو یا روان درمانگر در واقع به زبان طنز «سطحی ترین »آدم است ،زیرا او فقط در «سطح» حضور
دارد و می داند که سطح همان عمق است .ازینرو یک روانکاو یا روان درمانگر خوب در عین اینکه به سخن دیگری
یا بیمار گوش می دهد ،اما توجه اصلیش به «لحن کالم و حالت کالم» او و زبان جسم اوست و اینکه چه «انتقال
احساسی» میان او و بیمار بوجود می آید .یا چه سناریو و ساختار احساسی میان یک جفت در بحران و یا خانواده در
بحران وجود دارد .زیرا این انتقال احساسی و یا ساختار احساسی روابط در واقع به او نشان می دهد که مشکل اصلی
بیمار ،یا رابطه بیمار چیست و «نوع ارتباط بیمار با دیگری» و با جهان خارج به چه شکل است .برای مثال کسی
برای روان درمانش از بیماری افسردگی و حاالتش سخن می گوید ،اما روان درمانگر خوب همزمان به این گوش می
دهد که چه ارتباطی این فرد با او و با بیماریش می گیرد ،چه احساسی را به او انتقال می دهد .برای مثال وقتی این
بیمار نقش یک «قربانی» را می گیرد که همه جهان به او ظلم کرده اند و می خواهد در روانکاو احساس همدردی یا
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
این رابطه احساسی نارسیستی و بازی نارسیستی «قربانی/دیگری ظالم ،جهان ظالم» معضل اصلی بیمار افسرده در
رابطه با دیگری است .این معضل پایه ای او در ارتباط با دیگران است و به این خاطر نمی تواند به عزاداریش پایان
دهد و بپذیرد که او یک قربانی نیست و می تواند حال زندگیش را بدست بگیرد ،همانطور که همیشه تا اندازه ای
مسئولیت در زندگیش و حتی در بدبختیش داشته است .روان درمانگر خوب آنگاه با کمک همدردی انسانی از یک سو
و از سوی دیگر ایجاد فضا برای دیدار بیمار با سناریو و بازیش به او این امکان را می دهد که مسئولیت فردیش را
بپذیرد ،به بازی و سناریوی قربانی بودن پایان دهد و بازی و حالتی نو ایجاد بکند که بهتر او را به تمنای عشق و
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
است که اوال انسان و در کل زندگی یک «موجود تمنامند ،عاشق پیشه و در حال تولید مداوم اشتیاقات نو» است .دوم
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
قدرت هستند .سوم اینکه این موجودات تمنامند ،چه دونفره ،چه سه نفره یا جمعی و میلیونی ،در ارتباط و تالقی دائم
تمناها با یکدیگر قرار دارند و مرتب با یکدیگر و برای دست یابی به تمنا و اشتیاقی مجبور به چالش و بازی و دیدار
با دیگری هستند .چهارم آنکه می توان دقیقا این تمنامندی و اشتیاق عمیق فرد یا گروه را در رفتار و کردار او و یا در
«سناریو بازی و گروه او» ،در حالت برخورد فرد یا گروه به مباحث و دیگری ،در حالت هیرارشی و نظم درون
گروهی یا درون فردی حدس زد ،پیش بینی کرد .با این شناخت آنها را تحت تاثیر قرار داد و حرکاتشان را،
تمناهایشان را و اینکه به تمناهایشان چگونه بنگرند ،به مسیرهای نوینی هدایت کرد .یا به کمک ایجاد دیدار میان فرد
و تمناهایش ،سناریوهایش به تحول جهانش و عبور از بحران و بیماری فردی و یا جمعی کمک کرد .شیوه ها و
قدرتهایی نو که از تبلیغات تا پروپاگاندای سیاسی تا کومونیکاسیون کوچینگ ،روان درمانی و غیره هر کدام به شیوه
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.
از آنرو که علم روان درمانی و روانکاوی در ایران علمی جوان است و اصوال دستیابی به چنین قدرتهای نوینی هم
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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«زبان جسم ها» ،زبان تمناها و حاالت انسانی و از سوی دیگری شناخت عمیق به «دینامیکهای گروهی و فردی،
تمناهای جمعی و سناریوهای فردی یا جمعی» اندک است و کمتر تئوریزه و یا مطرح شده است ،چه برسد به اینکه
واقعا این قدرتهای نو و امکانات نو در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند .به این خاطر شاهد آن هستیم که
با اینکه در جهان مدرن امروزه در هر کادر بدور یک سیاستمدار ،در هر گروه تبلیغاتی ،اقتصادی ،نقادی ،رسانه ای
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،
هنوز اندک است ،با همه تحوالت مثبتی که در حال رخ دادن است.
من در بحثهای مختلف سعی در طرح این امکانات و چشم اندازهای نو کرده ام تا خواننده ایرانی را با این قدرتهای نو
و استفاده از آنها در حد توانایی خویش در زندگی فردی یا در نقد و خوانش علمی آشنا سازم .در بحث قبلی خویش
در باب « سوتی شادی صدر در پارازیت و راز سوژه »1.سعی کردم تا با کمک مثال مصاحبه شادی صدر خواننده
را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به «زبان جسم و لحن کالم» در هر گفتار و کردار دیگری در هر بحث و دیدار
متوجه سازم و اینکه این زبان جسم و تمناها چگونه ما را قادر می سازد به دیدار عمیق و پارادوکس با دیگری ،با
لمس و درک سمبولیک دیگری و خویش نائل آییم و بهتر زندگی و جهانمان را  ،روابطمان را متحول سازیم .حال با
کمک بحث «سناریوی نهفته در هر پدیده» و به کمک مثال «بحث ناموسی» می خواهم توجه خواننده را به این امکان
نوین و قدرت نوین در بازی زندگی و نقادی بالغانه سوق دهم .

اهمیت «سناریو و نظم سمبولیک» در روان انسانی و رخدادهای انسانی
روان درمانی دارای مکاتب مختلف از روانکاوی تا رفتارگرایی و مکاتب مختلف آنها ،از مکاتب مختلف
یونگ،آدلر ،ویلهلم رایش تا گشتالت تراپی ،گفتار درمانی ،خانواده درمانی سیستماتیک و غیره است .توجه همه ی این
مکاتب با وجود اختالفات درونی آنها از یک سو بر روی «تمناهای پنهان یا درون_فردی» انسانها و ایجاد دیدار میان
انسان یا بیمار با این بحرانها و تمناهای خویش نهفته است تا بتواند فرد به «وحدت در کثرتی نوین ،یا کثرت در
وحدتی نوین» و بلوغی نو دست یابد .از سوی دیگر توجه آنها بر روی نوع روابط میان_فردی ،میان فرد و دیگری،
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
تمناورزی دست یافت .طبیعی است که هر مکتب و نگرشی بنا به نگاهش توجه اش را بیشتر بر این یا آن چشم انداز
گذاشته است و با یکدیگر نیز اختالف نظری و متدیک در مباحثی دارند.
در عرصه شناخت و درک «روابط میان_فردی» ،میان_گروهی و درک سناریوها و حاالت ارتباطی میان انسانها،
در کنار شیوهُبی ؿّاًکبّاًَ عبًْاػٍ ػؿهبًی ،گـٍّ_ػؿهبًی ّ ؿّاًيٌبمی_تْػٍ ای ،به ویژه سه مکتب روان درمانی
( کومونیکاسیون درمانی ،ترانس اکسیون آنالیز و خانواده درمانی سیستماتیک) دارای امکانات و متدهای قوی برای
شناخت حاالت کومونیکاسیون انسانی ،حاالت بازیهای انسانی و یا حاالت خانواده ها و روابط انسانی و درک حاالت
بیمارگونه یا سالم این ارتباطات و بازیها هستند و اینکه چگونه می توان در این سناریوها تحول و تغییر مثبت ایجاد
کرد .از آنجا که من در مقاالت دیگری از جمله در مقاله « چند راه موفقیت در عشق ،کار و سیاست »2.به بیان
اصول اولیه برخی از این قدرتها پرداخته ام و برای اینکه این بحث بسیار طوالنی نشود ،حال می خواهم این سناریو و
نظم نهفته در روابط انسانی را به کمک نقد و نگرشی از لکان باز و مطرح بکنم.
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قدرت ویژه نگاه لکان در نقد «سناریوهای بشری و نظم سمبولیک نهفته در آنها» این است که او نه تنها مثل
روانکاوی کالسیک فروید و اصحاب فروید ،یا مثل «روانکاوی بازیهای انسانی» توسط مکتب «ترانس اکسیون
آنالیز» ،این حالت تمنامندی انسان و بازیهای انسانی و سناریوهای درونی آن ،حاالت مختلف آنها و چگونگی برخورد
علمی برای تحول در این روابط انسانی را نشان می دهد ،بلکه دقیقا لکان به ما نشان می دهد که چگونه هر بازی و
سناریویی که برای مثال بدور یک نامه یا موضوع ،یا در حین تالقی نگاه عاشقانه دو نفر بوجود می آید ،دارای
«قانونمندی عمیق و نظمی سمبولیک» است .زیرا برای لکان «ضمیر ناخودآگاه» دارای ساختاری مثل زبان است،
ساختارمند ،قانونمند است و این نگاه نوین لکان به تمناهای انسانی و تبدیل ضمیر ناآگاه به محل «قدرتهای سمبولیک
و تمناهای سمبولیک فرد و انسان» او را از فروید و حتی اکثر دیگر مکاتب روانشناختی چند گام جلوتر می برد.
زیرا حتی برای فروید و یا برای دیگران هنوز ضمیر ناآگاه در واقع یک «نفس اماره» و یا غیر سوسیال است ( با
آنکه فروید نیز به وجودی نظمی در جهان ناآگاه واقف بود و آن را ابتدا مطرح کرد) .در نگاه لکان اما تمناهای انسانی
و ضمیر ناآگاه انسانی دارای نظم سمبمولیک و قانونمندی است و دقیقا این ضمیمر ناآگاه محل حضور «سوژه ،محل
حضور من و تو» است و ما تنها وقتی به خویش و به بلوغ خویش دست می یابیم که به این تمناها و حقایق درونی
خویش و نظم درونی خویش تن دهیم ،سناریو و بازی خویش را بفهمیم و حال قادر شویم به حالت بالغانه به خواست و
تمنای خویش دست یابیم .یعنی آن شویم که هستیم .ضمیر ناآگاه برای لکان همان تمناهای نهفته در زبان بشری و یا در
مورد ایرانیان در زبان فارسی و تاریخ فردی و جمعی آنهاست و این سناریو و حاالت دارای نظم و قانونمندی هستند.
زیرا انسان از ابتدا در یک «تصویر خانوادگی یا زبانی» است .یا به زعم هایدگر هستی انسانی همیشه یک «اینجا
بودن» است و فرد همیشه در چهارچوب یک دیسکورس و زمانه خویش است و خواستهای این دیسکورس و زمانه به
صورت خواستهای ناآگاه و تمناهای فردی در فرد ظاهر می شوند .زیرا به زعم لکان ضمیر ناآگاه یا ناخودآگاه در
واقع «دیسکورس دیگری» است و ابتدا وقتی انسان حاضر به دیدار با این تمناهای خویش باشد که در رفتار و کردار
خویش و یا در «زبان جسمش» ،در بحرانهایش خویش را نشان می دهد ،آنگاه که این نظم و قانونمندی دنیای خویش
را حس بکند و حاضر باشد تن به سرنوشت و تمنای خویش بدهد و روایت خویش را از آن بیافریند ،آنگاه قادر به
دستیابی به بلوغ و قدرت و سعادت نوین خویش می شود .همانطور که یک ملت در بحران و یا گروه در بحران مثل
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
بحران خویش دهد و قادر شود تمناهای عمیق و نهفته در بحران خویش را بپذیرد و به جهان مدرن و به هویت مدرن
خویش ،به جهان سمبولیک نوین و همیشه خالق خویش دست یابد .تا بتواند بدین وسیله بر بحران سیاسی ،فردی یا
گروهی خویش چیره شود و به رنسانسی نو دست یابد.
زندگی و سناریوهای بشری دارای قانونمندی و نظم هستند و دقیقا همین نظم است که به قول فروید و لکان باعث می
شود که بحرانهای ما با شدت و حالتی نو بازگردند ،اگر که ما به آنها توجه نکنیم و پیام آنها را نشنویم .ازینرو قانون
اول روانکاوی و روان درمانی این است که «ضمیر ناآگاه و تمناهای سرکوب شده ما باز می گردند و حق خویش می
طلبند».
دوم اینکه لکان به جای سه ساحت فرویدی « من ،آن ،فرامن» ،یا سه ساحت «ضمیر خودآگاه ،ناآگاه ،ماقبل از
خودآگاهی» سه ساحت نوین روانی و انسانی «سمبولیک/رئال و نارسیستی» را می گذارد و نشان می دهد که هر
حالت انسان و هر پدیده انسانی دارای این سه حالت و سه بخش است .همزمان بخش سمبولیک که مربوط به عرصه
زبان و نماد است ،عرصه اصلی است و بلوغ بشری و انسانی در این نهفته است که هر چه بیشتر قادر باشد به فردیت
سمبولیک خویش دست یابد ،در عین اینکه حاالت نارسیستی و یا لحظات رئال و هولناک خویش را نیز داشته باشد،
زیرا رشد قدرت و فردیت سمبولیک به معنای آن است که فرد قادر می شود با دیگری ارتباط بگیرد و به کمک زبان
قادر به دیالوگ با دیگری ،نقد خویش و دیگری و قادر به ایجاد روایات نو از خویش و دیگری می گردد ( .3.در بخش
ادبیات می توانید توضیحات تکمیلی در باب این سه ساحت روان انسانی را بخوانید)
از طرف دیگر لکان در یک مقاله و سمینار معروف خویش در باب نقد روانشناختی داستان «نامه دزیده شده» از
ادگار .آلن .پو ( ،)4نشان می دهد که چگونه هر رخداد انسانی ،مثل یک نامه دزیده شده در این داستان ،بدور خویش
یک «نظم سمبولیک و سناریوی سمبولیک» ایجاد می کند و این نظم باعث می شود که در هر بازی انسانی و در هر
بحث انسانی عمدتا «سه نقش و حالت و سه برخورد» وجود بیاید .هر موضوع و حادثه دقیقا این سه «پوزیسیون و
مقام» را بنا به حالتش ایجاد می کند ،به بازیگرانش نقشی خاص می دهد و یا اینکه بازیگرانش بنا به توانشان این
«نقشهای ناخودآگاه» را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می
دهند ( .البته بنا به ضرورت مقاله این نقد عمیق لکانی و موضوعات آن بسیار خالصه شده است و فقط یک مبحث
محوری آن اینجا مطرح می شود و من بنا به نگرش بینامتنی خویش این نگاه را با برخی نظریات مکاتب دیگر در
بحث تلفیق کرده ام)
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این سه بخش و سه حالت همان سه حالت و ساحت «نارسیستی/رئال /سمبولیک» هستند که در نقد لکان به آنها «نقش
اول کور (همان نقش رئال)»« ،نقش دوم خیالی یا نارسیستی» و «نقش و پوزیسیون سوم سمبولیک» گفته می شود.
یعنی به زبان ساده هر پدیده فردی ،سیاسی ،عشقی یا خانوادگی و غیره که رخ می دهد ما می توانیم در آن شاهد یک
«مثلث ارتباطی» باشیم و می توان سه نقش مشخص در هر پدیده و حادثه دریافت.
برای مثال «تقلب در انتخابات» می شود ،یک خیانت عشقی صورت می گیرد و یا یک بحث علمی درباره
روشنفکری دینی صورت می گیرد .هر سه موضوع با خویش سریع یک نظم سمبولیک و با سه نقش متفاوت ایجاد می
کنند .نقش اول همیشه «نقش کور» است .یعنی نقش کسی که برای مثال سریع می گوید که «تقلبی صورت نگرفته»
است تا اختالف پیش نیاید و تعادل حفظ شود .یا می گوید که مقصر خیانت کیست ،خائن را می کشد تا انتقام بگیرد و
موضوع سریع حل شود .یا در بحث علمی درباره «روشنفکر دینی» این «نقش کور» را کسی بازی می کند که
ناگهان روشنفکری دینی را الحاد می بیند و خواهان سرکوب و یا قتل آنها می شود .یا از طرف دیگر سریع آن فرد و
یا گروهی این «نقش کور» را به عهده می گیرد که می گوید اصال روشنفکر دینی وجود ندارد.
«نقش دوم در هر سناریو و بازی و مثلث ارتباطی ،در واقع نقش فردی است که به قول لکان « می بیند که اولی نمی
بیند و به این خاطر گرفتار این تله ارتباطی می شود که گویی او به راز پشت پرده پی برده است ،به معنای نهایی
موضوع پی برده است» .این نقش دوم در حاالت باال را برای مثال آن کسانی بازی می کنند که یکدفعه حال صد در
صد می دانند که تقلب چگونه صورت گرفته است ،چگونه خیانت صورت گرفته است و یا برای مثال حال او برای
مثال می داند که «روشنفکر دینی فقط نواندیش دینی است و روشنفکر نیست» ،زیرا او خیال می کند که دقیقا می داند
که معنای روشنفکر چیست .همه تئوریهای «توطئه» اینجا و در نقش نارسیستی و خیالی دوم شکل می گیرد .مشکل
نقش دوم در هر بازی همیشه این است که او دچار یک توهم نارسیستی است و خیال می کند که او چون می داند که
چرا اولی و «نقش کور» اشتباه فکر می کند ،پس او حتما حال درست فکر می کند و راه درست را یافته است و دقیقا
این «تله ای» است که او در آن گرفتار می شود و نمی تواند به درک عمیق موضوع و یا به راه حلهای درست برای
یک تحول سیاسی،عشقی یا علمی دست یابد.
زیرا برای دست یابی به این درک عمیق در واقع «نقش سوم و مقام سوم» در هر بحث و رخداد الزم است که یک «
نقش و مقام سمبولیک» است .این «نقش و مقام سمبولیک» به معنای این است که فرد حال می تواند « حاالت و چشم
اندازهای دو نقش دیگر» را ببیند و بررسی بکند ،جایش را مرتب عوض بکند و قادر به نقد خویش و نقشهای دیگر،
نظرات دیگر باشد و اینگونه او می تواند به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل معضالت و بحرانهای فردی و یا جمعی
دست یابد .در سه حالت باال آنگاه «نقش و حالت سمبولیک» حالت آن فرد و جریانی است که می تواند «بحث تقلب و
ساختار و سناریوی» آن را ببینند و قادر به ایجاد چالش و دیالوگ میان نقشهای دیگر و نظرات مختلف است .قادر به
تبدیل این موضوع به یک پتانسیل تحول سیاسی است و امکانات ،فضاهای مختلف را می بینند که این بحث ایجاد می
کند ،به رشد این فضاها و امکانات کمک می کند تا بدینوسیله یک بن ثنت میبمی ثَ تضْل میبمی ّ یب كـٌُگی ّ
صوْهی تجؼیل ىْػ .اّ ُویٌگًَْ ػؿ ثضج عیبًت ػيوی یب ؿّىٌلکـ ػیٌی ػؿ ّاهغ «كْب ّ چِبؿچْثی ثـای ػیبلْگ ّ
چبلو» هیبى ػبىن ّ هؼيْم ایزبػ هی کٌؼ ّ ثَ آًِب کوک هی کٌؼ کَ رْاًت ّ پیبهِبی هغتلق ایي عیبًت ؿا ثلِوٌؼ ّ
ثـای آیٌؼٍ ػيوی عْیو تَوین ثگیـًؼ .یب ػؿ ثضج ؿّىٌلکـی ػیٌی ایي «ًوو موجْلیک» کَ هبػؿ امت امیـ ُیبُْی
«ًوو کْؿ» یب «ًوو ًبؿمینتی» ًيْػ ،هبػؿ هی گـػػ ثب تـییـ هؼاّم چين اًؼافُب ًگبُی ًْ ثَ ؿّىٌلکـی ؿا ایزبػ
ثکٌؼ ،ثٌْػی کَ ُن اٍْل ّ صبالت کلی اف ؿّىٌلکـی هطـس ىْػ کَ ػؿ ُـ صبلت ؿّىٌلکـی ػیٌی یب مکْالؿ
ّـّؿت ػاؿػ ّ ُوقهبى هی ػاًؼ کَ هؼٌبی ًِبیی ؿّىٌلکـی ُیچگبٍ هبثل ػؿیبكت ًینت ّ ُویيَ هی تْاى چين
اًؼافی ػیگـ ثَ آى ایزبػ کـػُ( .ویٌکَ ػؿ ربهؼَ ایـاًی ٌُْف ایي ثضج ّرْػ ػاؿػ کَ ؿّىٌلکـی ػیٌی هوکي امت یب
ًینتً ،يبى هی ػُؼ کَ ربهؼَ ّ ؿّىٌلکـ هب چوؼؿ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی یب ؿئبل ،گـكتبؿ «یب ایي یب آى» امت ّ
ًوی تْاًؼ ُن صْْؿ صبالت هغتلق ؿّىٌلکـی ؿا ثپؾیـػ ّ ُن «تؼـیلی موجْلیک» اف صبلت ؿّىٌلکـی ایزبػ ثکٌؼ تب
ثتْاى ایي صبالت هغتلق ؿا ًوؼ ّ ثـؿمی کـػ)
ًتیزَ گیـی هِن ػیگـ لکبى ػؿ مویٌبؿ « ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» ایي امت کَ ایي ثبفی ّ «هخلج اؿتجبٓی» ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ
صبػحَ ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق هـتت تکـاؿ هی ىْػ تب آًقهبى کَ «ًوو موجْلیک» ثَ ًوو اٍلی ّ ثـعْؿػ اٍلی تجؼیل
گـػػ ّ ثضـاى ثتْاًؼ ثَ پبیبى ؿمؼ ،ؿعؼاػ میبمی ،اهتَبػی ّ یب ػيوی ثتْاًؼ ثَ ثضـاًو پبیبى ػُؼ ّ پب ثَ هـصلَ
رؼیؼی ثگؾاؿػ .افیٌـّ ًیق صْاػث میبمی یب كـػی ّ ػيوی کَ امیـ «ًوو اّل کْؿ» ّ یب «ًوو ػّم عیبلی ّ
ًبؿمینتی» ثوبًٌؼ ،هضکْم ثَ «تکـاؿ ّ ثبفتْلیؼ ثضـاى» ثَ ىکل ًْیٌی ُنتٌؼ تب ثَ «ؿاٍ صل موجْلیک» عْیو ػمت
یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ پبیبى ُـ ثضـاى ّ ُـ ؿعؼاػ ّ ػمتیبثی ثَ یک ؿاٍ صل موجْلیک ،ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ ًْیٌی اف
ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ اکٌْى ػّثبؿٍ هی تْاًؼ ّ ثبینتی ایي مَ ًوو ّ ایي «هخلج اؿتجبٓی» ثْرْػ آیٌؼ تب تضْل
ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ.
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ایي مَ صبلت ّ ًوو «کْؿ»« ،عیبلی» ّ «موجْلیک» هی تْاًؼ صبلت ّ ىیٍْ ُبی ؿكتبؿی عبٍی ؿا ثْرْػ آّؿػ کَ
ثَ کوک آًِب هی تْاى ایي مَ صبلت ّ «ًوو» ؿا ػؿ ُـ ثبفی ّ مٌبؿیْ ثبف ىٌبعت.
ثگؾاؿیؼ اثتؼا اف یک هخبل ٌُـی امتلبػٍ ثکٌین .ػؿ كیلن «پنیکْ» اف ُیچکبک هی تْاى ایي مَ صبلت ّ ًوو ؿا ثَ عْثی
هيبُؼٍ ّ تلکیک کـػًْ .ؿهبى هبتل ػؿ كیلن «پنیکْ» ػِؼٍ ػاؿ «ًوو کْؿ» امت ّ ثَ ىکل کْؿ ّ کبثْك ّاؿ ثَ
ارـای كـهبًِبی هبػؿ ؿئبل ػؿًّو تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ .افیٌـّ صـکبت ّ ًگبٍ ًْؿهبى ػؿ صیي ارـای ایي
«ًوو کْؿ ّ ؿئبل ًبهْمی» ثَ صبلت «ؿّثْت ّاؿ ّ ثیـّس» امت ّ كـهبى هبػؿ ثـای اّ هخل یک «ّاهؼیت ػیٌی»
امت ّ اّ اکٌْى ثَ ػٌْاى مـثبف ثَ ایي عْامت کبثْك ّاؿ تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ.
«ًوو ًبؿمینتی » ؿا ػؿ ّاهغ کبؿآگبُی ثبفی هی کٌؼ کَ عیبل هی کٌؼ هيکل ًْؿهبى ؿا هی ىٌبمؼ ّ هی عْاُؼ ثب
هبػؿه صـف ثقًؼ ّ ثَ عبٓـ ایي عطب کيتَ هی ىْػ.کبؿآگبُی کَ امیـ ایي «ًوو ًبؿمینتی» امت ،ثب تْرَ ثَ یک
مـی كبکتِب ّ صؼمیبت ػؿثبؿٍ ؿكتبؿ ًْؿهبى عیبل هی کٌؼ کَ ثَ ؿاف هبرـا ّ ؿاف ًْؿهبى یب «ًوو کْؿ» پی ثـػٍ امت
ّ ثِبی ایي عطب ؿا ثب هـگ عْیو هی پـػافػ« .ایي ًوو ًبؿمینتی» ًیق هـتت صل هی کٌؼ کَ یک «ّاهؼیت ػیٌی»
ػؿ ؿّثـّیو امت کَ اّ هبػؿ ثَ ػیؼى آى امت ّ ایي تُْن اّمت ّ ثالی ربى اّمت.
«ًوو موجْلیک» ؿا ػؿ كیلن «ُیچکبک» ػؿ ّاهغ «ػّؿثیي كیلن» ّ ًگبٍ ػّؿثیي ثبفی هی کٌؼ کَ هـتت رب ّ هکبًو ؿا
ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ اربفٍ هی ػُؼ ،اف چين اًؼاف «ًوو کْؿ» یب «ًوو ًبؿمینتی» ثَ ػیگـی ثٌگـػ ّ مپل
ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ توبهی ٍضٌَ یک « ٍضٌَ مْثیکتیْ ثب چين اًؼافُبی
هغتلق» امت .ایٌگًَْ ًگبٍ موجْلیک ػؿّثیي ػؿ ٍضٌَ اّل هتل هبؿیْى تْمٔ ًْؿهبى ػؿ فیـ ػّه ثَ ثییٌؼٍ اهکبى
هی ػُؼ کَ اف چين اًؼاف ًْؿهبى ایي هتل ؿا هيبُؼٍ ثکٌؼ ّ ثیٌٌؼٍ كؤ ّـثبت چبهْ ؿا ثـ تي هبؿیْى هی ثیٌؼ ّ صل هی
کٌؼ کَ چوؼؿ ایي هتل ثؼّى ؿّس ّ اصنبك ؿط هی ػُؼ ّ یک «هتل کْؿ» امت.مپل ػّؿثیي ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ.
یب ػّؿثیي اف چين اًؼاف کبؿآگبٍ ػؿّى عبًَ ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مپل ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثب آًکَ ػّؿثیي ّ ػامتبى
ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ػًیبی ًْؿهبى ّ هؼْل اّ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین اهب ػؿ پبیبى ُویيَ «هؼوب ّ ؿافی» ًیق ثبهی
هی هبًؼ ّ هؼٌبی ًِبیی یبكتَ ًوی ىْػ ( .ژیژک ػؿ یک ًوؼ هؼیوی عْیو ثَ ایي مَ ًوو ّ صبلت ػؿ كیلن «پنیکْ»
اىبؿات ػهیوی کـػٍ امت ّ هي اف آًچَ کَ اف ایي اىبؿات ثَ یبػم هبًؼٍ ثْػ ػؿ ایي تّْیضبت امتلبػٍ کـػٍ ام)
ایي «ًوو ّ هوبم موجْلیک» امت کَ هبػؿ هی ىْػ ثب تـییـ هؼاّم رب ّ هکبى ،اف چين اًؼافُبی هغتلق ثَ پؼیؼٍ ُب
ثٌگـػ ّ تضْل ػؿ مٌبؿیْ ّ ؿّاثٔ ثْرْػ آّؿػ ّ یب عبلن عالهیت میبمیٌُ ،ـی ،اهتَبػی ّ كـػی گـػػ .ػؿ ُـ پؼیؼٍ
ّ ؿعؼاػ كـػی ،ػيوی ،اهتَبػی یب میبمی ػهیوب صبهالى ّ ثبفیگـاى ایي «ًوو مْم ّ موجْلیک» ُنتٌؼ کَ هی تْاًٌؼ
اهکبًبت هغتلق ّ چين اًؼافُبی هغتلق ٍضٌَ ّ صبػحَ ؿا صل ّ لول ثکٌٌؼ ،چين اًؼافُبی ًوو کْؿ ّ ًبؿمینتی ؿا
ثیٌٌؼ ّ ًیق چين اًؼافُبی ػیگـ ّ ایٌگًَْ هبػؿ ىًْؼ کَ هـتت چٌؼ ثـًبهَ ّ اهکبى ثـای صل هيکالت اؿائَ ثؼٌُؼ ّ یب
ایٌکَ ؿاٍ صلِبی هٌطوی ّ هبثل تضْل ػمت یبثٌؼ .ػؿ صبلیکَ ثبفیگـاى «ًوو اّل» هخل ُـ ػیکتبتْؿ یب هتزبّفگـ،
هضکْم ثَ عيًْت ًبهْمی ،میبمی ،تزبّف ّ مـکْة هغبللبى ُنتٌؼ ّ ثبفیگـاى «ًوو ػّم ّ ًبؿمینتی» هخل ُـ
آفاػیغْاُی کَ مپل ثَ ػیکتبتْؿ ثؼؼی تجؼیل هی ىْػ ،هضکْم ثَ ارـای ثبفیِبی ًبؿمینتی عْیو ّ تُْن ًبؿمینتی
عْیو ُنتٌؼ ّ اف آًزب کَ توبم هؼت ػؿ صبل ػؿگیـی ثب ثبفیگـاى «ًوو اّل» ُنتٌؼ ،ثَ ًبچبؿ امیـ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ
ثبهی هی هبًٌؼ ّ ثَ عطب هی ؿًّؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ثضـاى ّ ىکنت عْیو کوک هی ؿمبًٌؼ.
ایٌگًَْ پؼؿکيی ّ پنـکيی ّ ثبفتْلیؼ مٌت ّ ثضـاى تْمٔ ثبفیگـاى ًوو اّل ّ ػّم هـتت ٍْؿت هی گیـػ .فیـا
ثبفیگـاى ًوو اّل ّ ػّم ػؿ ّاهغ امیـ «چين اًؼاف ّ ًگبٍ ػیگـی» ُنتٌؼ .ثبفیگـ «ًوو اّل ّ ًبهْمی» امیـ یک
كـهبى ّ ًگبٍ مـکْة گـ امت کَ ثَ اّ هی گْیؼ «ایٌگًَْ یب آًگًَْ ػول کي» ّ یب فًؼگی ایٌگًَْ یب آًگًَْ امت.
ثبفیگـ ػّم ایي عطب ّ صبلت ثبفیگـ اّل ؿا هی ثیٌؼ اهب عْػ اّ امیـ «ًگبُو ثَ ػیگـی» ّ ثَ ثبفیگـ اّل امت ّ هی
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
چینت ،ثبػج هی ىْػ کَ ػؿ ًِبیت امیـ ُوبى ٍضٌَ ّ ثبفی ىْػ ،ثَ تکـاؿ ثضـاى ّ عطب کوک کٌؼً ،تْاًؼ ثَ تضْل
میبمی ،كـػی یب ارتوبػی کوک ؿمبًؼ ّ ثَ تضون عْامت عْیو ػمت یبثؼ.
تٌِب «ثبفیگـ مْم ّ موجْلیک» کَ هبػؿ ثَ «اؿتجبٓ پبؿاػّکل ثب ػیگـی» امت ،هی تْاًؼ ثب تـییـ هؼاّم رب ّ ٍضٌَ
هی تْاًؼ اف یک مْ ثَ ىٌبعت «هبتـیکل ّ مٌبؿیْی ٍضٌَ» ّ ًويِبی هغتلق ایي ثبفی ّ ٍضٌَ ػمت یبثؼ ّ ُن
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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ٓجیؼی امت کَ ػؿ فًؼگی ّاهؼی ُیچْهت ایي مَ ًوو کبهل هزقا ًینتٌؼ ثلکَ ػؿ ُـ ثـعْؿػی هی تْاى صْْؿ ایي
مَ ثغو ؿا صل کـػ ّ ُوقهبى ػیؼ کَ کؼام ًگبٍ ّ یب ثـػاىت ثیيتـ ًوو کْؿ یب ًوو ًبؿمینتی ّ کؼام ثـػاىت ّ ًگبٍ
ًوو موجْلیک ؿا ثَ ػِؼٍ هی گیـًؼ .یب یک ًگبٍ هی تْاًؼ ػؿ یک هـصلَ ًوو موجْلیک ّ ػؿ ثبفی ثؼؼی ػچبؿ ًوو
کْؿ یب ًبؿمینتی ىْػ.
ُویي اهکبى تالهی ّ تللین صبالت مَ ثغو ثَ ػؿربت هغتلق ثبػج هی ىْػ کَ كـػی کَ ػچبؿ «ًوو کْؿ» امت ّ
ثـای هخبل ثـای كـهبى اعالهی یک ؿُجـه ػمت ثَ هتلِبی فًزیـٍ ای یب ًبهْمی هی فًؼُ ،وقهبى ػؿ عْیو ػچبؿ
ىک ّ تـػیؼ ثیيتـی ىْػ ّ ُویي ىک ّ تـػیؼ ػؿ اػاهَ ؿاٍ ػؿ ػؿّى اّ ثبػج ؿىؼ ًوو موجْلیک ّ ػؿگیـی ػؿًّی
اّ هی ىًْؼ .اّ صبل ثبینتی ایي ثضـاى ػؿًّی ؿا تب آى فهبى اػاهَ ػُؼ کَ صبّـ ثبىؼ ثَ ًوو موجْلیک تي ػُؼ ّ
کبؿه ّ رٌبیتو ؿا فیـ مْال ثجـػ ّ عطبیو ؿا ثپؾیـػ ّ یب ثضـاًو اػاهَ هی یبثؼ .اّ عْامتَ یب ًبعْامتَ هضکْم ثَ
ثبفپـػاعت ثِبی کبؿ عْیو امت.
یب ػؿ صبلت «ًوو ًبؿمینتی» هی تْاى صبالت ىؼیؼ میبٍ/ملیؼی ،اكـآی ،هـیؼ/هـاػی ؿا ػؿ ؿكتبؿ ّ کـػاؿ صبهالى ّ
ثبفیگـاى ًبعْػآگبٍ ایي «ًوو ًبؿمینتی» هيبُؼٍ کـػ کَ ػؿ ثضج ًبهْك ثب ًوًَْ ُبی فًؼٍ آى ؿّثـّ هی ىْین.
موضوع این است که ما برای اینکه بتوانیم در هر بازی بیشتر به «نقش سوم و سمبولیک یا بالغانه» دست یابیم،
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
با واقعیت عینی روبرو نیستیم بلکه با یک واقعیت سمبولیک و یک ساختار روبرو هستیم .حتی وقتی این رخداد دیدار
تصادفی دو نگاه در خیابان باشد .زیرا تالقی تصادفی دو نگاه در خیابان در یک فضای خالی و تهی رخ نمی دهد بلکه
بر بستر و در چهارچوب یک فضا و دیسکورس سمبولیک و واقعی رخ می دهد و حالت نگاهها تحت تاثیر این
دیسکورس و شرایط است .برای مثال وقتی این نگاه تصادفی ،تالقی نگاه میان یک مهاجر تازه رسیده از یک کشور
مسلمان و یا در بحران و یک دختر مدرن در خیابان باشد ،آنگاه حالت و سناریوی این تالقی نگاهها متفاوت از حالت
تصادفی نگاه دو همشهری مدرن و غیره است .همانطور که میان نگاه تصادفی این دو همشهری مدرن با دو همشهری
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
یا سمبولیک باشد و «بازیگر سمبولیک و توانا» با شناخت حالت سناریو و بازی می تواند به تحول و تفاوت در آن
دست یابد و تغییر ایجاد بکند .برای مثال وقتی که یک بنیادگرای بن الدنی در اینترنت فرمان قتل ملحدان را می دهد،
ما با یک سناریو عمدتا رئال روبرو هستیم که قبل از هرچیز از دیگران «نقش کور و یا نارسیستی» را می طلبد.
ازینرو بینندگان یا بیشتر اسیر این بازی و تمتع کابوس وار و خشونت بار می شوند و خود نیز دست به قتل دیگران
می زنند ،یا این قتلها را توجیه نارسیستی و شبه علمی می کنند .یا اگر بتوانند در برابر فشار جمع مقاومت بکنند و
فاصله خود را حفظ بکنند ،می توانند به توانایی نقد سمبولیک آن دست یابند و موضعی بالغانه در آن باره بگیرند.
یا این سناریوی اولیه می تواند بیشتر به حالت نارسیستی و مرید/مرادی ،سیاه/سفیدی باشد ،مثل سخنرانی نارسیستی
یک رئیس جمهور و خشم او به «خس و خاشاک» و ایجاد «نقش کور» لباس سفیدها برای سرکوب مخالفین و «نقش
نارسیستی» هوراکشیدن هواداران او .از طرف دیگر برای مقابله با این سناریو و برای تحول در این لحظه دقیقا
«قدرت سمبولیک و نقش سمبولیک» سومی الزم است که قادر است چشم اندازهای مختلف را ببیند ،امکانات و
ف ضاهای تحول را حس بکند که این رخداد ایجاد می کند و سپس با این شناخت علمی ،با قلبی گرم و مغزی سرد به
تحول در شرایط سیاسی دست بزند .یا این تحول خودبخودی را رهبری و هدایت بکند .ما نمونه اولیه این «نقش
سمبولیک» را در خشم مدرن و سمبولیک منتقدان به اشکال مختلف ،از ترانه اعتراضی تا تظاهرات خیابانی ،در رشد
«جنبش سبز» دیدیم .همانطور که ناتوانی بهتر این جنبش به اجرای این «نقش سمبولیک» و دیدن امکانات و فضاهای
نو برای تحول مدنی ،گرفتاری این جنبش در « نقش نارسیستی» که به اجرای خطاهای تاکتیکی چون «اسب تروا» و
یا ناتوانی از ایجاد یک وحدت در کثرت گسترده انجامید و می انجامد ،باعث شده است که بحران سیاسی ما ادامه یابد
و تحول نهایی صورت نگیرد .زیرا برای این تحول دقیقا سیاستمداران و بازیگران مدرنی الزم است که قادر به اجرای
بهتر این «نقش سوم و سمبولیک» و قادر به دیدن امکانات و فضاهای تحولی هستند که بطور مداوم این بحران
سیاسی/اجتماعی مدرن در جامعه ایران تولید می کند .حاصل ناتوانی از دست یابی به این «نقش سمبولیک» آنگاه
بازتولید «نقش اول و نقش دوم» و تکرار سرکوب سنتی با وسایل مدرن و تکرار حاالت نارسیستی و مانیک/دپرسیو
معترضان است که با اندکی تظاهرات دوباره دلخوش می شوند و بعد بایستی دوره ای یاس و ناامیدی را تجربه بکنند.
این بحران تا آن زمان ادامه خواهد یافت که یک «راه حل سمبولیک» برای حل بحران بوجود آید ،خواه این راه حل
نصفه و نیمه ای مثل حوادث امروز لیبی و مصر و غیره باشد و یا اینکه چه اصول گرایان و چه طرفداران تحول
بتوانند هر چه بیشتر تن به راه حلهای سمبولیک برای تحول بدهند و از نقش اول و دوم کمی دوری جویند و بتوانند
تحولی بنیادین در ساختار مدنی و سیاسی جامعه ایجاد بکنند .یا راه ایجاد این تحول و «اجماع جمعی» برای این تحول
و چالش مشترک را بوجود آورند .یا نیروهای مدرن بتوانند به کمک بازی سیاسی مدرن و سمبولیک و چندجانبه،
چندبرنامه ای بر بازی کور و سنتی اصول گرایان چیره شوند و به تحول جامعه و ساختار سیاسی دست یابند .قانون
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بازی بشری این است که تا راه حل سوم و سمبولیک بدست نیاید ،آنگاه نقش اول و دوم ،سرکوب و خشم و کینه
نارسیستی ادامه می یابد و هر بار دور جدیدی از بحران به شیوه جدید ایجاد می کند.
نقد سه «نقش و حالت اساسی» در بازی و سناریوی ناموسی ایرانی
یک مثال مهم دیگر برای درک بهتر این موضوع ،بحث «ناموس» است که در نقد قبلیم درباره مصاحبه شادی صدر
به آن پرداختم .بحث ناموس در میان ایرانیان باعث می شود که هر کس بنا به توانش سریع و ناخودآگاه نقش و حالتی
خاص در این بازی و سناریوی ناموسی بگیرد و به یکی از این سه نقش تن بدهد .از آنجا که بحث ناموسی در ایران
بر بستر و در چهارچوب یک دیسکورس و ساختار عمدتا «نارسیستی/رئال» صورت می گیرد ،از آنرو شروع هر
بحث ناموسی خودبخود و ناخودآگاه این سناریوی فرهنگی و این نظم نارسیستی/رئال» را به همراه دارند و این بحث و
گفتگو به طور عمده توسط «نقشهای اول و دوم» صورت می گیرد .ازینرو نیز هر فردی که وارد این بحث می شود،
خواه ناخواه اسیر نقشهای این سناریوی و نظم ناموسی می شود ،وارد این تله ارتباطی و احساسی می شود ،مگر آنکه
او قادر به درک «ماتریکس ناموسی و نظم نهفته در آن» باشد و بازیها و نقشها را بشناسد .یعنی قادر شده باشد که به
«مقام و پوزیسیون سوم و سمبولیک» در این سناریو دست یابد.
نقش اول در «سناریوی ناموسی ایرانی» ،خواه یک قتل ناموسی باشد و یا بحث در باب ناموس باشد ،همیشه یک
«نقش کور» است .یعنی نقش کسی که حال به طور عمده کورکورانه سریع تا بحث ناموس می شود ،پیام ناموسی
موضوع و حالت خاص بحث ناموسی در جامعه ایران او را می گیرد که یک حالت نارسیستی و متعصبانه است .این
خواننده ناموسی یا کامنت گذار ناموسی ،این بحث کننده ناموسی تا بحث ناموسی می شود ،سریع عهده دار این نقش
کور می شود ،رگ گردنش بلند می شود ،قیافه اش برافروخته می شود و بدفاع از ناموس می پردازد و یا اینکه
برعکس به حالت برافروخته و خشن «ضد ناموسی» می شود.
در قتل ناموسی این «نقش کور» به عهده مرد یا برادری است که حال بایستی زن باصطالح خطاکار و یا خواهر
رسوا را بکشد و ناموس خانواده و اجتماع را نجات دهد .ناموسی که به او حکم می کند این قتل را انجام دهد ،وگرنه
« مرد یا برادر» نیست .همانطور که این نقش کور باعث میشود که مادر به عنوان نماد ناموس در خیلی موارد چاقو
را در دست پسرش بگذارد تا حساب دختر بی ناموسش را برسد و پدر به عنوان «نگهبان و حافظ ناموس» در این
سناریوی ناموسی ایرانی ،حال به این قتل حکم می دهد .اینگونه بازی خونین و تراژیکی رخ می دهد که در نهایت
کل خانواده را از هم می پاشد و آن چیزی را از بین می برد که ناموس در حالت سمبولیک بایستی از آن محافظت
بکند .زیرا ناموس در واقع همان موضوع «عدم زنای با محارم» است که اساس شکل گیری روان بشری و خانواده
بشری است ،همانطور که این خصلت و عملکرد ناموس را روانکاوی فروید تا لکان از یک سو واز سوی دیگر نسل
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
نارسیستی و رئال ناموس بر محتوای سمبولیک آن چیره شده است و جامعه و خانواده یا روان انسان چنین جامعه
نارسیستی و ناموسی دچار بیماری و بحران است .این بحران فقط وقتی پایان می یابد که ناموس به محتوا و حالت
سمبولیک و بالغانه خویش تبدیل شود و تغییر ساختار حقوقی و خانوادگی و تغییر نوع روابط را به دنبال خویش
بیاورد که همان ایجاد « تعهد و پشتیبانی متقابل خانوادگی ،زناشویی همراه با قبول برابری و تفاوت دیگری» ،پیوند
عشق و قبول تفاوت دیگری در روابط بشری ،پیوند برابری در عین قبول تفاوت و آزادی انتخاب در روابط خانوادگی،
عاشقانه و غیره است .در جایی که این تحول عمیق رخ ندهد ،آنگاه این جامعه اسیر حاالت نارسیستی یا رئال ناموسی،
اسیر نقشها و بازیهای کور یا نارسیستی ناموسی است است و محکوم به تکرار این بازیها و تراژدیهای فردی یا جمعی
است .آنگاه جامعه اسیر چرخه جهنمی اخالق/وسوسه ،ناموس /بی ناموسی است.
آنکه این «نقش کور» را در باز ناموسی به عهده می گیرد ،خواه برادری باشد که خواهرش را می کشد ،مردی که
زنش را می کشد یا زنی که نقش «قربانی» را بازی می کند ،در واقع اسیر نگاه و تمتع بازی ناموسی شده است و نمی
تواند بشخصه تصمیم بگیرد« .نقش کور» در واقع یک «نقش و حالت رئال یا واقع» در حالت سه گانه
نارسیستی/رئال ،سمبولیک» لکان است .یعنی این نقش کور و رئال نماد «نوع ارتباطی با دیگری» است که در آن
فرد در نگاه دیگری و موضوع غرق می شود ،فردیت خویش و توانایی تصمیم گیری خویش را از دست داده است و
اسیر یک نگاه و تمتع کور ،خوشی افراطی و کور است .او در اینجا آنگاه اسیر نگاه و حالت غلط ناموسی در ایران و
اسیر تمتع و خوشی کابوس وار «غیرتی بودن ،مرد بودن» و نماینده آبرو بودن است .یک نماد دیگر این «نقش کور»
در این بازی ناموسی آنگاه حالت اندرونی/بیرونی است که در آن مرد «نگهبان ناموس و حافظ ناموس» است و زن «
تبلور ناموس ،آفتاب ندیده و در خفا» است و هر دو هم به هم عشق می ورزند و آرزوی یکدیگر را دارند و هم هر دو
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از هم هراس دارند و از یکدیگر متنفرند .حالت «کور» دیگر این بازی ناموسی آنگاه «پدر دیکتاتور و مادر سمبل
بهشت و از سوی دیگر قربانی» ،بازی ظالم/مظلوم و تمتع مصیبت نامه ایرانی و حاالت و تمتع سادومازوخیستی
ایرانی است.
از آنجا که حالت «ناموسی» در ایران به طور عمده یک حالت رئال /نارسیستی است ،از آنرو هر پدیده ناموسی
ایرانی به طور عمده به خوانندگان و بازیگران خویش این دو نقش عمده ناموسی/بی ناموسی و کور را اعطا می کند تا
این بازی تراژیک و تمتع تراژیک ادامه یابد .همزمان گفتمان ناموسی ایرانی بخش نهایی این مثلث ارتباطی یعنی
اقلیتی دارای «نقش سمبولیک» را نیز ایجاد می کند و سرانجام بایستی این نگاه اقلیت بتواند بر صحنه و گفتمان حاکم
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
موضوع مهم است اما همزمان می داند که «ناموس که همان فالوس است» ،هیچگاه نه کامل بدست می آید و یا می
توان آن را هیچگاه کامل از دست داد .یا مرد و زن در واقع در حالت بنیادین ناموسی به عنوان « مرد حامی و
خواهان ناموس یا فالوس» و «زن تبلور ناموس یا فالوس» باقی می مانند ،زیرا این حاالت «فالوس داشتن مردانه» و
«فالوس بودن زنانه»« ،قدرت مردانه و عشق و راز و نیاز زنانه» اساس بازی عشق و اروتیک و جنسیتی بشری
هستند ،اما همزمان هر دو می دانند که هیچکدام کامل به تمنایشان و به فالوس یا به ناموس دست نمی یابند .آنها اینگونه
می دانند که معنای مرد بودن یا زن بودن می تواند مرتب تغییر کند .یا اینکه پی می برند که باصطالح در هر مردی
زنی است و بالعکس .با چنین نگاهی به ناموس آنگاه امکان تحول مداوم در حاالت این بازی ناموسی وجود دارد و
برای مثال خواهر و برادر ،زن و مرد می توانند نسبت به هم وظیفه خواهر/برادری ،همسری احساس بکنند و
همزمان به فردیت یکدیگر احترام بگذارند .زیرا هر دو می دانند که در نهایت هر چه هم خواهر یا برادر انجام دهند،
هیچگاه ناموس خانواده نمی تواند کامل رسوا شود یا در خطر از بین رفتن باشد و معنای ناموس مرتب قادر به تحول
است .یا حتی اگر خیانت جنسی و عشقی صورت بگیرد ،این به معنای درد و شکست رابطه و خیانت به رابطه 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
ناموس را از بین برده است .همانطور که به خاطر این حرکتش نمی توان همه هستی و حاالت دیگر او را زیر سوال
برد و یا نفی کرد .همانطور که این خیانت در نهایت نشان می دهد که کل رابطه دارای مشکلی اساسی بوده است و
نمی توانسته است به این شکل دیگر جلو برود .زیرا ناموس به بدست آمدنی و نه از دست رفتنی است .همانطور که
آنها آنگاه به عنوان مرد یا زن می دانند که هیچگاه معنای نهایی مرد بودن و یا زن بودن را نمی توانند بدانند و همیشه
می توان معنا وحالتی دیگر از مرد بودن یا زن بودن ،از وفاداری ،از زناشویی یا از حجاب را بوجود آورد.
در جامعه و در روان انسانی که این تحول سمبولیک خوب رخ ندهد،آنگاه آن فرد و جامعه به «حجاب سمبولیک»
دست نمی یابد .اینکه هر مرد و یا زنی دارای یک حجاب و مرز درونی است ،حتی اگر لخت باشد و ازینرو بایستی به
حق فرد در آزادی انتخاب پوشاکش و راهش احترام گذاشت .جامعه ای که به این حجاب سمبولیک و ناموس
سمبولیک دست نیافته است ،آنگاه حجابش بایستی به حالت «رئال یا کابوس وار ،اجباری» باشد تا شخص احساس بکند
که واقعا حجاب دارد و با این حال از طرف دیگر این فرد یا جامعه مرتب در پی «کشف حجاب و اسیر وسوسه دیدن
پشت حجاب» است .اسیر تمتع و بازی وسواس اجباری ،طهارت از یک سو و میل پرده دری دائمی از سوی دیگر
است .خواه این عضو جامعه ،قهرمانش یا روحانیش باشد ،روشنفکر و یا آدم عادیش باشد.
«نقش دوم» در این سناریو و بازی انسانی ،و در این بحث در حالت و بازی ناموسی ،به زعم لکان «نقش فرد و یا
بازیگری است که خیال می کند به راز نقش اول و راه حل نهایی دست یافته است» .این نقش یک «نقش نارسیستی»
و یک «توهم خیالی» است .در حالت بازی ناموسی ایرانی این «نقش دوم» به این حالت است که حال کسانی « دچار
این توهم هستند که به راز ناموس» پی برده اند و اینکه «ناموس به چه حالت باید باشد یا نباشد» ،یا چه نوع لباس
پوشیدنی یا چه نوع تنبیه ایی واقعا ناموسی است و یا نیست .یا اینکه بر عکس شاهد کسانی هستیم که دقیقا می دانند
«چرا ناموس بد است» و چه کسانی مقصر ایجاد ناموس هستند .این «نقش دوم» یک نقش نارسیستی و سیاه/سفیدی
است .نقش نارسیستی همیشه از این توهم نشات می گیرد که فرد فکر می کند به «راز و معنای دیگری ،یا به خواست
واقعی دیگری» پی برده است ،به واقعیت دیگری دست یافته است.
این نقش نارسیستی را یا به شکل سنتی کسانی عهده می گیرند که از یک سو با هر تحول فرهنگی شروع به سخنان
هیستریک و پرشور در باب «ناموس و پاکی در حال از دست رفتن» می کنند و خواهان بازگشت «حجاب نوین و
پاکی نوین» می شوند .یا در حالت نوی این نقش نارسیستی ما آنگاه شاهد «حالت نارسیستی منتقدانی چون شادی صدر
و غیره» هستیم که خیال می کنند به راز «ناموس» ،به راز «نقش اول ناموسی» پی برده اند ،می خواهند ناموس را
نفی بکنند و می خواهند به این «بهشت بدون ناموس» و آزادی برسند .آنها خیال می کنند ناموس یعنی مالکیت و
حکومت مردان و ناموس مانع دست یابی آنها به سعادت واقعی و حقیقتی است که منتظرشان هستند .همانطور که حال
آنها خیال می کنند که «بازیگر نقش اول ناموسی» یعنی مردانی که به عنوان مرد یا برادر ،زن و خواهرشان را می
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کشند ،مقصران اصلی هستند ،خشونت طلب هستند و با نفی و افشای آنها می خواهند به مقابله با «فرهنگ ناموسی»
روند و به سعادت خویش دست یابند .اما دقیقا همین برخورد خشمگینانه آنها نشان می دهد که آنها «اسیر بازی» هستند
و ناتوان از تغییر چشم انداز خویش و ناتوان از اجرای «نقش سمبولیک» هستند .ازینرو حرکت و نگاه آنها محکوم به
بازتولید «فرهنگ ناموسی» است.
ازینرو این بخش نارسیستی و این «نقش نارسیستی» سریع بدنبال مقصری نیز می گردد که مانع دستیابی او به این
خوشبختی جدید و جهان بدون ناموس می شود .در این مورد آنگاه برای شادی صدر و برخی از دوستان او این مقصر
و مانع بر سر راه در واقع «مردان ناموسی» هستند که بایستی حال یا بیدار شوند و یا رسوا و افشا شوند .یا مثل
نظرات او و برخی هواداران ساده لوح او_ که حال احساس می کنند که یک نفر دارد حرف دل آنها را می زند و دق
دلی خالی می کنند_ ،یکدفعه به بیان این نظرات غیر علمی و مطلق گرایانه می پردازند که «ناموس یعنی مالکیت» و
طوری حرف می زنند که گویی ناموس مخصوص ایران است.
این توهم نارسیستی و نقش و مقام خیالی و ناخودآگاه آنها در این سناریوی نارسیستی ،خشم آنها به «نقش اول
ناموسی» باعث می شود که آنها اسیر بازی ناموسی بمانند و نقش خویش در بازتولید آن را اجرا بکنند .به این دلیل
نیز آنها حتی نمی توانند به روابط جلوی چشمشان در همین جهان مدرن درست بنگرند و ببینند که همه ی روابط
مدرن و اصوال حیات انسانی بر روی یک رابطه ی ناموسی و «عدم زنای با محارم» پایه ریزی شده است و
موضوع ضرورت دستیابی به حالت سمبولیک ،مدرن و همیشه قابل تحول ناموس و سناریوی ناموسی و روابط انسانی
است و نه آنکه حال از انسان ناموسی به انسان ضد ناموس و یا بی ناموس تبدیل شویم .زیرا این تحول یک تحول
دروغین و نارسیستی است و این افراد باز در همان سناریوی نارسیستی و ناموسی باقی مانده اند .ازینرو بازیگران این
«نقش خیالی» و دوم مثل ناموس گرایان مطلق گرا و بازیگران «نقش کور» اول ،افراطی و ناتوان از دیالوگ مدرن
و علمی هستند و شیوه استدالل آنها همان اندازه نارسیستی و غیر علمی است .فقط این تفاوت عمده وجود دارد که اولی
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.
اما در حالتی می تواند این نقش دوم و خیالی به نقش کور و اولی یا ناموسی تبدیل شود .بهترین نمونه هنری این
«نقش خیالی و نارسیستی» حاالت «راوی و لکاته بوف کور» هستند و آنجا نیز آنها سرانجام به «قاتل ناموسی و
مقتول ناموسی» تبدیل می شوند و اینگونه به بازتولید سنت و تکرار سنت کمک می رسانند .ازینرو راوی بوف کور با
قتل ناموسی به «پیرمرد خنزرپنزری» و تبلور سنت تبدیل می شود .لکاته نیز که جای بوسه پیرمرد را بر گردن
خویش دارد و بازتولید کننده سنت است .کتاب بوف کور هدایت بیانگر این ماتریکس نارسیستی ،ناموسی و بیمار
جامعه ایرانی و نقشهای مختلف آن است و نشان می دهد که این جامعه و گفتمان نارسیستی/رئال چگونه قرنها مرتب
تکرار و بازتولید می شود ،بی آنکه کسی توان رهایی و عبور از این گفتمان را داشته باشد .بی آنکه کسانی و یا جامعه
بتواند به «نقش سوم و سمبولیک» دست یابد و با نقد سمبولیک این تکرار و بحران و با درک سناریوی خویش و
دیگری به تحول در آن دست زند و راهی نو برود .ازینرو «بوف » هدایت که نماد تاریخ ،حافظه جمعی و یا عقالنیت
ما است« ،کور» است و «نقش کور» را بازی می کند .همانطور که عدم شناخت عمیق به راز این ماتریکس
فرهنگی و فردی باعث شده است که بخش اعظم نقدهای بر کتاب بوف کور راه به خطا روند و بیشتر نقش «نقد کور و
یا نقد نارسیستی و خیالی» را بازی بکنند و نتوانند به ماتریکس اصلی بوف کور و لمس این تکرار تراژیک نزدیک
شوند که تاریخ فردی و جمعی این جامعه و افراد آن ،تاریخ معاصر آنهاست .همانطور که تا این سناریو و تکرار
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.
یا هواداران آنها همان گونه به هوراکشیدن نارسیستی برای قهرمان جدید خویش دست می زنند و به نقد مدرن و
طنز مدرن مثل افراد ناموسی خشم نشان می دهند و ناراحت می شوند ،البته با درجات کمتری ،و برای حفظ قهرمان
خویش به شیوه سنتی تالش برای خراب کردن نقاد می کنند بدون آنکه حاضر به نقد مدرن و دیالوگ مدرن باشند .یعنی
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
نارسیستی «یک جانبه و افراطی» است و کمتر نگاهی در میان ایرانیان می تواند به پدیده ناموس به سان یک پدیده
چندفاکتوری و به سان محل تالقی نگرشهای مختلف روانشناختی ،جامعه شناسی ،حقوقی و غیره بنگرد.
یا این «نقش نارسیستی که خیال می کند به راز ناموس و راه حل معضل ناموسی» دست یافته است  ،آنگاه برای مثال
مرتب عرصه های مختلف را در برخورد به ناموس با هم قاطی می کند .یعنی مثل شیوه استدالل شادی صدر و امثالهم
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برای مثال از این استدالل غیر منطقی حرکت می کند که « در هفتاد درصد خانواده ایرانی خشونت ناموسی مردان به
زنان صورت می گیرد ،پس مردان ایرانی خشونت گر هستند و مجرم هستند» و یا اینکه« هفتاد درصد مردان ایرانی
به زنان خشونت می کنند ،من از خشونت جنسی متنفرم ،پس من از مردان ایرانی متنفرم» .در چنین شیوه استداللی
آنقدر خطاهای منطقی و عقالنی نهفته است و آنقدر عرصه های احساسی ،حقوقی ،تحلیلی و آماری به شیوه غلط و
ساده لوحانه ،با یکدیگر پیوند خورده اند که نیازی به توضیح نیست .موضوع اما این است که درک علت عمیق این
خطاهای منطقی و احساسی بدون درک این بازی ناموسی و چگونگی نقش نارسیستی که این منتقدان کم سواد ناخودآگاه
به عهده گرفته اند ،بدون درک چگونگی «ارتباط آنها با ناموس و دیگری» و معضالت نارسیستی این ارتباط آنها
امکان پذیر نیست .از آنجا که این شناخت عمیق درباره ناموس حتی میان روشنفکران ایرانی جا نیافتاده است ،آنگاه
برخورد ساده لوحانه به این مباحث و حتی به این بازیهای نارسیستی و ناموسی ادامه دارد و اکثرا متوجه نیستند که
مرتب در حال بازتولید این سناریوها و حاالت هستند و نقش کور یا نارسیستی خویش را در این چالشها و مباحث اجرا
می کنند .زیرا یکایک ما آگاهانه یا ناآگاهانه نقشی در این بازی و گفتگو داریم.
نقش سوم در این «بازی و سناریوی انسانی » ،یا در مثال ما در این «سناریو و نظم ناموسی» در واقع «نقش و حالت
سمبولیک» است .یعنی نقش آن فرد و خواننده یا نقادی است که دقیقا قادر به «فاصله گیری با دیگری» و در این
مورد با ناموس و پدیده های ناموسی است و قادر به «سنجش و نگرش به ناموس از چشم اندازهای مختلف» است.
زیرا این توانایی فاصله گیری و نقد و سنجش دیگری از چشم اندازهای مختلف باعث میشود که فرد از یک طرف
سریع اسیر نظم ناخودآگاه هر پدیده و بازی نشود که همیشه همراه هر پدیده و بازی است .یعنی با این فاصله گیری
سمبولیک که همیشه به معنای توانایی به یک ارتباط تثلیثی و پارادوکس با «دیگری» است ،او قادر می شود که
گرفتار «نقش کور احساسی و ناموسی» نشود .از طرف دیگر این «نقش سمبولیک و ارتباط سمبولیک و پارداکس با
دیگری» ،ارتباط همراه با احترام/نقد با دیگری و با موضوع باعث میشود که فرد اسیر «نقش و حالت نارسیستی»
سیاه/سفیدی و توهم انگیز نشود و خیال نکند که به راز معضل ناموس و دیگری پی برده است ،یا دچار این توهم نباشد
که مقصر را یافته است .زیرا این «نقش سمبولیک و سومی» به او اجازه می دهد مرتب «جا و مکانش» را در
صحنه و سناریو عوض بکند و یک حادثه مثل قتل ناموسی یا بحث ناموسی را از چشم اندازهای مختلف ،از نگاه کور
قاتل ناموسی ،از چشم انداز قربانی ،از چشم اندازهای نارسیستی و غیره ببیند و اینگونه قادر به نزدیکی بهتر به
«ماتریکس ناموسی» باشد و همزمان بداند که همیشه «راه و امکانی دیگر ممکن است» .همیشه بداند و حس بکند که
آنچه او می بیند و می نگرد ،تنها چشم انداز به یک پدیده است و همیشه چشم اندازهای دیگری ممکن است.
این «نقش و مقام سمبولیک» در بازی و سناریوی ناموسی ایرانی ،در گفتمان و دیسکورس ایرانی ،به نقاد معضل
ناموسی این امکان را می دهد که سرانجام از این بازی و چرخه رئال/نارسیستی ناموس/بی ناموسی رهایی یابد .تا
بتوان به شیوه علمی هم به تحلیل معضالت ناموسی و سناریوی ناموسی دست یافت و بدنبال مقصر نگشت و هم در
عرصه حقوقی خواهان مجازات قانونی قاتالن ناموسی و ایجاد ساختارهای قانونی مقابله با خشونت خانوادگی و جنسی
یا جنسیتی شد .یا در عرصه خانوادگی یا فرهنگی ،ساختاری به راههای جلوگیری از این معضالت ناموسی اندیشید و
چنین راههایی را خلق کرد .تا با شناخت ماتریکس و ساختار « سیستم ناموسی» قادر به تغییر واقعی و چندجانبه
فردی ،فرهنگی ،حقوقی و سیاسی ،آموزشی گشت .زیرا برای این تحول احتیاج به نقادان و بازیگرانی است که قادر
هستند «نقش سوم و سمبولیک» را به عهده بگیرند و به نقد پارادوکس «ناموس» و سناریوی ناموسی بپردازند ،یا به
عنوان متخصصان مختلف در کنار یکدیگر به پدیده ناموس بنگرند و جوانب مختلف آن را بگشایند و هر نگاهی بداند و
لمس بکند که نظریه اش یک چشم انداز است و محدودیت خاص خویش را دارد ،نیاز به دیگری و چشم اندازهای
دیگری دارد و همیشه امکان ابطال پذیری دارد.
زیرا تنها آنکه این «مقام سمبولیک و نقش سمبولیک» را آگاهانه یا ناآگاهانه و به خاطر توانایی درونیش به عهده می
گیرد ،قادر است واقعا در دیسکورس تفاوت بیافریند ،سناریو و روابط را تغییر دهد و مرتب روایاتی نو و دیالوگی نو
بیافریند .یعنی چیزی که در نهایت خواست نهایی هر تمنا و خواست و یا خواست ضمیر ناخودآگاه و زبان است .زیرا
هر بحرانی جواب می خواهد و تا جواب نگیرد به تکرار خویش ادامه می دهد .زندگی با ایجاد «اجبار تکرار» در
واقع فرد و جامعه را وادار می کند که یا سرانجام به نقش سمبولیک و به «ندای سمبولیک دیگری» گوش دهند و یا
دردشان و بحرانشان را تکرار بکنند .تا آنگاه که کسانی یا جامعه ای قادر به این نقش و مقام سمبولیک و تحول
سمبولیک باشد و این گفتمان از تکرار رهایی یابد و به تغییر و تحول دست یابد .آنکه نتواند این تحول نهایی از «نقش
کور» یا از نقش نارسیستی به نقش سمبولیک را انجام دهد ،او نه قادر به دیالوگ و یا نه قادر به تحمل دیالوگ مدرن
است و از طرف دیگر ناخودآگاه مرتب این صحنه و بازی را به اشکال نو بازسازی می کند و قتل مداوم خواستهای
برحق خویش را زمینه سازی می کند.
این «نقش سوم و سمبولیک» در بازی ناموسی ایرانی و یا در چالش با چنین نگرشهای افراطی ،آنگاه کسانی چون
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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«ناموس» و دیسکورس کهن را ایجاد بکنند و قادر به «تغییر مداوم جا و نقش خویش» و سنجش مداوم هستند.
همانطور که این قدرت سمبولیک ما و سنجش نوین ما برای اولین بار نگاهی عمیق و چندجانبه به مبحث «ناموس»
را ممکن می سازد و اینکه چگونه واقعا می توان قادر به تغییر این سناریو و دیسکورس کهن شد و چرخه جهنمی
ناموس /بی ناموسی را شکاند .چگونه می توان مانع بازتولید آن به شکل نوینی گشت و گفتمانی نو درباره « ناموس
سمبولیک ،حجاب سمبولیک» آفرید .همانطور که مفاهیم و حاالت نو از همه تمناها و حاالت بشری از عشق تا
اروتیک و خردورزی توسط ما و امثال ما در حال آفرینش به هزار روایت و شکل است .همانطور که افرادی چون
شادی صدر در آنجا که مدرن و سمبولیک عمل می کنند و در عرصه کاری خویش به دفاع از حقوق برابری جنسیتی
و مقابله با قتلهای ناموسی می پردازند ،یاران و همراهان ما در این «نقش و بازی سوم سمبولیک» و در این تحول
گفتمانی چندجانبه روانی ،فرهنگی ،حقوقی و ساختاری هستند.

نمادهایی دیگر از « ساختار و نظم سمبولیک گفتار و بازی انسانی»
شکل گیری این «مثلث ارتباطی» و این سه حالت «نقش کور ،نقش خیالی و یا سمبولیک» را می توان به در حاالت
دیگر نیز سرعت مشاهده کرد .برای مثال وقتی این جمله معروف را می گوییم که «من ایرانی هستم» .زیرا کسانی با
شنیدن این شعار یکدفعه «ایرانی غیرتمند» می شوند و با ورود به «نقش کور» شعار «هنر نزد ایرانیان است و بس»
می دهند .یا از طرف دیگر امروزه یکدفعه کسانی به شیوه جدید پان ترکی ،پان عربی و غیره این «نقش کور و
رئال» را به عهده می گیرند و به همان شکل غیرتی و این بار به حالت عرب و کرد غیرتی به این «هویت مشترک»
لعنت می فرستند و آن را نفی می کنند .یا به شکل نارسیستی چنان از «هویت ایرانی» و یا جدیدا از «هویت کردی و
آذری گمشده» خویش سخن می گویند که گویی این «هویت همیشه حی و حاضر» بوده است و حال اینها آن را دوباره
کشف کرده اند و فقط بیگانگان ،شیطان بزرگ یا «قوم فاسد فارس» مسئول عدم دستیابی به این هویت پاک و بهشت
گمشده بوده است .یا برای مثال در این هویت ایرانی و پادشاهی ،عرفان ایرانی و یا مذهب ایرانی ،هویت جدید قومی
چیزی بهتر از حقوق بشر می یابند .حالت سوم و سمبولیک اما آن است که فرد با این «دیگری خویش» ،با «هویت و
زبان و تاریخ مشترک» خویش ارتباط می گیرد ،به او عالقه و عشق دارد و همزمان نقدش می کند و می داند که می
توان هزار روایت از ایرانی بودن آفرید .او ازینرو در پی ایجاد فضا و امکانی است که بتوان به یک «وحدت در
کثرت» ایرانی دست یافت و اینکه در عین اینکه یکایک ما ایرانی هستیم ،اما همزمان بتوان مرتب روایتی نو از آن
آفرید و تحول یافت.
حتی در روابط عشقی و فردی نیز می توان این سه سناریو و حالت را دید .برای مثال حالت زن زیبایی یا مرد خوش
تیپی را در نظر بگیرید که وارد فضایی و جمعی می شوند .اول بخشی مسحور این زیبایی می شوند و «نقش کور»
و دنباله روی او را به عهده می گیرند .چه آنکه با «هیزی» و با لب و لوچه آویزان نمی تواند از او چشم بردارد و چه
آنکه مرتب می خواهد کاری برای او بکند و لبخند و محبت او را بدست آورد و به قول معروف با دیدنش از خودبیخود
می شوند .دیگرانی «نقش نارسیستی و خیالی» را به عهده می گیرند ،نقش هواداران نارسیستی او را به عهده می
گیرند و زیباییش را از یک سو تحسین می کنند و به آن «هیزان» می خندند یا از روی تاسف سر تکان می دهند .اما
خودشان نیز درونا از یک سو مسحور زیبایی دیگری شده اند و می خواهند محبتش را جلب بکنند و یا از طرف دیگر
برخی دچار حسادت شدید نارسیستی می شوند و فقط می خواهند او را در جمع باصطالح خراب بکنند .بخش سوم و
سمبولیک این بازی انسانی اما می داند که حتی زیبایی نیز و لمس زیبایی دیگری نیز فقط یک حس طبیعی نیست و
همیشه یک بازی تمنا و سناریو عشق ورزی در میان است .پس وقتی به این دیگری زیبا برمی خورد ،هم زیباییش را
تحسین می کند و از آن لذت می برد و هم می داند که همین حاال در حال «گیر افتادن» در «سناریو و بازی نارسیستی
او» و سناریو زیبایی اوست .با این توانایی فاصله گیری و لمس سناریو او هم می تواند زیبایی دیگری را تحسین بکند
و هم مرتب جایش را تغییر بدهد و ضعفها و حاالت دیگرش را بینند .او با این توانایی پارادوکس در ارتباط گیری با
دیگر ی ،حال می داند که اگر بخواهد این زیبارو را اغوا کند ،چکار باید بکند و یا اینکه چگونه به دیالوگی اغواگرانه
و بازی پرشور زنانه/مردانه با او دست یابد .اینجاست که اغواگری بالغانه و سمبولیک ،کازانوای خندان و یا دوستی
های پارادوکس و بازیگوشانه بوجود می آید که ناشی از حضور در این «نقش و جای سوم و سمبولیک در صحنه» و
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
قادر به «حضور در این نقش و مقام سمبولیک» در بازی زندگی و در رخدادهای هنری ،مالی ،سیاسی و غیره است و
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
باری شناخت این «بازیها و سناریوهای انسانی» برای یکایک ما و در عرصه کار خویش و روابط خویش الزم
است تا قادر شویم ،بدنهای نو ،روابط بهتر ،نقد قویتر و چشم اندازهای نوین علمی ،هنری و فکری بیافرینیم .تا به
عنوان مخالف قتلهای ناموسی به شکل تراژیک و در نهایت کمیک و خنده دار به بازتولید همان «بازی ناموسی و
سناریوی ناموسی» نپردازیم که در واقع خواهان برچیدن آن هستیم.
امیدوارم حال دوستان به کمک این مقاله به عرصه ای نو و امکانی نو از شناخت «بازیها و سناریوهای انسانی»
دست یافته باشند .به این دوستان پیشنهاد می کنم که در همین وبسایت یا فیس بوک و در پای هر موضوع و گفتگویی،
در هر برخوردی ،سعی کنند این سه نقش و سه حالت نارسیستی/رئال و سمبولیک را باز شناسند و بررسی کنند و از
طریق این تمرین شوخ چشمانه بتوانند این قدرت را در خویش افزایش دهند که هر چه بهتر وعمیقتر به خویش و
دیگری بنگرند .همزمان این دوستان نباید از یاد ببرند که یکایک ما انسانها این سه بخش را در خویش داریم و یکایک
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.
موضوع اما این هست که در برخورد به دیگری ،در برخورد به زندگی و غیر ،در برخورد به واقعیتها و حوادث
روزمره بتوانیم هر چه بیشتر به «نقش سوم و سمبولیک» دست یابیم و اینگونه قادر شویم هر چه بیشتر به بازیگر
پرشور زندگی ،به نقاد خندان و پارادوکس ،به عاشق خندان و خردمند شادی دگردیسی یابیم که مرتب قادر به تغییر جا
و مکان خویش در هر بازی عشق و قدرت انسانی است تا به اوج جدیدی از این بازی و لمس عشق و قدرت دست
یابد .عاشق خندان و خردمند شادی که مرتب قادر به تغییر حالت و دگردیسی به بدنهای نو و حاالت نو است .مرتب
قادر به ترک عادتها و بدیهیات قبلی خویش و خندیدن به حاالت کور یا به توهمات نارسیستی خویش و ورود به جهان
و جسم هزارگستره ای است که در آن هیچ پیام نهایی و معنای نهایی وجود ندارد بلکه هر چشم اندازی عرصه ورود
به بازی نو و روایتی نو از زندگی و از دیگری است .چشم انداز و امکانی برای ورود به عرصه نوینی از بازی
جاودانه و همیشه متفاوت عشق و قدرت زندگی است.
این حالت نو و سمبولیک،این نقش سوم و سمبولیک در واقع بایستی «نقش و حالت اصیل روشنفکری» و روشنفکر
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
همزمان این روشنفکری سمبولیک بایستی زمینه ساز هزار روایت و حالت از این روشنفکری نوین و خالقی ایرانی
گردد .ایجاد چشم اندازی نو به این حالت روشنفکری سمبولیک در حال رشد در ایران و آسیب شناسی موانع در راه
رشد آن ،مثل حاالت بیمارگونه روشنفکری ایرانی ،از حالت روشنفکر ناموسی تا مالیخولیایی ،از حالت منحرف جنسی
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:
/1http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html
/2http://zamaaneh.com/idea/2007/11/post_203.html
 /3سه ساحت روانی سمبولیک/خیالی /رئال یا واقع :هر پدیده و در کل مثل هر انسانی دارای سه بخش «سمبولیک،
خیالی یا نارسیستی و نیز رئال و یا کابوسوار» است .این سه بخش در واقع به شکل «سه دایره برومهای» درهم
تنیدهاند و ساختار روانی انسان و جهان بشری ترکیبی از این سه بخش است و آنها نمیتوانند بدون یکدیگر باشند و در
هر عمل و حالت انسانی این سه بخش و سه حالت حضور دارند( .)1موضوع مهم اما آن است که شکل سمبولیک و
بالغانه بتواند به شکل اساسی رابطه با «غیر» و شکل اساسی لمس هر پدیده تبدیل گردد و مرتب بتواند ،در نگاه به
«غیر» و به تمنای خویش ،ژوئیسانس یا خوشی نارسیستی شیفتگانه/متنفرانه بخش خیالی تصور و میل خویش را و
نیز خوشی کابوسوار میل خشونت و تجاوز و لمس قدرت مطلق ذر بخش رئال تصور خویش را به اشکال نوینی از
تمنای فانی و چندالیه تبدیل سازد و مرتب تحول یابد .از بوسه تا عشقبازی و تا اندیشه بشری ،همه ماالمال از این سه
بخش هستند و این درهمآمیختگی علت تحول مداوم جهان بشری و علت ضرورت خالقیت بشری و عبور مداوم بشری
از بحران به نگاه و خالقیت و تمنایی نو تا بحران و نیاز تحول بعدی است .از این سه ساحت میتوان به قول ژیژک
شش شکل ترکیبی در نگاه و رفتار آفرید.
در رابطه سمبولیک فرد همیشه در یک حالت پارادکس با دیگری و غیر ارتباط میگیرد .یعنی هم به جهانش و به
خواستش ،به رقیبش ،به «دیگری یا به غیر» عشق میورزد و همزمان قادر به نقد و انتقاد از آنها و از خویش است.
او همیشه در رابطهاش در واقع در یک ارتباط تثلیثی ،سه گانه قرار دارد که در این ارتباط ،رابطه میان او و خویش،
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میان او و معشوق همیشه بر بستر قانون و دیسکورس نام پدر صورت میگیرد .یعنی از یک سو او میداند که همیشه
فاصلهای هست و او هیچگاه به ذات نهایی خویش و رابطه و دیگری پی نمیبرد و هر سخن او تفسیری و راهی و
چشماندازی قابل تحول و ناتمام است .از طرف دیگر او میتواند مرتب از ضلع سوم به خویش و رابطهاش بنگرد و
خویش را نقد کند و روابطش را متحول سازد .رابطه نارسیستی یک رابطه دوگانه نگاه/نگاهی و سحرکننده است که
در پی یگانگی نارسیستی است .ازینرو از نقد و فاصله و از دیدن خویش و هستی به سان یک چشمانداز قابل تحول
هراس دارد .زیرا این نگاه سمبولیک تمتع و ژوئیسانس نارسیستی و یا رئال او را در هم میشکند و بهشت دروغین او
را داغان میکند .انسان اسیر رابطه رئال کامال در نگاه دیگری محو شده است و به ابزار دست او برای تجاوز و
خشونت تبدیل میشود ،مثل حالت یک تجاوزگر جنسی.
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
عْیو هـفُب ّ مـصؼاتی ثـای هلِْم ؿّىٌلکـی تؼییي هی کٌٌؼ .ػؼٍ ای ؿّىٌلکـی ػیٌی ؿا ًیق یک ًْع ؿّىٌلکـی
هی عْاًٌؼ ،ػیگـی آى ؿا ؿّىٌلکـی ًوی ثیٌؼ ّ ثَ آى «ًْاًؼیيی ػیٌی» هی گْیؼ .مْهی ؿّىٌلکـی ؿا ثب ػؿگیـی
اًؼیيوٌؼ ثب مبعتبؿُبی هؼؿت ػؿ گلتوبًِبی هغتلق ارتوبػی ّ میبمی پیًْؼ هی فًؼ ّ چِبؿهی اٍْال ؿّىٌلکـی ؿا
ثؼّى هـف هی ػاًؼ ّ ثَ ثبّؿ اّ ػؿ ػّؿاى «هـگ هْلق ّ هـگ ػیگـی ثقؿگ» ُـ چیقی هی تْاًؼ ؿّىٌلکـی ثبىؼ
ّ ثَ ربی هتبؿّایت «ؿّىٌلکـی» كؤ «ؿّىٌلکـُب» ّرْػ ػاؿًؼ.
ایي ثضـاى هلبُین ّ هوْلَ ُب ،ػگـػینی هلبُین ّ ایزبػ هؼبًی ّ «فیـهتٌِبی ًْ» ثـای هلبُین یک ؿًّؼ هٌطوی ّ
ّـّؿی ػؿ هنیـ تضْل ُـ «هلِْم ّ هوْلَ ػلوی یب كـٌُگی» امتُ .وبًطْؿ کَ «هلِْم ؿّىٌلکـی» ػؿ ربهؼَ
ایـاى ػؿ کٌبؿ ثضـاًِبی ػیگـ ربهؼَ ایـاًی ثَ ّیژٍ ػؿ مَ ػَُ اعیـ ػچبؿ ثضـاى ّ ػگـػینی ىؼٍ امت .هيکل اهب
ّهتی امت کَ ایي «ثضـاى هلبُین» ًتْاًؼ ثَ یک « اروبع هيتـک ػلوی» ًْ ّ ثَ تْاًبیی «هوْالت» ثَ ػمتیبثی ثَ
«فیـهتٌِبی ًْ» ّ پیًْؼُبی ًْ ثب هلبُین ػیگـ ػمت یبثؼ ،آًگبٍ هب ىبُؼ چٌؼپبؿگی ،چٌؼگبًگیُ ،ـد ّ هـد هلبُین ّ
ثضـاى هوْالت یب فثبى ُنتین .یؼٌی هيکلی کَ فثبى كبؿمی ،گلتوبى میبمی/كـٌُگی ربهؼَ ایـاى ّ ػؿ ًِبیت «هوْلَ
ؿّىٌلکـی» ربهؼَ هب ثَ آى ػچبؿ امت .ایي اثِبم ّ گننت ّ چٌؼپبؿگی «هوْلَ ؿّىٌلکـی» اف ٓـف ػیگـ ثبػج
هی ىْػ کَ ًتْاى ثِتـ ثَ «آمیت ىٌبمی» هوْلَ ؿّىٌلکـی ػمت فػ ّ یب ثـ امبك یک «اروبع هيتـک» ثـ مـ
هلِْم کلی ؿّىٌلکـی ،آًگبٍ ثَ ایي «پؼیؼٍ» اف رْاًت هغتلق فثبًی ،ربهؼَ ىٌبعتی ،ػینکْؿمیْ ،ؿّاًيٌبعتی ّ
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
هغتلق ّ اف رْاًت كلنلی ،ربهؼَ ىٌبعتی ّ ؿیـٍ هجبصخی هطـس ىؼٍ امت .اف رولَ ثبینتی اف کبؿُبی هِن «ثبثک
اصوؼی» ًبم ثـػ .ثب ایي صبل ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ هيکل ػوؼٍ ایي ثضخِب ػؿ ایي امت کَ ثیيتـ مؼی ػؿ تيـیش کبؿ ّ هوْلَ
ؿّىٌلکـی کـػٍ اًؼ ّ کوتـ تْرَ ثَ «مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک ًِلتَ ػؿ هلِْم ؿّىٌلکـی ،صبلت ّ مٌبؿیْی
ؿّىٌلکـی» کـػٍ اًؼ ّ تْرَ ثَ ایي «چگًْگی مبعتبؿ اؿتجبٓ ؿّىٌلکـ ثب ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُب» هّْْع ًوؼ
ؿّاًيٌبعتی امت.
افیٌـّ ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ ػهیوب ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ؿّاًيٌبعتی هی تْاًؼ «چين اًؼافی ًْ» ثَ ایي هّْْع ؿا ایزبػ ثکٌؼ ّ
ثَ ایزبػ یک «اروبع روؼی» ػؿ هْؿػ ایي هلِْم کوک ؿمبًؼ ّ ُوقهبى اف چين اًؼافی ًْ ثَ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی
«هوْلَ ؿّىٌلکـی» ایـاى ثپـػافػ.
هوبلَ کًٌْی هی عْاُؼ عْاًٌؼٍ ؿا ثب ایي چين اًؼاف ًْ ّ آمیت ىٌبمی هتلبّت آىٌب مبفػ کَ ربیو تب کٌْى ػؿ ًوؼ
ؿّىٌلکـ ایـاًی اًؼک ثْػٍ امت .ثی آًکَ ًوؼ ّ چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ ًبكی چين اًؼافُبی كلنلی ّ ؿیـٍ ثبىؼ ثلکَ
ثـػکل ایي چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ «كْب ّ چِبؿچْثی» ؿا ایزبػ هی کٌؼ کَ اربفٍ هی ػُؼ ػؿ آى چِبؿچْة ّ ثنتـ
ایي ًوؼ ّ ًگـه چٌؼچين اًؼافی ثَ هوْلَ «ؿّىٌلکـ» ثْرْػ آیؼ ّ ُوقهبى یکبیک ًظـات ثؼاًٌؼ کَ ًیبفهٌؼ ثَ ًوؼ ّ
چين اًؼاف ػیگـی ُنتٌؼ ،ثَ هضؼّػیت ّ اهکبى اثطبل پؾیقی ًوؼ عْیو ّاهق ثبىٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ صل ثکٌٌؼ کَ
هوْلَ ؿّىٌلکـی هخل ُـ هوْلَ ّ ّاژٍ ػیگـ هـتت ؿىؼ ّ تضْل هی یبثؼ ّ «فیـهتٌِب» ّ پیًْؼُبی ثیٌبهتٌی ًْ هی
یبثؼ .ثب ایزبػ ایي «مبعتبؿ ّ چِبؿچْة ػلوی» ُن اهکبى ایزبػ یک «اروبع روؼی» ػؿثبؿٍ یک هوْلَ ّرْػ ػاؿػ ّ ُن
ّرْػ ثغو «اثِبم آهیق ّ ُویيَ هتلبّت» ُـ هوْلَ ّ اهکبى تضْل هؼاّم آى پؾیـكتَ هی ىْػ ،ثی آًکَ ایي تضْالت
ثبػج گننت ىؼیؼ ّ صبلت چٌؼپبؿگی ،امکیقّكـًیک ػؿ ؿًّؼ ؿىؼ هوْالت گـػػ( .یک ًوًَْ اف ایي ًوؼُبی اًؼک
ؿّاًيٌبعتی ػؿ ثبة هّْْع ؿّىٌلکـً ،وؼ ًگبؿًؼٍ ػؿ ثغو اػثیبت ثـ هَبصجَ ای اف آهبی ًیکلـ كیلنْف عْة
ایـاًی ػؿ مبل  2007امت .عْاًؼى هوبلَ « آمیت ىٌبمی ؿّىٌلکـ اف هٌظـ ؿّاًيٌبعتی ّـّؿی امت» هی تْاًؼ
ثـای ػالهَ هٌؼاى ثَ ایي هجبصج ّ ػؿک ًگبٍ هتلبّتو ػؿ آى فهبى ّ ػؿک پیًْؼ ّ تکبهل ًظـیبت ًْینٌؼٍ ثب هوبلَ
کًٌْی ربلت ثبىؼ)1.
سّؽٌفکشی چیغت ّ سّؽٌفکش کیغت
آًچَ هی تْاى ثَ ػٌْاى «تؼـیق کلی» ؿّىٌلکـ هطـس کـػ ایي امت کَ «ؿّىٌلکـ کنی امت کَ ثَ پؼیؼٍ ُبی
ارتوبػی،میبمی ،كـٌُگی ّ ؿیـٍ ربهؼَ عْیو هی ًگـػ ،آًِب ؿا تضلیل ّ ًوؼ هی کٌؼ ّ (عْامتَ یب ًبعْامتَ) مؼی ػؿ
ایزبػ چين اًؼافی هتلبّت ػؿ ایي فهیٌَ ّ تضْل ػؿ ًگـه ،گلتوبًِب یب مبعتبؿُبی هؼؿت هی کٌؼ ».ػؿ ایي هؼٌب
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«ؿّىٌلکـی ثَ هؼٌبی ایزبػ «ًگبُی هتلبّت ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ایزبػ تلبّت ّ تضْل ػؿ گلتوبًِبی هغتلق ػلوی،كـٌُگی،
میبمی یک ربهؼَ امت»ٓ .جیؼی امت کَ ایي تؼـیق کلی ثب عْیو اثِبهبتی ػاؿػ اهب هی تْاًؼ یک چِبؿچْة کلی
ثـای ثضج ایزبػ ثکٌؼ کَ ثغو ػوؼٍ ثب آى هْاكن ثبىٌؼ .ؿّىٌلکـ ثبینتی ػؿ صبلت ایؼٍ الی کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی
آیؼ:
ا /تْاًبیی ًوؼ ّ ػؿک تئْؿیک پؼیؼٍ ُب ؿا ػاىتَ ثبىؼ
 /2تْاًبیی ایزبػ چين اًؼافی هتلبّت ّ یب ًْ ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ثؼیِیبت ػلوی ،كـٌُگی ّ ػوْهی ؿا ػاىتَ ثبىؼ
 ّ /3ایي چين اًؼاف ثتْاًؼ ػؿ گلتوبًِب ّ ىـایٔ تضْل ایزبػ ثکٌؼّ ،اهؼیتِب ّ اهکبًبت ًْ ،كْبُبی ًْ ثـای تضْل یب
ًگـه ًْ ؿا ًيبى ثؼُؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ىـایطی ّ اهکبًی ثـای ًوؼ ًْ ّ تلبّتِبی ًّْ ،اهؼیتِبی ًْ ،هبفاػ ًْ ایزبػ ثکٌؼ.
ایي صبلت مَ مْیَ ی تؼـیق ؿّىٌلکـی ًيبى هی ػُؼ کَ یک ؿّىٌلکـ ًجبینتی صتوب یک «آکبػهینیي» ثبىؼ .یب ثَ
ثیبى ػیگـ یک آکبػهینیي هی تْاًؼ ؿّىٌلکـ ثبىؼ یب ًجبىؼ ّ ایٌکَ یک ؿّىٌلکـ هی تْاًؼ ػؿ ثغو ػیگـی اف فًؼگی
ػبػی یب عٍَْیو صبالت ػبهی ػاىتَ ثبىؼ ّ ُیچکل ُویيَ ؿّىٌلکـ ًینت .اهب ایي تؼـیق کلی هی تْاًؼ ثَ یک
«تیپْلْژی اف ؿّىٌلکـ» تجؼیل ىْػ ّ ػؿ ًِبیت ؿّىٌلکـی ؿا عٌخی ّ تجؼیل ثَ یک «الیتَ مبفی ،هتغٌَ
پـّؿی» مبفػ اگـ کَ ثب چين اًؼاف ؿّاًيٌبعتی ثَ پؼیؼٍ ؿّىٌلکـی پیًْؼ ًغْؿػ .فیـا ػؿ ًگبٍ ؿّاًيٌبعتی ّ ثَ ّیژٍ
ثب امتلبػٍ اف چين اًؼاف ؿّاًکبّی لکبى ،ؿّىٌلکـی یک تیپ اف ىغَیت ّ یب اًنبى ًینت ثلکَ ؿّىٌلکـی یک
«ًْع صبلت اف اؿتجبٓ مْژٍ ثب ػیگـی» امت.
مْژٍ یب كـػ ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی ،عْاٍ ثب اىیبء ّ پؼیؼٍ ُب ،یب ثب اكـاػ ّ یب ثب گلتوبًِب ّ اعالم ّ ؿیـٍ امت.
اًنبى ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ هؼاّم ثب «ػیگـی ّ ؿیـ» ،عْاٍ ػیگـی کْچک چْى یبؿ یب ؿهیت ّ یک اثژٍ ثضج ػلوی ،عْاٍ
ثب «ػیگـی ثقؿگ» چْى اعالم ،گلتوبًِب ّ ؿمْم ّ هْاًیي امتُ .وبًطْؿ کَ ػؿ اؿتجبٓ ثب «ػیگـی کْچک» ،هبًٌؼ
ثضج ػؿ ثبة پؼیؼٍ «ؿّىٌلکـی» ُویيَ یک ػینکْؿك ّ یک ًْع اف اؿتجبٓ ثب «ػیگـی ثقؿگ» ّرْػ ػاؿػ( .
افیٌـّ لکبى ػؿ ثـعْؿػ هیبى كـػ ّ ػیگـی ،هیبى اًؼیيوٌؼ ّ پؼیؼٍ ُب اف صْْؿ ّ اهکبى «چِبؿ گلتوبى یب چِبؿ
گلتبؿ» مغي هی گْیؼ .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ ثَ کتبة «ّاژگبى لکبى» تـروَ ػکتـ هْللی ّ یب ثَ هوبلَ «
ػؿ متبیو ُیچی ّ چِبؿ گلتوبى لکبى» اف هي ػؿ لیٌک ؽیل ػؿ ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ)2.
ؿاثطَ مْژٍ ثب ػیگـی ّ ػؿ هخبل هب ؿاثطَ اًؼیيوٌؼ ثب پؼیؼٍ ُبی ػلوی یب ارتوبػی ،ؿاثطَ ؿّىٌلکـ ثب رِبى ّ
ارتوبػو ،هی تْاًؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ مَ صبلت «ؿاثطَ ًبؿمینتی یب عیبلی ثب ػیگـی»« ،ؿاثطَ ؿئبل یب کبثْك ّاؿ ثب
ػیگـی» ّ «ؿاثطَ موجْلیک یب ًوبػیي ثب ػیگـی» ثبىؼ ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة ایي مَ مبصت ّ مَ ؿاثطَ ثَ
ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ)3.
ػؿ ُـ ؿاثطَ اًنبًی ّ صتی ػؿ ُـ ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ ایي مَ ؿاثطَ ّ مَ مبصت ثيـی صْْؿ ػاؿًؼ .ثٌبثـایي یک ًوؼ
ؿّىٌلکـاًَ هی تْاًؼ چَ ػؿ ًْع ًگبؿه ّ چَ ػؿ ًْع ًوؼ ّ یب ػؿ صبلت ؿّىٌلکـ ػاؿای صبالت ًبؿمینتی ّ
پـٓوطـاهبًَ ثبىؼ ّ ؿّىٌلکـ عْامتَ یب ًغْامتَ ثغْاُؼ کَ ػیگـی ّ عْاًٌؼٍ ؿا ثَ تيْین ّ رؾة ىؼى ثَ ًگبٍ ّ
ؿاُو ثکيبًؼ .یؼٌی کبؿی کٌؼ کَ عْاًٌؼٍ ثیيتـ امیـ «تَْیـ ّ صبلت ًوؼه» ثبىؼ ّ اف آى توتغ ًبؿمینتی ثجـػ .یب
یک ًوؼ هی تْاًؼ ثیيتـ ثَ صبلت «ًوؼ ؿئبل یب ّاهغ» ثبىؼ کَ هی عْاُؼ ثـای هخبل ثب «تبثْىکٌی ،تـاّهبفایی» ػؿ ّاهغ
عْاًٌؼٍ ّ ربهؼَ ؿا «هیغکْة» کٌؼ ّ ُوَ چیق ؿا ثِن ثـیقػ ّ کْیـ ایزبػ ثکٌؼ .یب یک ًوؼ هی تْاًؼ ثَ صبلت
«موجْلیک ّ ًوبػیي ثب پؼیؼٍ ُب» اؿتجبٓ ثگیـػ ،یؼٌی ثَ ىیٍْ پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُب اؿتجبٓ ثگیـػُ ،ن
آًِب ؿا ثنٌزؼ ّ ُن ًوؼ ثکٌؼُ ،ن ثَ رِبًو ّ ثَ ػیگـی ػالهَ ًيبى ػُؼ ّ ُن ثَ ًوؼ ثی پـّای آى ثپـػافػ ّ چين
اًؼافی ًْ ثَ پؼیؼٍ ُب ایزبػ ثکٌؼ .چين اًؼافی کَ فهیٌَ مبف ایزبػ ثؼًِبی ًّْ ،اهؼیتِبی ًْ ّ عالهیتِبی ًْ هی تْاًؼ
ثبىؼ.
ػؿ ُـ صـکت ّ صبلت ؿّىٌلکـی ایي مَ مبصت صْْؿ ػاؿًؼ اهب صبلت اٍلی ؿّىٌلکـی  ،صبلت «موجْلیک» امت.
ػؿ صبلت اٍیل ّ هْی ؿّىٌلکـی« ،ؿّىٌلکـ ثب ػیگـی»ً ،وؼ ؿّىٌلکـاًَ ثب پؼیؼٍ هْؿػ ًوؼه ،یک ؿاثطَ پبؿاػّکل
ّ تخلیخی ثـهـاؿ هی کٌؼ ّ هبػؿ امت ثَ ًوؼ رْاًت هخجت ّ هٌلی ّ یب ثَ تيـیش چين اًؼافُبی هتلبّت یک «پؼیؼٍ»
ثپـفاػ .یب هی تْاًؼ ىـایٔ ّ مبعتبؿ ثضج ّ ػیبلْگی ؿا ایزبػ ثکٌؼ کَ ایي چين اًؼافُبی هتلبّت تْمٔ ًوبػاى هغتلق
ثَ یک «پؼیؼٍ ارتوبػی یب میبمی» ایزبػ ىْػُ .وقهبى اف ٓـف ػیگـ ؿّىٌلکـ یب ؿّىٌلکـی هـتت هبػؿ امت « اف
ّلغ مْم» ثَ عْیو ّ ًوؼه ثٌگـػ ،ربیو ّ هکبًو ؿا تـییـ ػُؼ ّ چين اًؼافُبی ػیگـ ؿا لول ّ صل ثکٌؼ .اف ایي
تْاًبیی «ؿاثطَ تخلیخی ثب عْیو ّ ػیگـی» ،عَلت عْػًوبػی ؿّىٌلکـ ّ ًیق تْاًبیی اّ ثَ تضْل ػؿ ًوؼه ّ آكـیٌو
چين اًؼافُب ّ ّاهؼیتِبی ًْ مـچيوَ هی گیـػ .ایي ُوبى صبلتی امت کَ «آلجـ کبهْ» ثَ ػٌْاى صبلت ّ عَلت پبیَ
ای ؿّىٌلکـ هی ًبهؼ ّهتی هی گْیؼ کَ « ؿّىٌلکـ کنی امت کَ ربًو یب ؿّاًو هبػؿ ثَ هيبُؼٍ عْیو امت( ».
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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)
ثٌبثـایي ؿّىٌلکـی ػؿ ّاهغ «صبلت موجْلیک مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی» امت .ؿّىٌلکـ یک تیپ ىغَیت ًینت ّ
ُیچکل ُن ًوی تْاًؼ ػؿ ُـ لضظَ فًؼگیو یک ؿّىٌلکـ ثبىؼ ثلکَ ؿّىٌلکـی « تْاًبیی اؿتجبٓ پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب
پؼیؼٍ ُبی ارتوبػی ّ كـٌُگی» امت .ؿّىٌلکـی ػهیوب صبلت ػوین مْژگی یؼٌی صبلت موجْلیک مْژٍ ثَ ػٌْاى
«ػیگـی ُویيَ هتلبّت» امت .ػیگـی هتلبّتی کَ ػؿ ػیي ػالهَ ثَ ربهؼَ ّ رِبًو ،ثَ آى «چين اًؼافی ًْ» ایزبػ
هی کٌٌؼ ّ ؿاٍ ؿا ثـای تلبّت مبفی ًْ ّ تضْل ًّْ ،اهؼیت مبفی ًْ ایزبػ هی کٌؼ ّ ُوقهبى هبػؿ امت ّ هی تْاًؼ
هـتت «تلبّتی ًْ ثیبكـیٌؼ ّ ًوؼ عْیو ؿا فیـ مْال ثجـػ» .فیـا اّ ُوبى« ػیگـی ُویيَ هتلبّت» ّ صبلت ثٌیبػیي
مْژٍ امت .فیـا «مْژٍ ُیچگبٍ ثب عْػه یکی ًوی ىْػ» ّ صتی ثب ثِتـیي ًوؼه ّ ًگبُو کبهل یکی ًوی ىْػ ّ
ُویيَ تلبّت ػاؿػُ .ویي صبلت «ػیگـی هتلبّت» ثَ اّ ّ ًگبُو اربفٍ هی ػُؼ «هبفاػ ّ ؿاُِبی ًْ» ایزبػ ثکٌؼ.
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.
ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب امبمب یک صبلت «موجْلیک» امتُ ،وـاٍ ثب رؾثَ ُب ّ هؼؿتِبی ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ
تبثْىکٌبًَ عْیو .اهب اّ ثؼًجبل تبثْىکٌی هضِ ّ یب ثؼًجبل ُیبُْی ًبؿمینتی ّ ًوبیيی ًینت .صتی اّ ثؼًجبل ایزبػ
«تـّاهب» ّ ایزبػ ػلِـٍ ّ ُـاك هضِ ػؿ ربهؼَ ًینت ثلکَ ًگبٍ هتلبّت اّ ایي کْیـ ّ تـاّهب ؿا ایزبػ هی کٌؼ.
ؿّىٌلکـی ػؿ ایي هؼٌب صتی ّهتی « ؿّىٌلکـ ؿئبل» امت ّ کْیـ ایزبػ هی کٌؼ ،عطـ هی کٌؼ ّ ربهؼَ ؿا ثِن هی
ؿیقػ ،آًگبٍ صبلت ؿئبل اّ  ،صبلت ؿئبل ػؿ هؼٌبی ػلْفی امت .فیـا ػؿ هؼٌبی ػلْفی مبصت ؿئبل هضل صْْؿ
«هزبفُبی ّاهؼیّ ،اهؼیتِبی پتبًنیل ،ثؼًِبی ًْ ،ؿّایبت ًْ» ُنتٌؼ کَ صبل هی عْاٌُؼ ّاهؼیت ّ ثؼى صبکن ؿا کٌبؿ
ثقًٌؼ ّ ثَ «ّاهؼیت اکتْئل» تجؼیل ىًْؼ ( .یب ػؿ هؼٌبی «ؿئبل» ػؿ ًگبٍ «لکبى هني» امت .فیـا مبصت «ؿئبل یب
ّاهغ» ػؿ ًگبٍ لکبى هني ػیگـ هضل تبؿیکی هضِ ّ هـف رِبى ًوبػیي ًینت ثلکَ اّ صبل ُـ چَ ثیيتـ پیو ىـٓ
اٍلی ىکنت ّاهؼیبت کِي ّ ایزبػ رِبًِبی ًْ هی ىْػ .پیو ىـٓ آفاػی ػوین ثيـی هی ىْػ .افیٌـّ ژیژک ػؿ
کتبة «اًؼام ثؼّى رنن» ایي لکبى ؿا «لکبى ؿئبل یب لکبى ّؿای کنتـامیْى» هی ًبهؼ ّ هی تْاى ایي ًگبٍ اّ ؿا ثب ًگبٍ
ػلْف ثَ ُن ًقػیک کـػ یب پیًْؼ فػ).
ُـ 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
ًْ ّ رِبى موجْلیک ًْ ،هبًْى ًْ امت .صتی ّهتی ؿّىٌلکـ ًؼاًؼ کَ ػهیوب چَ هی عْاُؼ ّ كؤ هَؼه ىکبًؼى
ؿّایت کِي ّ رِبى کِي امت ،آًگبٍ اّ ػؿ ّاهغ هی عْاُؼ ثب ایزبػ یک كْبی ًْ ثَ اهکبًبت ّ ًگبُِبی ًْیی اربفٍ
ثیبى ّ ػیبلْگ ثؼُؼ کَ هی تْاًٌؼ ؿاُِب ّ ّاهؼیبت ًْ ثنبفًؼ .هگـ آًکَ ایي ؿّىٌلکـی گـكتبؿ توتغ «عـاة کـػى
هضِ ،تبثْىکٌی هضِ ّ ىکبًؼى ُـ هبًْى» ّ ػؿ پی لول هؼؿت هطلن ّ ُیچی هطلن ثبىؼ کَ آًگبٍ اّ ػؿ ًِبیت
یک ؿّىٌلکـ ثیوبؿ ّ گـكتبؿ صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی امتُ .وبًطْؿ کَ اگـ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ ًوبیيی
ؿّىٌلکـی ىْػ ّ ایي صبالت ثَ صبالت اٍلی ّ گلتوبى صبکن ثـ ًگبؿه ّ ًوؼ ّ صبالت اّ تجؼیل ىًْؼ ،آًگبٍ هب ثب
صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ّ ثب «تکـاؿ ّ متـًّی ؿّىٌلکـی» ّ ًبتْاًی اف ایزبػ چين اًؼافی ًْ ّ هتلبّت
ؿّثـّ ُنتین.
ؿّىٌلکـ موجْلیک ّ ؿّىٌلکـی موجْلیک ُویيَ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ّـّؿتِب ّ ًیبفُبی یک ربهؼَ ّ كـٌُگ
امت ّ ػهیوب ایي ًیبف ّ ّـّؿت تضْل ؿا ثبفتبة هی ػُؼ .فیـا ُـ كـٌُگ ّ ُـ پؼیؼٍ ای ُن مبصت ًبؿمینتی یب ؿئبل
عْیو ؿا تْلیؼ هی کٌؼ ّ ثؼیٌْمیلَ هـتت عْیو ؿا ثبفتْلیؼ هی کٌؼ ّ ُن صبلت ّ ّـّؿت موجْلیک عْیو ؿا ّ
ّـّؿت تضْلو ؿا تْلیؼ هی کٌؼ ّ ػهیوب چبلو هیبى ایي مبصتِب ّ صبهالى ایي مبصتِب امت کَ هی تْاًؼ ثبػج تکـاؿ
متـّى گًَْ یک گلتوبى ّ یب ثبػج تضْل مبعتبؿی یک گلتوبى ىْػ.
ؿّىٌلکـ ثَ ایي ػلیل ًوی تْاًؼ ّؿای «ػینکْؿك ّ گلتوبًِب» ثبىؼ .اّ هی تْاًؼ تٌِب «هْهؼیت ّ صبلتی اًتوبػی ّ
پبؿاػّکل ًنجت ثَ ػینکْؿك ّ رِبى عْیو» ؿا ثیبثؼً .گبُی هتلبّت کَ ثَ اّ اربفٍ هی ػُؼ چين اًؼافی هتلبّت ّ
موجْلیک ؿا ایزبػ ثکٌؼّ ،اهؼیتِبی مـکْة ىؼٍ ػیگـی ؿا هطـس ثکٌؼ ّ ثؼیٌگًَْ تضْل ػؿ ػینکْؿك ثیبكـیٌؼ .ػؿ
ثِتـیي صبلت ّ صتی ػؿ ؿاػیکبلتـیي ىکل ؿّىٌلکـ ،ثبف اّ یک «ثغو اف ُویي گلتوبى» ّ ىـایٔ امت .اّ ػؿ ثِتـیي
صبلت هخل ؿّىٌلکـاًی چْى ژیژک ػؿ ّاهغ یک «کبالی كـٌُگی هتلبّت» امت .آًزب کَ ؿّىٌلکـی ثغْاُؼ ثَ عْیو
ّ ُْاػاؿاًو اهٌبع ثکٌؼ کَ اّ ّؿای ُـ ّاثنتگی ّ پیًْؼی ّ کبهال « آفاػ ّ ؿُبمت» ،آًگبٍ اّ ػؿ صبل كـّه یک
«تُْن ّ كبًتنن ًبؿمینتی» ثَ عْیو ّ ُْاػاؿاًو امت تب ثَ صبلت هيتـک ًيئَ ایي «كبًتنن هيتـک ّ ؿُبیی
ػؿّؿیي» گـػًؼُ .ـ ؿّىٌلکـ ّ ُـ ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ ثـ ثنتـ ًگبٍ ّ ػینکْؿمی امت ّ افیٌـّ ػؿ ًِبیت ثـ پبیَ
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«تُْوی» امتْاؿ امت .تٌِب آى ًوؼ ؿّىٌلکـاًَ کَ صبّـ ثَ لول ایي پیًْؼ پبؿاػّکل عْیو ثب ػیگـی ،ثب ارتوبػو ّ
ثب عْاًٌؼٍ اه ثبىؼ ،یب هبػؿ ثَ لول پبیَ ُبی ػینکْؿمیْ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ،ربهؼَ ىٌبعتی ،میبمی ّ ؿیـٍ عْیو ثبىؼ،
تٌِب اّ هی تْاًؼ ُوقهبى ثَ مبى «ػیگـی هتلبّت» ُوقهبى ًگبٍ ًوبػاًَ ای ثَ عْیو ّ ثنتـه ػاىتَ ثبىؼ ّ اًؼیيَ ای
هتلبّت ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ «هبفاػ ّ تلبّت» ثیبكـیٌؼ.
ثب چٌیي ىٌبعت ّ ًگـىی ًیق هی تْاى مـاًزبم ثَ یک « ثضج رٌزبلی ثیِْػٍ» ػؿ ػؿّى رٌجو ؿّىٌلکـی ایـاى پبیبى
ػاػ .ایي رٌزبل ثیِْػٍ ثضج ػؿثبؿٍ ایي امت کَ آیب «ؿّىٌلکـی ػیٌی ّرْػ ػاؿػ یب اّ كؤ ًْاًؼیو امت» .تُْن ّ
كبًتنن ًبؿمینتی ًِلتَ ػؿ ایي ثضج اف اثتؼا ایي امت کَ گْیی کنبًی « ػهیوب هی ػاًٌؼ کَ ؿّىٌلکـی چینت ّ ثَ ایي
ػلیل هی ػاًٌؼ کَ چـا ػیي پـمتبى ًوی تْاًٌؼ ؿّىٌلکـ ثبىٌؼ» .تُْن ّ كبًتنن ػویوتـ اهب ایي امت کَ آًِب «عیبل هی
کٌٌؼ چْى ثَ ػیي اػتوبػی ًؼاؿًؼ ،پل آًِب آفاػ ّ ؿُب اف ُـ ایؼئْلْژی ُنتٌؼ ّ هی تْاًٌؼ ثَ ُوَ چیق ىک ثکٌٌؼ».
فیـا آًِب اف یبػ هی ثـًؼ کَ ًگـه آًِب ًیق ػؿ عْیو ػینکْؿك ّ چِبؿچْثی ػاؿػ ّ آًِب ًوی تْاًٌؼ اٍال ىک ّ
مْال ثکٌٌؼ ،ثؼّى آًکَ ثَ چیقی ػیگـ ّ اهکبًی ػیگـ ،چِبؿچْثی ػیگـ ثبّؿ ػاىتَ ثبىٌؼُ .وبًطْؿ کَ ُـ ىکی صتی
ُـ ُـ ىک ملجی ػؿ ًِبیت ػؿ ػؿّى عْیو ػاؿای ؿاٍ ّ ًگـىی امت ّگـًَ ًوی تْاًؼ مْال ثکٌؼ.
ثب ػؿک ؿّىٌلکـی ثَ مبى « ػیگـی هتلبّت ّ ًگـه پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثَ ػیگـی» هی تْاى آًگبٍ ػیؼ ّ پؾیـكت کَ
ُن ؿّىٌلکـی ػیٌی ّرْػ ػاؿػُ ،ن ؿّىٌلکـی چپ یب ؿامت ّ یب لیجـالُ .وبًطْؿ کَ ػؿ ؿًّؼ مکْالؿینن رِبى
هؼؿى هی ثیٌین کَ چگًَْ ػؿ آى ُن رٌجو ؿّىٌلکـاى ًْ ّ چپ هخل هبؿکل ّ ػیگـ ُگلیبى چپ ّرْػ ػاىت ّ ُن
ؿّىٌلکـاى ػیٌی ّ مکْالؿ چْى «کیـکَ گبؿػ» صْْؿ ػاىتٌؼ ّ یب ؿّىٌلکـاى ػیگـ چْى هبکل ّثـ ّ ػیگـاى.
ثب چٌیي ًگـىی ًیق هی تْاى ػؿک کـػ کَ چـا ػهیوب صْْؿ ایي ؿّىٌلکـاى هتلبّت ثـای ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ًْ اف
هؾُت ،اف پؼیؼٍ ُب ،اف ػلن ّ ّاهؼیت هِن امت ّ چـا ثَ ربی ثضج «ًبؿمینتیً ،بؿك ،ثی ًتیزَ» ػؿ ثبة
«ؿّىٌلکـی ػیٌی آؿی یب ًَ» ،ثبینتی ًَ تٌِب صْْؿ اّ ّ ؿّىٌلکـاى هتلبّت ػیگـ ؿا ثـمویت ىٌبعت ،ثلکَ ثبینٌی
صْْؿ آًِب ؿا ٓلجیؼُ .وبًطْؿ کَ ثـ پبیَ ایي «اروبع روؼی » ػؿثبؿٍ هوْلَ ؿّىٌلکـی ثَ مبى «ػیگـی هتلبّت ّ
پبؿاػّکل»  ،آًگبٍ هی تْاى ًظـات ایي ؿّىٌلکـاى هغتلق ؿا ثَ ًوؼ کيیؼ ّ ثـؿمی کـػ کَ کزب ایي ًوؼ هتلبّت ّ ًْ
اف هؾُت تْمٔ ؿّىٌلکـاى ػیٌی چْى مـّه ّ ثویَ ٍْؿت هی گیـػ ّ کزب ػچبؿ ًوؼ آًِب ًبؿك ّ یب گـكتبؿ مٌت ّ
گـكتبؿ ّؼق ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل امتُ .ویي ًوؼ ّ ثـؿمی ؿا هی تْاى آًگبٍ ػؿثبؿٍ ػیگـ اىکبل ّ صبالت
ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ًنلِبی هغتلق هطـس کـػ ّ ثبیؼ هطـس کـػُ .وبًطْؿ کَ ثب چٌیي ًگـىی هی تْاى ػؿک کـػ کَ
چـا گبٍ ؿّىٌلکـی ػهیوب ثیبًگـ عْامتِبی یک ثغو ّ گـٍّ عبً امت ،هخل ؿّىٌلکـ چپ یب ؿّىٌلکـ ػیٌی یب
ؿّىٌلکـ لیجـال ّ ُوقهبى ًوؼ هتلبّت عْیو ؿا ایزبػ هی کٌؼ ّ صبّـ ثَ ػیبلْگ ّ چبلو ثب ػیگـی امت (
ؿّىٌلکـی کَ آًتًْیْ گـاهيی آًـا «ؿّىٌلکـ اؿگبًیک» هی ًبهیؼ)ُ .ن ایٌکَ ػیؼ کَ ؿّىٌلکـاى هنتول ًیق ػاؿای
پیًْؼُبی ػینکْؿمیْ عبً عْیو ُنتٌؼ .فیـا ؿّىٌلکـ موجْلیک هی ػاًؼ کَ «ػیگـی» ّ آى رِبى ّ پؼیؼٍ ای کَ اّ
ثـؿمی هی کٌؼُ ،ن ثـایو ػقیق امت ّ اّ عْػ ثغيی اف ایي ػینکْؿك امت ّ ُن اّ ؿا ًوؼ هی کٌؼ ّ چیقی هتلبّت
هی ٓلجؼ ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة ایي ثغو اف ثضج هی تْاًیؼ ثَ هوبلَ هي ثَ ًبم « مْتی ىبػی ٍؼؿ ػؿ
پبؿافیت ّ ًوؼ مْژٍ» ّ ثغو هـثْٓ ثَ « صبلت مْژگی ّ صبلت ثبلـبًَ ؿّىٌلکـی» ػؿ ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ)4.

حاالت تیواسگًَْ سّؽٌفکشی ایشاًی
پل اف ٓـس ّ تيـیش «مبعتبؿ ّ ًظن ًِلتَ ػؿ ؿاثطَ ؿّىٌلکـی ثب ػیگـی» ّ ایزبػ یک مبعتبؿ ّ چِبؿچْة اّلیَ ّ
امبمی ثـای ایي هوْلَ ،صبل هی تْاًین ثَ مـاؽ ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی
ثـّین .ثـ پبیَ ًوؼ ثبال ثبینتی ثـای عْاًٌؼٍ هيغٌ ىؼٍ ثبىؼ کَ صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ایـاًی ّهتی ثـّف هی
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کٌؼ کَ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ًوؼ ّ ًگبٍ یب ؿكتبؿ اّ ثـ صبالت موجْلیکو ثچـثؼ ّ اّ ّ ًّگبُو ؿا ّاػاؿ ثَ تکـاؿ
ثیوبؿگًَْ ًوبیيِبی ًبؿمینتی ّ تبثْىکٌیِبی ؿئبل ّاؿ ّ ثَ امبؿت ػؿ ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل مبفػ .فیـا ثب
گـكتبؿی ػؿ ایي صبالت ؿئبل یب ًبؿمینتی آًگبٍ ًوؼ ّ ًگـه ؿّىٌلکـ گـكتبؿ تکـاؿ ّ متـًّی ثیوبؿگًَْ ّ یب گـكتبؿ
ُیبُْی ًبؿمینتی ّ توتغ ىکبًؼى ُـ هبًْى ّ ػیگـی امت.
ثـای ایٌکَ عْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ایـاًی اثقاؿی ثـای ىٌبعت «صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـی ایـاًی» ّ آًچَ ثالی ربى
ؿّىٌلکـی ایـاًی امت ،ػاىتَ ثبىؼ ّ ثِتـ ثتْاًؼ صبالت موجْلیک ّ هْی ؿّىٌلکـاًَ ؿا اف صبالت ثیوبؿگًَْ
ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ متـّى ؿّىٌلکـی تلکیک ثکٌؼ ،ػؿ ایي ثغو اف ًوؼ اف ىیٍْ ای امتلبػٍ هی کٌین کَ لکبى ػؿ
مویٌبؿ ؿّاًکبّی ػامتبى «ًبهَ ػفیؼٍ ىؼٍ» اف اػگبؿ .آلي پْ ،ػؿ اعتیبؿ هب هـاؿ هی گؾاؿػ (.اف آًزب کَ هي ایي ىیٍْ
لکبًی ؿا ػؿ ًوؼ اعیـم ثَ ًبم « راههای شناخت سناریوی پنهان رخدادهای انسانی و « ناموس ایرانی» با مثالهای
فراوان توضیح داده ام ،از آنرو اینجا فقط توضیحی مختصر می دهم و خواننده را برای اطالعات بیشتر به این مقاله
ارجاع می دهم)5.
لکان در این سمینار و به کمک نقد داستان « نامه دزدیده شده» نشان می دهد که هر حادثه و رخدادی ،مثل یک نامه
یا مثل بحث درباره یک پدیده ،بدور خویش یک «نظم سمبولیک و سناریوی سمبولیک» ایجاد می کند و این نظم
باعث می شود که در هر بازی انسانی و در هر بحث انسانی عمدتا «سه نقش و حالت و سه برخورد» به وجود بیاید.
هر موضوع و حادثه دقیقا این سه «پوزیسیون و مقام» را بنا به حالتش ایجاد می کند ،به بازیگرانش نقشی خاص می
دهد و یا اینکه بازیگرانش بنا به توانشان این «نقشهای ناخودآگاه» را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک
را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می دهند.
این سه بخش و سه حالت همان سه حالت و ساحت «نارسیستی/رئال /سمبولیک» هستند که در نقد لکان به آنها نقش
اول یا «نقش کور (همان نقش رئال)» ،نقش دوم یا «نقش خیالی یا نارسیستی» و نقش سوم یا «نقش و جایگاه سوم
سمبولیک» گفته می شود .یعنی به زبان ساده هر پدیده فردی ،سیاسی ،عشقی یا خانوادگی و غیره که رخ می دهد ،هر
بحث روشنفکری درباره ناموس ،اخالق ،هنر ،سیاست ،انسان و غیره که صورت می گیرد ،ما می توانیم در آن شاهد
یک «مثلث ارتباطی» باشیم و می توان سه نقش مشخص و همپیوند در هر پدیده و حادثه دریافت.
نقش اول همیشه «نقش کور» است .یعنی روشنفکر یا خواننده نقد روشنفکر در چالش با پدیده مورد نظرش مثل «
ناموس یا بکارت» سریع «نقش و جایگاه» را به عهده می گیرد که گفتمان ناموس یا بکارت حاکم بر جامعه از او می
طلبد و شاید حدااکثر همان دفاع از ناموس و بکارت را با کلمات و القاب مدرن انجام دهد .یعنی موضع اصلیش با یک
پدیده به حالت «رئال» و غرق شدن در گفتمان عمومی و نگاه دیگری بزرگ و ناتوانی از ایجاد نگرشی فردی و
متفاوت است .اما می تواند حداکثر این حالت رئال خویش را با توجیهات سمبولیک پیوند بزند و یک حالت
«رئال/سمبولیک» ایجاد بکند ( .ازینرو ژیژک از نه نوع تلفیق مختلف سخن می گوید .مثل سمبولیک/سمبولیک،
سمبولیک/خیالی ،سمبولیک/رئال یا واقع و دو حالت دیگر مانند خیالی /خیالی ،رئال/رئال و ).....
نقش دوم «نقش دوم در هر سناریو و بازی و مثلث ارتباطی ،در واقع نقش فردی است که به قول لکان « می بیند که
اولی نمی بیند و به این خاطر گرفتار این تله ارتباطی می شود که گویی او به راز پشت پرده پی برده است ،به معنای
نهایی موضوع پی برده است» .برای مثال و همانطور که در دو نقد اخیرم مطرح کرده ام ،در بحث «ناموس» این
«نقش دوم» را کسانی چون شادی صدر و یا فمینیستهای اولتراچپی اجرا می کنند که حال خیال می کنند به راز ناموس
و کلک مردان پی برده اند و می خواهند مردان خشونتگرای ایرانی را افشا بکنند و «حق زنان قربانی ناموس را
بستانند» .مشکل نقش دوم در هر بازی همیشه این است که او دچار یک توهم نارسیستی است و خیال می کند که او
چون می داند که چرا اولی و «نقش کور» اشتباه فکر می کند ،پس او حتما حال درست فکر می کند و راه درست را
یافته است و دقیقا این «تله ای» است که او در آن گرفتار می شود و نمی تواند به درک عمیق موضوع و یا به راه
حلهای درست برای یک تحول سیاسی،عشقی یا علمی دست یابد .ازینرو نیز «همه تئوریهای توطئه» رایج میان
روشنفکری ایرانی از گرفتاری در این «نقش دوم و خیالی» نشات می گیرد و اینکه آنها دقیقا می دانند که پس پرده
سیاسی،فرهنگی ،جهانی چه می گذرد و «دیگری بزرگ» چه نقشه هایی در سر دارد .همه ی بازیهای «قهرمان
گرایی» روشنفکری ایرانی که به ویژه در دهه های اول قبل و بعد از انقالب بالی جان روشنفکری ایرانی بود ،ناشی
از گرفتاری در این «نقش دوم و خیالی» بوده و هست .زیرا این «روشنفکری نارسیستی» خیال می کرد که با «قتل
پدر» می تواند به نجات «مام خلق یا مام وطن» دست یابد و او را بانی و باعث و مقصر همه بالیا می دید .جالب این
است که بخشی مهم از این فمینیسمهای اولتراچپ و در واقع «ضد مردی» که امروزه وجود دارند ،سابقا چریک و از
درون جنبش چریکی و چپ می آیند و این تداوم بازی کهن به شیوه نو نشان می دهد که چرا وقتی تحول در «نوع
نگرش وحالت برخورد به دیگری» ،یعنی مهمترین تحول فردی و ساختاری ،بوجود نیاید ،آنگاه بازی کهن « مبارزه
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برای خلق قهرمان و بر علیه دیکتاتور» به مبارزه جدید و تراژیک/کمیک « مبارزه برای نجات زن مظلوم علیه مرد
حاکم و ناموسی» تبدیل می شود و آن دیدگاه سترون تراژیک به حیات خویش به شیوه ای نو و به تکرار بیمارگونه
خویش در اقلیتی اندک ادامه می دهد.
زیرا برای دست یابی به این درک عمیق و توانایی ایجاد تحول در شناخت و گفتمان ،در واقع «نقش سوم و مقام سوم»
در هر بحث و رخداد الزم است که یک « نقش و مقام سمبولیک» است .این «نقش و مقام سمبولیک» به معنای این
است که فرد حال می تواند « حاالت و چشم اندازهای دو نقش دیگر» را ببیند و بررسی بکند ،جایش را مرتب عوض
بکند و قادر به نقد خویش و نقشهای دیگر ،نظرات دیگر باشد و اینگونه او می تواند به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل
معضالت و بحرانهای فردی و یا جمعی دست یابد .در بحث ناموسی آنگاه نگاه سمبولیک و نقش سوم سمبولیک را نقد
کسانی چون نگارنده بازی می کند که قادر به نقد چندچشم اندازی «پدیده ناموس» و توانایی نقد خطاهای «نقش اول و
دوم» در گفتمان ناموسی هستند ،تا بتوان به تحول چندجانبه فردی ،فرهنگی ،حقوقی و ساختاری دست یافت .به تحول
در گفتمان ناموس و به دستیابی به «ناموس سمبولیک» و حقوق برابر زن و مرد دست یافت ( .دراین باره به نقدهای
اشاره شده مراجعه کنید ).زیرا نقش اول و دوم در نهایت محکوم به بازتولید ناموس و چرخه ناموس/بی ناموسی هستند
و حامالن نقش دوم و نارسیستی به ناچار محکوم به ایجاد شکست خواست نهایی خویش هستند .زیرا آنها نیز اسیر
بازی و گفتمان کهن ،اسیر خشم و کینه نارسیستی یا رئال باقی مانده اند و ناتوان از دست یابی به «ساحت سمبولیک و
ارتباط پارادوکس و تثلیثی با دیگری» هستند.
ًتیزَ گیـی هِن ػیگـ لکبى ػؿ مویٌبؿ « ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» ایي امت کَ ایي ثبفی ّ «هخلج اؿتجبٓی» ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ
صبػحَ ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق هـتت تکـاؿ هی ىْػ تب آًقهبى کَ «ًوو موجْلیک» ثَ ًوو اٍلی ّ ثـعْؿػ اٍلی تجؼیل
گـػػ ّ ثضـاى ثتْاًؼ ثَ پبیبى ؿمؼ ،ؿعؼاػ میبمی ،اهتَبػی ّ یب ػيوی ثتْاًؼ ثَ ثضـاًو پبیبى ػُؼ ّ پب ثَ هـصلَ
رؼیؼی ثگؾاؿػ .افیٌـّ ًیق صْاػث میبمی یب كـػی ّ ػيوی کَ امیـ «ًوو اّل کْؿ» ّ یب «ًوو ػّم عیبلی ّ
ًبؿمینتی» ثوبًٌؼ ،هضکْم ثَ «تکـاؿ ّ ثبفتْلیؼ ثضـاى» ثَ ىکل ًْیٌی ُنتٌؼ تب آًگبٍ کَ ثَ «ؿاٍ صل موجْلیک»
عْیو ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ پبیبى ُـ ثضـاى ّ ُـ ؿعؼاػ ّ ػمتیبثی ثَ یک ؿاٍ صل موجْلیک ،ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ
ػـٍَ ًْیٌی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ اکٌْى ػّثبؿٍ هی تْاًؼ ّ ثبینتی ایي مَ ًوو ّ ایي «هخلج اؿتجبٓی»
ثْرْػ آیٌؼ تب تضْل ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ.
ثَ ایي عبٓـ ًیق گلتوبى ؿّىٌلکـی ایـاًی هزجْؿ امت آى هؼؿ ثَ تکـاؿ ثضـاى عْیو ّ لول متـًّی ّ صبالت
هًْتبژگـ یب ًبؿمینتی ّ ؿئبل عْیو ثپـػافػ تب مـاًزبم ُـ چَ ثیيتـ ثَ ىٌبعت ػویوتـ ّ ثَ تْاًبیی ػمتیبثی ثَ
«صبلت ّ هوبم مْژٍ موجْلیک ػؿ ػیؼاؿ ثب ػیگـی» ،ثَ تْاًبیی ػمتیبثی ثَ « صبلت مْژٍ هتلبّت ّ پبؿاػّکل» ػمت
یبثؼ ّ ثَ ثضـاى كـػی یب روؼی عْیو پبیبى ػُؼ ّ تلبّت ثیبكـیٌؼ ،هبفاػ ّ عالهیتِبی ًْ ثیبكـیٌؼ .آًزب کَ ایي اتلبم
ًیبكتبػٍ امت ّ ایي ثضـاى اػاهَ ػاؿػ ،آًگبٍ هب ثب تکـاؿ ثیوبؿگًَْ «ًوو اّل کْؿ» ّ یب «ًوو ػّم عیبلی» ػؿ یک
گلتوبى ّ مٌبؿیْ ّ ػؿ ثـعْؿػ ثَ یک پؼیؼٍ ؿّثـّ ُنتین ّ ایي تکـاؿ ثیوبؿگًَْ ػؿ ؿكتبؿ ّ ًگبؿه ؿّىٌلکـ ایـاًی
صبالت ّ تیپِبی عبٍی ؿا ثْرْػ آّؿػٍ امت کَ ایٌزب کْتبٍ آى ؿا ثیبى هی کٌین:
سّؽٌفکش ًاهْعی :ایي صبلت اف ؿّىٌلکـی ایـاًی ؿا هی تْاى ثَ ّیژٍ ػؿ پیًْؼ ثب هجبصخی هخل اعالم ،ػیي ّ آػاة ّ
ؿمْم ارتوبػی ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب ُـامِبی رٌنیً ،بهْمی هيبُؼٍ کـػ .صبلت ایي ؿّىٌلکـی ایي امت کَ یب «ًوو
اّل ّ کْؿ» ّ هؼاكغ ؿمْم کِي ؿا ثَ ىیٍْ ای ًْ ارـا هی کٌؼ ّ ًَ تٌِب ًبتْاى اف ایزبػ ىک ّ چين اًؼاف ًْ ثَ ایي
هؼْالت ّ یب ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایبت ًْ اف ػیي ّ اعالم ّ هجبصج رٌنی ّ ًبهْمی امت ،ثلکَ ثب ایي ًظـیبت ًْ ّ
ثـای ػكبع اف «ًبهْك ّٓي ،ػیي ،تبؿیظ ّ اعیـا ًبهْك اهْام» ثَ هجبؿفٍ اصنبمی ّ ًظـی هی پـػافػ .صبلت فثبى ّ
مغي ایي ؿّىٌلکـ ًبهْمی ایي امت کَ عیبل هی کٌؼ صبل اّ تٌِب کنی امت کَ « ثَ ًبهْك فثبى كبؿمی ،كـٌُگ
ایـاًی ،ػیي امالمً ،بهْك اهْام متن ػیؼٍ ّ فًبى ػؿ متن» ّكبػاؿ هبًؼٍ امت ّ اف ػقیقه ،هبػؿه ػؿ ثـاثـ ایي عبئٌبى
ّ تْٓئَ کبؿاى ػكبع هی کٌؼ ّ ثؼًجبل هوَـی ثـای ًبهْك اف ػمت ؿكتَ هی گـػػ .افیٌـّ فثبى ّ کالم ایي ؿّىٌلکـ
چَ ثغْاُؼ ّ یب ًغْاُؼ ،هبالهبل اف عيًْت ّ فهیٌَ چیٌی ثـای رٌگِبی ًبهْمی ّ ًلی ػگـاًؼیو امت.
«ًوو ػّم» ػؿ ایي ثبفی ًبهْمی ؿا ػؿ ّاهغ «ؿّىٌلکـ ًبؿمینتی یب عیبلی» ثبفی هی کٌؼ کَ صبل اّ ًیق ثَ ػكبع
«ًبهْمی اف ػیگـی ّ ًوطَ هوبثل» ،ثَ ػكبع ًبهْمی اف هؼؿًیت ّ یوَ ػؿاًؼى ثـای هؼؿًیت ّ مـاپب هؼؿى ىؼى ،یوَ
پبؿٍ کـػى ثـای ظلن ثَ عْیو ّ گـٍّ تضت متوو هی پـػافػ .یب اف ٓـف ػیگـ اکٌْى ایي ؿّىٌلکـ «ًوو ّ كیگْؿ
ّؼ ًبهْك» ؿا ػؿ ایي ثبفی ثیوبؿگًَْ ّ متـّى ایزبػ هی کٌؼ .اکٌْى هب ثب ؿّىٌلکـ ثبٍطالس «ثی ًبهْمی» ؿّثـّ
ُنتین کَ عیبل هی کٌؼ کبهال هتْبػ ثب اّلی امت اهب هتْرَ ًینت کَ اّ ًوو ّ صبلتو ؿا امبمب ثـ امبك ػىوٌی ّ
هغبللت ثب اّلی گؾاىتَ امت ّ ایٌگًَْ امیـ گلتوبى ثبهی هبًؼٍ امت .فیـا چـعَ ًبهْك/ثی ًبهْمی ،چـعَ اعالم /ثی
اعالهی ػؿ ّاهغ ثبفتْلیؼ کٌٌؼٍ هِن گلتوبى ًبهْمی ّ ؿّىٌلکـ ًبهْمی امتُ .وَ کنبًی کَ یکؼكؼَ صبل هی عْاٌُؼ
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ثی ًبهْمبًَ ثٌْینٌؼ ّ ػول ثکٌٌؼ ّ ثَ هْل عْػىبى «ُـ رٌنیتی یب ُـرٌنی» ىًْؼ ّ عیبل هی کٌٌؼ ثؼیٌْمیلَ ثـ
اعالم ،ثـ ػیگـی چیـٍ ىؼٍ اًؼ ،ػؿ ّاهغ امیـ ایي ثبفی تـاژیک/کویک ًبهْمی/ثی ًبهْمی ىؼٍ اًؼ .ثَ ربی ایٌکَ ثب
ؿُبیی عْیو اف عين ّ کیٌَ ّ ثب ّؿّػ ثَ «ًوو مْم» یبػ ثگیـًؼ کَ ثب ػجْؿ اف چـعَ ًبهْك/ثی ًبهْمی ػؿ ّاهغ ثَ
رنن ّ توٌبی ع ْیو ّ ػیگـی ػؿ گلتبؿ ّ کـػاؿ اصتـام ثگؾاؿًؼ ،پب ثَ ػـٍَ ًوؼ ّ ػیبلْگ پبؿاػّکل ّ ُوـاٍ ثب
ػالهًَ/وؼ ثب ػیگـی ثگؾاؿًؼ ّ ایٌگًَْ ًگبٍ ّ ًگبؿىی چٌؼمْیَُ ،ن هٌتوؼاًَُ ،ن اكيبگـاًَ ّ ُن عٌؼاى ّ ُوـاٍ ثب هجْل
هضؼّػیت ًگـىی عْیو ثیبكـیٌٌؼ.
سّؽٌفکش لِشهاى :ایي صبلت اف ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ػؿ مبلِبی هجل اف اًوالة ّ ػؿ ػَُ اّل ثؼؼ اف
اًوالة ،ػؿ ّاهغ ثـ كْبی ؿّىٌلکـی ایـاًی صبکن ثْػ ّ ثبػج ىؼ کَ ایي ؿّىٌلکـی ّ ثـای هخبل ؿّىٌلکـ چپ
هجبؿفٍ ثـ ػلیَ مـهبیَ ػاؿ ؿا ثـ هجبؿفٍ ثـ ػلیَ مـهبیَ ػاؿی تـریش ثؼُؼ؛ «پؼؿکيی ّ ىبٍ کيی» ّ اػؼام اًوالثی ؿا
ثـ تضْل ػهْکـاتیک ربهؼَ ّ ؿىؼ صکْهت هبًْى تـریش ػُؼ ّ ثؼیٌْمیلَ عْػ ؿا ثَ هـثبًیبى ثؼؼی ایي مینتن اػیپبل ّ
«پؼؿکو/كـفًؼکو» تجؼیل مبفػ .ایي ؿّىٌلکـی هِـهبى گـا کَ امیـ گلتوبى عیـ/ىـی ّ پِلْاى گـایی ایـاًی ثْػ،
ػؿ ّاهغ امیـ «ًوو ػّم ّ ًبؿمینتی» ثْػ ّ هضکْم ثْػ کَ ىکنت تـاژیک عْیو ّ عْامتِبی هؼؿى عْیو ؿا پبیَ
ؿیقی مبفػ ،فیـا «ًْع ؿاثطَ اصنبمی ّ ػوین ًبؿمینتی اّ ثب ػیگـی» ػؿ تٌبهِ ثب عْامتِبی ػوؼتب هؼؿى ّ
موجْلیکو ثَ ػًجبل آفاػی ّ ػؼالت هـاؿ ػاىتُ .وبًطْؿ کَ ػؼم ىٌبعت عْة ػلوی ثَ پؼیؼٍ ُب ّ ًجْػ كْبی
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
ؿّىٌلکـ ًبهْمی امت ،کن ىؼٍ امت .ثب ایي صبل صْْؿ ایي ًگـه ؿا هی تْاى ػؿ ًگبٍ ثـعی اف ؿّىٌلکـاى چپ ّ
ػؿ تضلیِبی آًِب ثبفیبكت .ثـای هخبل هزلَ «آؿه» ّ ثضج ایي هزلَ ػؿ ثبة «پؼیؼٍ تْاة» صْْؿ ایي ًگبٍ تـاژیک
ؿّىٌلکـ هِـهبى گـا ؿا ػؿ ثـعی هجبصج ًيبى ػاػ .صبٍل ایي صْْؿ ّ تکـاؿ تـاژیک آى گبٍ ایي امت کَ ایي
هِـهبًبى ؿّىٌلکـ ثَ ُوبى ىکل عيي ثَ «تْاثبى هـثبًی ًظبم» ثـعْؿػ هی کٌٌؼ کَ ىکٌزَ گـاى ثـعْؿػ هی کٌٌؼ.
رٌجَ عٌؼٍ ػاؿ ّ کوؼی هّْْع اهب ایي امت کَ اٍْال ػیگـی «هِـهبًی» ّرْػ ًؼاؿػ ّ ُوَ هِـهبًبى ػؿ فًؼاًِب ثَ
هتل ؿمیؼٍ اًؼ ّ ایي ثغيی کَ ثؼكبع اف آؿهبى آًِب ّ ًبهْك هِـهبًبًَ آًِب هی پـػافػ ،ػؿ ّاهغ عْػ ثَ کوک «اػتـاف
ّ تْثَ» ّ پل اف گؾؿاًؼى مبلِبی ْٓالًی فًؼاى ثَ عبؿد آهؼٍ اًؼ .یؼٌی ػؿ ّاهغ ثَ ًْػی تْاة ُنتٌؼ ّ ثب ایي صبل ثَ
ُوبى ىکل مبثن ثَ تْاثبى ثـعْؿػ هی کٌٌؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ایي كـٌُگ هِـهبًبًَ ّ ؿلٔ ّ ثَ ایزبػ ثـعْؿػی ؿلٔ ّ
تـاژیک ثَ پؼیؼٍ تْاة هی پـػافًؼً .وًَْ هيغَی اف ایي ثـعْؿػُبی تـاژیک/کویک ،مغٌبى ّ ًْىتَ ُبی «ایـد
هَؼاهی» امت کَ صتی ًْع ًْىتَ ُبی اّ ًیق ثَ صبلت کنی امت کَ گْیی ثـ «هٌجـ تبؿیظ» ًينتَ امت ّ ػؿ صبل
ثبفگْیی عبٓـات هِـهبًبى ّ هْبّت ػؿثبؿٍ ثـیؼگبى ّ ػیگـاى امت ّ ثَ ُوبى فثبى تک مْیبًَ هِـهبًی هی ًْینؼ
ّ ثَ پؼیؼٍ ُب هی ًگـػ .ػؿ ػؿّى رٌجو كویٌینتی هی تْاى ًوًَْ ایي ًگبؿه هِـهبى گـایبًَ ،میبٍ/ملیؼی ّ ػؿ ًِبیت
کن هضتْا ّ ًبتْاى اف ثـعْؿػ ػوین ّ پبؿاػّکل ثَ ػیگـی ؿا ػؿ «ًوؼُب ّ عطبثَ ُبی» هِـهبى گـایبًَ ّ ػوؼتب ػؿ
پی «اكيبی هـػاى متوکبؿ» اف «ىبػی اهیي» ػیؼ .ىیٍْ ًوؼ ّ ًگبؿىی کَ گْیی اف فهبًی کَ اّ چـیک ثْػٍ امت تب
کٌْى ُیچ تـییـ ثٌیبػیي ًکـػٍ امت ّ كؤ ربی علن ػیـّف ّ ػیکتبتْؿ ػیـّف ّ ثبفی ًبؿمینتی هِـهبى گـایبًَ ّ
ًبهْمی ػیـّف ؿا ثبفی رٌگ فى هـثبًی ّ هـػ ػیکتبتْؿ ّ هِـهبًبًی چْى اّ گـكتَ امت .عْىجغتبًَ ایي ًنل اف
ؿّىٌلکـی هِـهبًی هـتت ػؿ صبل فّال امت .ثب آًکَ صْاػث اعیـ میبمی ػؿ هیبى ثـعی اف رْاًبى ؿاػیکبل ّ
اًوالثی ػّثبؿٍ هیل ایي ؿّىٌلکـی هِـهبى گـایبًَ ؿا ایزبػ کـػٍ امت ّ ایي گلتوبى ػؿ ثـعی ًظـات ایي ًنل ثبفتبة
هی یبثؼ اهب ایي كؤ ًوبیيی کْتبٍ هجل اف هـگ ثیيتـ ّ فّال ثیيتـ ایي «ػایٌبمْؿُبی ؿّىٌلکـی ایـاى» امت.
سّؽٌفکش ًاسعیغت :ؿّىٌلکـ ًبؿمینت ایـاًی کَ ثَ ّیژٍ مبثوب ػؿ ًنل اّل ّ کیو ىغَیت پـمتی آًِب ،ؿّاثٔ
هـیؼ/هـاػی آًِب ّ فثبى پـٓوطـام ّ یب «پبؿمی ّ تویق» آًِب ّ ػؿ ًبتْاًی اف ػؿک ػوین هجبصج عْیو ؿا ًيبى هی
ػاػ ،صبل صبالت رؼیؼ عْیو ؿا ػؿ ًنلِبی ؿّىٌلکـاى رْاى ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ثْرْػ آّؿػٍ امت .ایي
ؿّىٌلکـ ًبؿمینتی کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ «ًوو ػّم» ؿا ػؿ ثـعْؿػ ثَ پؼیؼٍ ُب ثبفی هی کٌؼ ،هی عْاُؼ «هتلبّت اف
اّلی» ثبىؼ ّ ثَ ُـ ىکلی مؼی هی کٌؼ کَ ایي تلبّت ػؿ ؿكتبؿ ّ ًگبؿه ؿا ثیبكـیٌؼ اهب اف آًزب کَ اّ ػؿ ًِبیت امیـ
ًگبُو ّ ػؿگیـیو ثب اّلی ّ امیـ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ثب ػیگـی امت ،اف آًـّ تلبّتِبی اّ ثیيتـ «ًوبیيی،
هٌَْػی ،مطضی» امت ّ ًبتْاى اف ایزبػ یک چين اًؼاف ػوین ّ هتلبّت ثَ هّْْػبت ّ پؼیؼٍ ُبمت .صبالت ػیگـ
ایي ؿّىٌلکـی ًبؿمینتی ؿا هی تْاى ػؿ ایزبػ ؿّاثٔ هـیؼ/هـاػی ًْ یب ایزبػ صجبثِبی ًبؿمینتی ثؼّؿ عْیو ّ
ؿّىٌلکـاًيبى ػؿ رٌجو رْاى چپ ایـاًی یب رٌجو رْاى ؿّىٌلکـاى ثبٍطالس پنبهؼؿى ایـاًی ّ ثضج ُب ّ مبیتِبی
اػثی ،كـٌُگی یب ٌُـی آًِب ػیؼ .ثی ػلیل ًینت کَ ػؿ ربهؼَ ایـاًی ایٌوؼؿ ؿاصت ثَ یکؼیگـ «امتبػ» هی گْیٌؼ ّ ػؿ
ربهؼَ ای کَ ٌُْف توـیجب ُیچ کتبثی اف لکبى ّ یب ػلْف ثَ كبؿمی تـروَ ًيؼٍ امت ،ثزق چٌؼ کتبة هـرغ ػؿثبؿٍ لکبى
اف ػکتـ هْللی ّ ؿیـٍ ،اهب ایٌوؼؿ هتغٌَ ػلْف ّ لکبى ّ ؿیـٍ ػؿ هیبى ًنل رْاى ّرْػ ػاؿػ.
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روشنفکر می تواند دارای حاالت «نارسیستی و نمایشی» نیز باشد .زیرا هر روشنفکر ی در نوع کالم و نگاهش در
حال اجرای یک نمایش برای جلب توجه دیگران و برای مسحور کردن دیگران نیز هست اما اگر این میل نارسیستی و
نمایشی در نگاه روشنفکر نقش اول را بازی بکند آنگاه او دچار حاالت هیاهو طلبی و نون به نرخ روز خوردن برخی
روشنفکران ایرانی می شود ،اسیر حاالت سیاه/سفیدی می شود و از طرف دیگر به «روشنفکر مالیخولیایی و
خراباتی» ایرانی تبدیل می شود که یک معضل مهم روشنفکری ایرانی است .آًگبٍ ًگبؿه ّ صبلت ایي ؿّىٌلکـ ػؿ
ّاهغ ػؿ پی «هـػْة کـػى ّ هنضْؿ کـػى ػیگـی» ثَ کوک میتبػُبی پـٓوطـام ّ اؿربػِبی كـاّاى ثَ ػُِب
كیلنْف ّ هتي هتلبّت ػؿ یک یب چٌؼ رولَ امت .ایٌگًَْ اّ كؤ صـف هی فًؼ ثـای ایٌکَ رلت تْرَ ثکٌؼ ّ ػؿ ًِبیت
اّ ػُبى ثبف هی کٌؼ ،ثی آًکَ چیقی ثگْیؼ یب ثیبكـیٌؼ .تـروَ ُبی ًبؿك ،تلکـات ّ ًگبؿه التوبٓی کَ ػؿ آى اف لکبى
تب ػلْف ّ كْکْ تب ػُِب كیلنْف ػیگـ ثَ مبػگی ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ هی گیـًؼ ّ ثَ ُن پیًْؼ ػاػٍ هی ىًْؼ تب مغي ّ
هطلت «پـٓوطـاهتـ ّ ثب رالل ّ اؿػبة ثقؿگتـی» ثبىؼً ،وبػ ایي ؿّىٌلکـی ًبؿمینتی ایـاًی امت کَ ػؿ ًِبیت
هؼؿت عالم عْیو ؿا كؼای ایي توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ عْػثقؿگ ثیٌِبی ًبؿمینتی ّ ُْؿای ُْاػاؿاى کْچک عْیو
هی کٌؼ .گـٍّ ثٌؼیِبی ؿّىٌلکـی ایـاًی ػؿ ػاعل ّ عبؿد اف کيْؿ ػوؼتب امیـ ایي «توتغ ًبؿمینتی» ّ صوبهت
ًبؿمینتی ُنتٌؼ ّ ثؼیي عبٓـ ثَ ربی ایزبػ «ًگبٍ هتلبّت ّ ًْ» ػؿ ّاهغ « لؼبة ّ ثبػکٌک ًبؿمینتی» ًْ هی مبفًؼ
کَ ثب یک ًوؼ ػؿمت ّ ػوین هی تـکؼ ّ رق ثغبؿی ًبؿمینتی ّ هؼتی ُیبُْی ًبؿمینتی چیقی ثَ رب ًوی گؾاؿػ.
سّؽٌفکش تاتْؽکي ّ تشّاهاصا :از طرف دیگر روشنفکر به معنای حضور مداوم شکست هر روایت و حالت نمادین
نیز هست .زیرا روشنفکر همان دیگری متفاوت است که مرتب بر مرز فرهنگها می زید و مرتب نشان می دهد که
امکانی دیگر وجود دارد و یا قدرتها و حاالتی نو را ،کالمهایی متفاوت و نو را به درون جامعه و فرهنگ خویش
قاچاق می کند و تفاوت می آفریند .در این حالت روشنفکر به حالت یک «گرگ بیابان» و یا یک «ناسازه» است .یا او
در این حالت انقالبی و رادیکال خویش در واقع نماد « حالت واقع یا رئال در معنای لکانی» است ،یک «روشنفکر
رئال» است که مرتب باور عمومی و ایمان عمومی را می شکند ،دروغ و هیچی نهفته در این باور جمعی را نشان
می دهد و ابتدا کویر می آفریند .او ازین جهت برای جامعه گاه به حالت یک «تراومای خطرناک» بروز می کند که
جهانش را زیر سوال می برد و الواحش را می شکند و به جای آن هیچی و کویر می گذارد .اما اگر روشنفکر کار
خویش را ،اصل روشنفکری را فقط «ایجاد ترواما و شکست قواعد و قوانین» بداند ،آنگاه او در واقع اسیر خوشی و
تمتع خشن و مطلق طلبانه این حالت رئال شده است .
آنگاه حالت او دقیقا حالت برخی از روشنفکری ایرانی است که فکر می کنند هر چه بیشتر افراطی شوند و زیر هر
قاعده ای بزنند و حتی به بدن و جسم خویش و تمنای خویش توجه نکنند ،آنگاه روشنفکرتر هستند و مستقل تر .یا اگر
هر چه بیشتر در نظریاتشان فحش بدهند و لیچار بگویند و کلمات را بیرط کنار یگدیگر بگذارند ،آنگاه آنها بیشتر بر
«دال حاکم» غلبه کرده اند و زبان متفاوتی آفریده اند .اما این زبان پریشان گو ،عصبی ،هذیان آلود و ماالمال از تمتع
های جنسی و جنسیتی حل نشده ،هر چه بیشتر نشان می دهند که اینجا ما با یک «زبان نو و چشم انداز نو» روبرو
نیستیم بلکه با روشنفکری روبرو هستیم که در واقع اسیر حالت «رئال و تمتع رئال» است .ازینرو زبان و کالمش و
حتی نگاهش به اروتیک و جسم و به دیگری ،ماالمال از خشونت و تمتع خشونتبار و یا حاالت سادومازوخیستی
بیمارگونه است .بی دلیل نیست که در این جامعه روشنفکری جوان و بدون شناخت عمیق «ساد» و بدون توانایی ایجاد
یک نگاه پارادوکس به «ساد» و قدرت و ضعفهایش ،یکدفعه «ساد» برای این جامعه گرفتار در خشونت اخالقی و
جنسی به «بت جدیدی» و به راه رهایی از هر گونه اخالق و قانون و دال تبدیل می شود .زیرا جامعه و فرهنگ
اخالقی ،عارف و کاهن اخالقی در شرایط شکست خویش ،نقطه مقابل و همزاد خویش را بوجود می آورد که همان
«کاهن و عارف لجام گسیخته و بی مرزی» است که خیال می کند حال حق هر کاری را دارد .خواه بخواهد مثل
اصول گرایان حاکم برای حفظ قدرت هر دروغی بگوید و یا اینکه بخواهد مثل این روشنفکری جوان زیر هر «قانون
و دالی» بزند ،به این امید که به جهانی متفاوت دست یابد .اما اگر این نسل جوان و باهوش با تجارب فردی و جنسی
خویش ،با تجارب نگارشی و اندیشمندانه خویش صادق باشند ،می دانند و می بینند که آنها و جمع آنها در واقع در
حال تکرار آن گذشته و بازتولید آن سنت به شیوه جدیدی است .زیرا اسیر همان تمتع رئال و نارسیستی ،خراباتی و
مالیخولیایی و اسیر همان جنگ و چرخه اخالق/وسوسه است که دشمنش و نقش اول به آن گرفتار است .این بی
اخالقی و ضد اخالقی بودن آنها گرفتار همان مطلق گرایی و بی مرزی است که اخالق دیکتاتور حاکم بدان دچار
است ( .بی دلیل نیست که لکان در مقاله «ساد و کانت» نشان می دهد که اخالق مطلق کانتی و خواست بی مرز ساد،
فرامن اخالقی و بی مرزی رانش و وسوسه ها همزاد یگدیگر و در پیوند با یکدیگر هستند و راه فردیت سمبولیک از
مسیر دستیابی به تمنای خویش ،لمس اخالق تمنای خویش و پذیرش قانون سمبولیک می گذرد .زیرا فردیت ،قانون و
تمنای سمبولیک و قادر به تحول الزم و ملزوم یکدیگر و همپیوند با یکدیگرند) .
در این حالت روشنفکری رئال و «ضد قانون و مرز» ایرانی دقیقا میل دستیابی به تمتع و خوشی «فراقانونی» نهفته
است که اساس ساحت رئال است .زیرا ساحت رئال به قول لکان نه تنها کویر و شکست هر ساحت نمادین است،
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ساحت رئال نه تنها مرز هر روایت سمبولیک است بلکه او عرصه «تمتع محض و بی مرز» نیز هست .ازینرو
ساحت رئال با خشونت و تمتع جنسی و تمتع مرگ پیوند تنگاتنگ دارد .ازینرو حالت این ساحت رئال ،حالت خراباتی
و مالیخولیایی جنسی و روحی است .ازینرو زبان و کالم این روشنفکر افراطی و در پی ایجاد «تراوما و جنجال،
تابوشکنی» آلوده به خشونت جنسی و گرفتار تمتع خشونت سادومازوخیستی ،خراباتی و یا مالیخولیایی است .او
اسیر این تمتع است که رو بسوی رانش مرگ دارد و نمی تواند واقعا «تفاوت» بیافریند یا زمینه ساز ایجاد تفاوتها و
زبان نو باشد .جهان و زبان این روشنفکر گرفتار حاالت رئال ،زبان و جهان هذیان آلود ،افراطی و چون لباس چهل
تکه ای است که در آن همه چیز بر اساس این تمتع رئال و خودنمایی رئال و افراطی به یکدیگر پیوند خورده اند .بدون
هیچ تحول عمیق و تفاوت نوین و بدون دستیابی به جهان و نگرش فردی خویش که به معنای تن دادن به«قانونی
متفاوت و سمبولیک» است.
سّؽٌفکش تَ عاى هٌحشف خٌغیً :وًَْ ای ػیگـ ّ ُویپًْؼ ثب ایي «ؿّىٌلکـ ؿئبل» ػؿ ّاهغ صبلت ثـعی ؿّىٌلکـ
ایـاًی امت کَ ػالهَ ػزیجی ثَ تبثْىکٌی رٌنی یب رٌنیتی ػاؿًؼ ّ اهب ػؿ صیي تبثْىکٌی ًيبى هی ػٌُؼ کَ آًچَ آًِب
«کْئیـ» هی عْاًٌؼ ّ یب ًگبٍ ػلْف/گْاتبؿی ّ هـگ ثـ ؿّاًکبّی هی عْاًٌؼ ،ػؿ ّاهغ ػؿ ثنیبؿی هْاؿػ توتغ ُبی
رٌنی ّ ؿئبل ًبؿمیؼٍ ّ صل ًيؼٍ امت .ػؿ ایي صبلت ،صبلت ّ ًگبٍ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثَ هجبصج رٌنی ّ رٌنیتی هخل
صبلت ّ ؿكتبؿ یک «هٌضـف رٌنی» امت .فیـا هٌضـف رٌنی ًیق ػؿ ًِبیت كؤ « یک صبلت ّ ًوو مْژٍ ػؿ اؿتجبٓ
ثب ػیگـی» امت .صبلت ّ اؿتجبٓی ثیوبؿگًَْ ّ ؿئبل هیبى مْژٍ ّ ػیگـی کَ ػؿ آى مْژٍ هی عْاُؼ هخل پؼؿ اّلیَ ّ
«صـهنـاػاؿ» ثؼّى هـف ّ هضؼّػیت ثبىؼ ّ ًوی عْاُؼ ثَ مْژٍ موجْلیک تجؼیل ىْػ کَ هی ػاًؼ هضؼّػیت ػاؿػ ّ
ًیبفهٌؼ ػیگـی امت .ایي ؿّىٌلکـ ایـاًی ًیق هخل هٌضـف رٌنی هی عْاُؼ ّؿای ُـ هـف ّ هضؼّػیت رٌنی یب
رٌنیتی ثبىؼ ،هی عْاُؼ ًیبفهٌؼ عْیو ّ ػیگـی ّ ًیبفهٌؼ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ تْرَ ثَ توٌبی رنن عْیو ّ ػیگـی
ًجبىؼ ثلکَ ثتْاًؼ ثَ ُـ لؾت ّ توتؼی کَ هی عْاُؼ اف رنن عْیو ّ ػیگـی ػمت یبثؼًْ .ع ًگبٍ ّ صبلت ایي ؿّىٌلکـ
گـكتبؿ صبلت هٌضـف رٌنی ؿا هی تْاى ػؿ ًگـىِب ّ ًظـیبتی ثبفیبكت کَ اف «ُـرٌنی ثْػى یب ُـ رٌنیتی ثْػى»
مغي هی گْیٌؼ ّ یب «کْئیـ» ؿا هی عْاٌُؼ ثَ ایي اًؼیيَ ثیوبؿگًَْ هنظ کٌٌؼ کَ گْیی کْییـ ثَ ایي هؼٌبمت کَ اهـّف
ثتْاًی ُوزٌل گـا ،كـػا ػگـرٌل گـا ّ ؿیـٍ ثبىی ّ ُـ ؿّف ثتْاًی رنوت ّ توٌبیت ؿا هخل لجبك تي ات ػُْ
ثکٌی .ػؿ صبلیکَ «کْئیـ» ػؿ هؼٌبی ػوین ّ موجْلیک آى ثَ هؼٌبی ىکبًؼى هـفُبی رٌنی ّ رٌنیتی عيک ّ اهکبى
صْْؿ ُقاؿ ثؼى ّ ؿاٍ امتّ .لی ُـ ؿاٍ ّ ثؼىُ ،ـ صبلت ثْچ یب كن ًیق ػاؿای هضؼّػیتِبی رٌنی ّ رٌنیتی عْیو
امت ّ توٌبیو ًیبفهٌؼ توٌبی ػیگـی امت ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػیبلْگ ػائوی ثب ػیگـی امت .فثبى ّ کالم ایي ؿّىٌلکـ
رٌنی هبالهبل اف توتغ ثیوبؿگًَْ هیل «کـػى ػیگـی» ّ چیـگی ثـ ػیگـی امت ،صتی ّهتی ثَ صبلت ّ فثبى فًبًَ ایي
ؿّىٌلکـی ثیوبؿ عْیو ؿا ًيبى ثؼُؼ .یب ایي ؿّىٌلکـ ّ ؿّىٌلکـی ثیوبؿ هی عْاُؼ هخل مبػینت ّ هبفّعینت
ثیوبؿگًَْ ّ عيي ،عْػ ؿا ثَ اثقاؿ ثیبى ّ توتغ «ػیگـی ثقؿگ ّ رجبؿی» تجؼیل کٌؼ ّ صبل ػؿ ًبم اّ هی عْاُؼ ثـ
ُـ «هبًْى ّ هضؼّػیتی ،ثـ ُـ ػالی» چیـٍ ىْػ.
یکی اف رؼیؼتـیي امتؼالالت هْؿػ امتلبػٍ ایي ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت ؿئبل ّ ػؿ پی «ًلی هبًْى ّ ػیگـی» ایي ًظـیَ
ًِبیی لکبى امت کَ «ػیگـی ثقؿگ هـػٍ امت» .اهب ایي ؿّىٌلکـی ثیوبؿ ثَ ًبچبؿ ایي رولَ هِن ّ امبمی لکبى ؿا
ثـای ػمتیبثی ثَ توتغ ؿئبل ّ رٌنی عْیو ثَ ایي تؼجیـ هی کٌؼ کَ «ُیچ هبًْى ّ هْبّتی ػؿ هیبى ًینت» ،ػؿ صبلیکَ
رولَ لکبى ّ یب ایٌکَ «عؼای عْة ،عؼای هـػٍ امت» ،ثَ ایي هؼٌبمت کَ اثتؼا ثب هـگ «ػیگـی ثقؿگ» ،ثب هجْل
کوجْػ اّ ػؿ ّاهغ «هبًْى موجْلیک ّ هبػؿ ثَ تضْل هؼاّم» ّ ىـایٔ ایزبػ رِبًِبی ًْ ّ ّاهؼیتِبی ًْ ،كـػیتِبی ًْ
هوکي هی ىْػ .یؼٌی هی تْاى ُن ثَ اعالم توٌب ّ اعالم ؿاثطَ ثب ػیگـی تي ػاػ ّ ُوقهبى هـتت اف ٓـین ػیبلْگ ثب
عْیو ّ ػیگـی ،اف ٓـین ػیبلْگ ّ چبلو ثب پؼیؼٍ ُب ،ثَ تلکـ ّ صبلتی ًْ اف ؿاثطَ ،اف رٌل ّ رٌنیت ػمت یبكت.
ُوبًطْؿ کَ هی ػاًی ُیچ ؿاٍ ّ هبًْى موجْلیک رؼیؼی ًوی تْاًؼ ثَ امتضکبم ًِبیی ربهؼَ کوک کٌؼ ّ ُویيَ كْبُب
ّ ؿاُِبی ًْیی ثْرْػ هی آیؼُ .وبًطْؿ کَ ّهتی هجْل کـػی کَ ػیگـی ثقؿگ هـػٍ امت ،آًگبٍ امبمب ربیی ثـای
صـکت اًوالثی ّ ؿاػیکبل ثَ هؼٌبی «آًتی اػیپ ،هبًْى ىکٌی هضِ ّ پؼؿکيی» هوکي ًغْاُؼ ثْػ ،آًگبٍ ػیگـ صتی
ًوی تْاًی ثگْیی کَ هی عْاُی ًظبم مـهبیَ ػاؿی ؿا کبهل کٌبؿ ثقًی ،فیـا ایي یک تُْن امت ّ تْ ٌُْف امیـ تُْن
ّرْػ یک «ػیگـی ثقؿگ» ُنتی ّ كؤ هی تْاًی ػؿ چِبؿچْة ىـایٔ ّ اهکبًبت ثَ تضْل ػؿ ىـایٔ ّ گلتوبًِب
کوک ؿمبًی ّ تلبّت ایزبػ ثکٌی .افیٌـّ ثَ هْل ژیژک ػؿ کتبة «اًؼام ثؼّى رنن» هِوتـیي ّ ؿاػیکبلتـیي ًتیزَ
گیـی اف هـگ ػیگـی ثقؿگ ّ ایٌکَ صتی «ًبم پؼؿ ّ هبًْى موجْلیک» ًیق ػیگـ ًوی تْاًؼ ثبػج امتضکبم ىـایٔ ّ
ربهؼَ موجْلیک ىْػ ،ایي امت کَ اًؼیيَ اًوالثی ّ ؿاػیکبل ثبینتی ثـ ُـ صبلت «ّؼ اػیپی» عْیو ّ تاله ثـای
چیـگی ثـ پؼؿ ّ ػیگـی ثقؿگ چیـٍ ىْػ ّ اف آى ثگؾؿػ ( 5.یؼٌی ایي اًؼیيَ اًوالثی ثبینتی اف «گلتوبى ُینتـیک»
ثگؾؿػ ّ ثَ «گلتوبى ؿّاًکبّاًَ» ػمت یبثؼ)
سّؽٌفکش هًْتاژگش :تلکـ ؿّىٌلکـ گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ،گـكتبؿ صبالت ًوبیيی ،هـیؼ/هـاػی یب «
هبًْى ىکٌی هضِ» ػؿ ّاهغ یک تلکـ هًْتبژگـ ،چِل تکَ ّ ًبتْاى اف ایزبػ ًوؼ پبؿاػکل ّ چٌؼ چين اًؼافی ثَ پؼیؼٍ
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ُبمت .اّ ًبتْاى اف صـکت ّ تـییـ چين اًؼافُب ػؿ صیي مٌزو ّ ًوؼ ػیگـی ّ پؼیؼٍ ُبمتُ .وبًطْؿ کَ چٌیي
ؿّىٌلکـ ؿئبل ّ ًبؿمینتی ًوی تْاًؼ ُن ًظـیبت ؿا عْة ثلِوؼ ّ ُن ثـ هـف ًظـیبت ثقیؼ .یب ًوی تْاًؼ هبػؿ ثَ
ًگـینتي ّ ًوؼ ثنتـ كکـی عْیو ّ ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ پؾیـه گلتگْ ّ ًوؼ هتوبثل ثبىؼ .اّ ػچبؿ ایي كبًتنن ّ تُْن
امت کَ هبػؿ امت ثـ هضؼّػیتِبی ًظـی عْیو کبهل چیـٍ ىْػ ّ یب ًیبفهٌؼ ثَ ًظـات ػیگـاى ّ چين اًؼافُبی ػیگـ
ًجبىؼ .ثـای ػجْؿ اف ایي عطبُب ّ ثـای ػمتیبثی ثَ هؼؿت ّ كـػیت هتلبّت عْیو ،ثـای ایزبػ «تلبّت ّ ّاهؼیت
ًْیي ،گلتوبى ًْیي» ،اّ اصتیبد ثَ ػجْؿ اف «ًوو اّل ؿئبل» ّ «ًوو ػّم ًبؿمینتی» ّ ّؿّػ ثَ «مبصت كـػیت ّ
مْژٍ موجْلیکّ ،ؿّػ ثَ ًوو ّ ربیگبٍ مْم موجْلیک» ػاؿػً .بتْاًی ؿّىٌلکـی ایـاًی اف ایي تضْل ػوین ّ تـییـ
ربً ،بتْاًی اف ػمتیبثی ثَ «ؿاثطَ موجْلیک ثب ػیگـی» ،ػلت اٍلی متـًّی اّ ّ تکـاؿ ثضـاى ؿّىٌلکـی ،ػلت
هضْؿی ّ پبیَ ای ًبتْاًی ؿّىٌلکـ ایـاًی اف ػمت یبثی ثَ «كـػیت ًْ ّ چين اًؼاف ًْ ّ هتلبّت ،گلتوبى ّ رِبى ًْ ّ
هتلبّت» امت.
عخي ًِایی
ثبؿی ؿّىٌلکـی ایـاًی ّ ؿّىٌلکـ ایـاًی ثب ػمتیبثی ُـ چَ ثیيتـ ثَ « ًوو ّ هوبم موجْلیک» ّ ؿاثطَ پبؿاػّکل/
تخلیخی ثب پؼیؼٍ ُب ،ثب «ػگـػینی ُـ چَ ثِتـ ثَ مْژٍ هتلبّت» هی تْاًؼ ًَ تٌِب ثـ ثضـاى عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ هؼؿت
عالم عْیو ثِتـ ػمت یبثؼ ثلکَ اّ هی تْاًؼ ثؼیي ّمیلَ کوک ثَ تضْل كـػی ّ گلتوبًی،میبمی ثکٌؼ کَ اٍْال صْْؿ
ایي ؿّىٌلکـ ّ رٌجو ؿّىٌلکـی ؿا ّـّؿی مبعتَ اًؼ .ؿّىٌلکـ ایـاًی تٌِب ثب ّؿّػ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي ػـٍَ
مْژگی ّ كـػیت ّ صبالت هغتلق آى هی تْاًؼ ثَ مـًْىت عْیو ّ ؿاٍ عْیوّ ،ـّؿت عْیو تي ػُؼ ّ «چين
اًؼافی ًْ ثَ یک پؼیؼٍ ّ یب ثَ یک گلتوبى» ؿا ثیبكـیٌؼ .چين اًؼافی هتلبّت کَ اٍْال ثَ عبٓـ رب ّ هوبم هتلبّت اّ ػؿ
ػینکْؿك اهکبى پؾیـ هی ىْػ .اهب ثـای ایي تضْل هِن ثبینتی اّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ىٌبعت ػوین مٌبؿیْ ّ «ًْع ؿاثطَ
عْیو ثب ػیگـی» ػمت یبثؼ ،اف یک مْ ثَ ىٌبعت تئْؿیک گلتوبًِب ّ ثنتـ كکـی عْیو ػمت یبثؼ ّ اف مْی ػیگـ
ثتْاًؼ هـتت رب ّ هکبى ّ چين اًؼافُبی عْیو ؿا تـییـ ػُؼ ّ چين اًؼافُبی ًْ ّ یب ثنتـی ثـای هؼؿتِب ّ چين
اًؼافُبی ًْ تْمٔ ػیگـاى ثْرْػ آّؿػ.
ًوؼ ثبال یک ًوًَْ اف تْاًبیی ثَ ایي «ًوؼ موجْلیک ّ ًوو مْم» امت ّ ػهیوب ثَ ایي ػلیل هبػؿ ثَ ایزبػ چين اًؼاف ًْیي ّ
هتلبّت ّ ؿّاًکبّاًَ ثَ هّْْع ؿّىٌلکـی ّ ثضـاى ؿّىٌلکـی ایـاى امت .چين اًؼافی کَ تب کٌْى ثَ ایي ىکل
ّرْػ ًؼاىتَ امت .اهب ایي ًوؼ موجْلیک هی تْاًؼ ػؿ ًِبیت ثبف ُن گـكتبؿ یک « صبلت ًبؿمینتی» ىْػ اگـ کَ ثغْاُؼ
كؤ پٌؼ ثؼُؼ ّ یب اف هّْغ ثبال ثَ ػیگـاى ثٌگـػ ،آًِب ؿا مـفًو اعالهی ثکٌؼ ّ ثغْاُؼ کَ ػمت اف کبؿُبی ثبٍطالس
ؿلٔ عْیو ثـػاؿًؼ.
فیـا هّْْع موجْلیک ّ ًوو مْم ػهیوب ایزبة هی کٌؼ کَ صبلت ّ چين اًؼافُبی هغتلق اّل ّ ػّم ؿا ػؿک ّ لول
کـػ ،پی ثـػ کَ ػؿ ًگبٍ یکبیک هب ایي صبالت ّرْػ ػاؿػ ّ ُیچکل ػؿ ُوَ صبلت ّ ػؿ ُـ هوبلَ ّ ًوؼه ُویيَ ًوی
تْاًؼ ػاؿای صبلت موجْلیک ثبىؼ ّ هی تْاًؼ ػچبؿ ُویي اىتجبُبت ّ صبالت ًبؿمینتی یب ؿئبل ثيْػ.
اف ٓـف ػیگـ ایي «چين اًؼاف موجْلیک» ایي اهکبى ؿا ثَ ًگبؿًؼٍ هی ػُؼ کَ پی ثجـػ کَ ُـ کؼام اف ایي صبالت
ثیوبؿگًَْ ثبال ،اف صبالت هبلیغْلیبییً ،بهْمیً ،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 ّ
تضْالت ثیٌبثیٌی ؿا ٓی کـػٍ امت .هّْْع ایي امت کَ ؿّىٌلکـ ثب تْاًبیی «ًگـینتي موجْلیک ثَ عْیو ّ
مٌبؿیْی عْیو» ثتْاًؼ ػؿ ایي ًوو ًوبًؼ ّ تضْلو ؿا کبهل ثکٌؼ ّ گبم ثَ ػـٍَ موجْلیک ّ كـػیت عْیو ثگؾاؿػ ّ
کبؿه ؿا ثپبیبى ؿمبًؼ .ثٌبثـایي هَؼ ایي ًوؼ ػهیوب ایي امت کَ ثَ ػّمتبى ّ ؿّىٌلکـاًی کَ امیـ ایي صبالت ًبؿمینتی
ّ 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.
فیـا «ؿاٍ ًْ» ،ثؼى ًّْ ،اهؼیت ًْ ُیچگبٍ صبّـ ّ آهبػٍ ّ یکؼكؼَ ثؼمت ًوی آیؼ ثلکَ «ؿاٍ ًْ ،چين اًؼاف ًْ» ػؿ
هنیـ تضْل ّ ثب ػجْؿ اف عطبُب ّ اكـآِبی هغتلق ثؼمت هی آیؼ .هنیـ ػمت یبثی ثَ چين اًؼاف هتلبّت عْیو ػهیوب
ػجْؿ اف ُویي صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ّ تْاًبیی ًوؼ هؼاّم عْیو ّ عٌؼیؼى ثَ عطبُبی عْیو ّ ػیگـی امت .یکبیک
ًظـات ّ ؿّىٌلکـاًی کَ امیـ صبالت ثبال ُنتٌؼ ػؿ ّاهغ ثَ ربی ًؼاهت ّ پيیوبًی ثبینتی صبل گبم ثؼؼی ؿا ثـػاؿًؼ ّ
ثب لول «تُْن ّ عطبی ًِلتَ ػؿ ًوو ىبى» ُـ چَ ثیيتـ ثَ «ًوو موجْلیک» ّ هؼؿت ػوین عْیو ػمت یبثٌؼ ،ثَ
چين اًؼافی ػمت یبثٌؼ کَ اٍْال ّرْػ آًِب ّ ؿاٍ آًِب ؿا هوکي مبعتَ امت .صبالت ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ػؿ ؿكتبؿ ّ
کـػاؿ ّ ًْىتبؿ ؿّىٌلکـ ػؿ هؼٌبی ػلْفی هخل «ؿاُِبی هْهت كـاؿ» اف ػینکْؿك ّ رنن صبکن ّ ؿاُِبی ىکنتي
ثؼى ّ ًظن صبکن ثـ رنن ّ ربى ؿّىٌلکـ یب یک ربهؼَ ُنتٌؼ اهب ایي ؿاُِبی هْهت هخل تْاًبیی «صیْاى ىؼى» ّ
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مبػ ىؼى ّ ؿیـٍ هی تْاًٌؼ كؤ کْتبٍ هؼت هْحـ ثبىٌؼ ّ ثَ هْل ػلْف اگـ ثَ تضْل ثؼؼی ّ ایزبػ ثؼًی ًْ ،چين اًؼافی
ًْ ّ هتلبّت ًیبًزبهٌؼ ،هضکْم ثَ ىکنت ّ ثبفتْلیؼ رنن مبثن ّ ػینکْؿك مبثن ُنتٌؼ.
ُوبًطْؿ کَ ػمتیبثی ثَ ایي صبلت موجْلیک ثَ ایي هؼٌبمت کَ ایي «ًوؼ موجْلیک ّ ایي ؿاٍ ّ چين اًؼاف مْم» ُیچگبٍ
پبیبى ًوی یبثؼ ّ صبل عْاًٌؼگبى هی تْاًٌؼ ثَ کوک ایي چين اًؼاف ًْ ،ثب ّاؿػ ىؼى ثَ ػـٍَ موجْلیک ثَ کوک ایي
ؿاٍ ًْ ،ثب تْاًبیی ثَ لول مَ ًوو «کْؿً ،بؿمینتی ّ موجْلیک» ػؿ ایي ًوؼ ّ ثضج ؿّىٌلکـی ،صبل گبهی رلْتـ
ثگؾاؿًؼ ّ چين اًؼافی چِبؿم ّ هتلبّت ایزبػ ثکٌٌؼً ،وبٓ هْت ّ ّؼق ایي ًوؼ ؿا ثجیٌٌؼ ّ چیقی هتلبّت ّ چين
اًؼافُبیی ثِتـ ّ ًْیي ایزبػ ثکٌٌؼ .فیـا ثَ فػن لکبى «مبصت موجْلیک ُیچگبٍ ثَ ًْىتي پبیبى ًوی ػُؼ» .افیٌـّ
عالهیت ،کتبثت ّ ًوؼ ؿا پبیبًی ًینت.
هب ػؿ ًنلِبی هغتلق ،ػؿ آحبؿ ّ کبؿُبی یکبیک ؿّىٌلکـاى ّ اًؼیيوٌؼاى ایـاًی ىبُؼ صْْؿ هؼؿتِبی ًْیي ّ
موجْلیک ایي ؿّىٌلکـی ًْیي ّ هؼؿتِبی ًْیي ُنتین ّ ایي ًوؼ ػهیوب ػؿ پی آى امت کَ ایي گلتوبى ًْ ُـ چَ ثیيتـ ثَ
گلتوبى صبکن ّ هؼؿتوٌؼ تجؼیل ىْػ .افیٌـّ ایي هؼؿتِبی ًْیي ػؿ ًنلِبی هغتلق ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ًنلِبی رْاى مْم ّ
چِبؿم ثبینتی ثب کوک پؾیـه ًوؼ ّ عٌؼیؼى ثَ عطبُبی عْیو ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي هؼؿت ًْیي عْیو ػمت یبثٌؼ ّ کبؿ
رؼیؼ عْیو ؿا ثَ پبیبى ثـمبًٌؼ .هب ًنلِبی هغتلق ثَ یکؼیگـ ّ ثَ اؿتجبٓ ّ ًوؼ هتوبثل اصتیبد ػاؿین ّ ایي چبلو ّ
گلتگْ ؿا پبیبًی ًینت.
اػثیبت:
/1http://www.iranglobal.info/printsite.php?news-id=2733
/2http://www.sateer.de/1980/03/blog-post.html
 / /3سه ساحت روانی سمبولیک/خیالی /رئال یا واقع :هر پدیده و در کل مثل هر انسانی دارای سه بخش «سمبولیک،
خیالی یا نارسیستی و نیز رئال و یا کابوسوار» است .این سه بخش در واقع به شکل «سه دایره برومهای» درهم
تنیدهاند و ساختار روانی انسان و جهان بشری ترکیبی از این سه بخش است و آنها نمیتوانند بدون یکدیگر باشند و در
هر عمل و حالت انسانی این سه بخش و سه حالت حضور دارند( .)1موضوع مهم اما آن است که شکل سمبولیک و
بالغانه بتواند به شکل اساسی رابطه با «غیر» و شکل اساسی لمس هر پدیده تبدیل گردد و مرتب بتواند ،در نگاه به
«غیر» و به تمنای خویش ،ژوئیسانس یا خوشی نارسیستی شیفتگانه/متنفرانه بخش خیالی تصور و میل خویش را و
نیز خوشی کابوسوار میل خشونت و تجاوز و لمس قدرت مطلق ذر بخش رئال تصور خویش را به اشکال نوینی از
تمنای فانی و چندالیه تبدیل سازد و مرتب تحول یابد .از بوسه تا عشقبازی و تا اندیشه بشری ،همه ماالمال از این سه
بخش هستند و این درهمآمیختگی علت تحول مداوم جهان بشری و علت ضرورت خالقیت بشری و عبور مداوم بشری
از بحران به نگاه و خالقیت و تمنایی نو تا بحران و نیاز تحول بعدی است .از این سه ساحت میتوان به قول ژیژک
شش شکل ترکیبی در نگاه و رفتار آفرید.
در رابطه سمبولیک فرد همیشه در یک حالت پارادکس با دیگری و غیر ارتباط میگیرد .یعنی هم به جهانش و به
خواستش ،به رقیبش ،به «دیگری یا به غیر» عشق میورزد و همزمان قادر به نقد و انتقاد از آنها و از خویش است.
او همیشه در رابطهاش در واقع در یک ارتباط تثلیثی ،سه گانه قرار دارد که در این ارتباط ،رابطه میان او و خویش،
میان او و معشوق همیشه بر بستر قانون و دیسکورس نام پدر صورت میگیرد .یعنی از یک سو او میداند که همیشه
فاصلهای هست و او هیچگاه به ذات نهایی خویش و رابطه و دیگری پی نمیبرد و هر سخن او تفسیری و راهی و
چشماندازی قابل تحول و ناتمام است .از طرف دیگر او میتواند مرتب از ضلع سوم به خویش و رابطهاش بنگرد و
خویش را نقد کند و روابطش را متحول سازد .رابطه نارسیستی یک رابطه دوگانه نگاه/نگاهی و سحرکننده است که
در پی یگانگی نارسیستی است .ازینرو از نقد و فاصله و از دیدن خویش و هستی به سان یک چشمانداز قابل تحول
هراس دارد .زیرا این نگاه سمبولیک تمتع و ژوئیسانس نارسیستی و یا رئال او را در هم میشکند و بهشت دروغین او
را داغان میکند .انسان اسیر رابطه رئال کامال در نگاه دیگری محو شده است و به ابزار دست او برای تجاوز و
خشونت تبدیل میشود ،مثل حالت یک تجاوزگر جنسی.
/4http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_14.html
/5http://www.sateer.de/1983/03/blog-post_31.html
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تخؼ چِاس :سّاًکاّی تحشاى صتاى فاسعی
اًنبى ػؿ فثبى هی فیؼ .ثٌبثـایي ثضـاى كـػی ّ یب روؼی یک اًنبى هجل اف ُـ چیق ػؿ هبلت ثضـاى فثبى اّ عْیو ؿا
ًيبى هی ػُؼ .ثَ ُویي ػلیل ًیق لکبى ؿّاًکبّی ؿا یک « آًبلیق فثبى» هی عْاًؼ .ؿّاًکبّی ثَ كـػ اربفٍ هی ػُؼ تب ثب
«ػیگـی عْیو»  ،ثب توٌبُبی پٌِبى عْیو ػیؼاؿ کٌؼ ،اّ ؿا ػؿ کالم ّ گلتبؿه ثيٌْػ ّ ثب اّ ّاؿػ ػیبلْگ گـػػ.
ُویٌکبؿ ؿا ًیق ؿّاًکبّی هجبصج كـٌُگی ّ یب فثبًيٌبمی هی کٌؼ تب یک كـٌُگ ّ ربهؼَ ثب توٌبُب ّ ثضـاًِبی ًِلتَ
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.
اگـ یک كـػ ًْؿّتیک ثضـاًِبی ًبعْػآگبٍ عْیو ؿا ػؿ هبلت تپن فػى ،عطبُبی فثبًی ّ یب کالهی ّ ؿیـٍ آىکبؿ هی
مبفػ ،آًگبٍ ثضـاى یک ربهؼَ هخل ثضـاى هؼؿًیت كـٌُگ ایـاًی عْیو ؿا ػؿ هبلت ثضـاًِبی هغتلق هؼؿى ایي ربهؼَ
ّ اف رولَ ػؿ هبلت «ثضـاى فثبى كبؿمی» ّ ثضـاى فثبى یکبیک هب عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ .فیـا «فثبى» هب ُن ُْیت
هب ّ ُن مبعتبؿ ّ گلتوبًی امت کَ ػؿ چِبؿچْة آى هب ثَ رِبى ّ ػیگـی هی ًگـین .فیـا فثبى هب تٌِب اٍْات ًینت
ثلکَ ُـ فثبى ػـٍَ صْْؿ «توٌبُبی ػوین» یک كـٌُگ ّ كـػ امت .افیٌـّ ًبعْػآگبُی عْیو ؿا ثَ ّیژٍ ػؿ
ػـٍَ فثبى ،ػؿ عطبُبی فثبًی كـػ ًْیـّتیک ،ػؿ فثبى پـیيی كـػ ؿّاى پـیو ّ ؿیـٍ ًيبى هی ػُؼُ .وبًطْؿ کَ
ثضـاى ُْیت یک ربهؼَ عْیو ؿا ػؿ ثضـاى فثبى آى ربهؼَ ًيبى هی ػُؼ ّ ؿاُی ثـای ػجْؿ اف ثضـاى هی رْیؼ.
ایي ثضـاى فثبى كـػی یب روؼی ُوقهبى پیو ىـٓ تضْل ّ ػجْؿ اف ثضـاى هؼؿًیت ّ فهیٌَ مبف تضْل ّ ؿًنبًل
ثؼؼی امت ،ثَ ىـٓی کَ ؿاف ایي ثضـاى ّ ؿاُِبی ػجْؿ اف آى ثؼؿمتی ىٌبعتَ ىْػً .گبٍ ؿّاًيٌبعتی هی تْاًؼ ػؿ ایي
ػـٍَ ًیق ثَ ػؿک چين اًؼافی هتلبّت اف ثضـاى کوک کٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ هتغََبى فثبى ّ ؿىتَ ُبی ػیگـ ثَ ؿاُِبی
تضْل ّ ػجْؿ اف ثضـاى ػمت یبثؼ .ؿّاًکبّی هی تْاًؼ ثب ىٌبعت «توٌبُبی ًِلتَ» ػؿ مبعتبؿ ّ صبلت فثبى یک كـػ
یب یک هلت ثَ ػجْؿ اف یک ثضـاى ّ ػمت یبثی ثَ ثلْؿی ًْ کوک ؿمبًؼ .ثلْؿی کَ ُوقهبى ثَ هؼٌبی ػمتیبثی ثَ
«فثبى ّ گلتوبًی ًْ» امت .ثلْؿی کَ ػؿ ػـٍَ فثبى یک هلت ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف صبلت چٌؼپبؿگی ّ ؿّاى پـیيی
کًٌْی فثبى كبؿمی ّ ػمت یبثی ثَ «ّصؼت ػؿ کخـتی ًْ» ّ فهیٌَ مبفی صْْؿ ُقاؿاى ؿّایت ّ فثبى ًْ ّ هتلبّت
كـػی ثـ ثنتـ ایي فثبى هيتـک امت .ثَ هؼٌبی تْاًبیی فثبى كبؿمی ثَ تضْل ثَ یک فثبى ػلوی ّ هبػؿ ثَ پؾیـه
موجْلیک کلوبت هِبرـ ّ ػّؿی رْیی اف ُـ صـکت اكـآی ،عْاٍ ثبفگيت ثَ فثبى اٍیل پبؿمی یب گـكتبؿی ػؿ
صبالت هغتلق «كبؿگلینی» اف یک مْ امت ّ اف مْی ػیگـ ثَ هؼٌبی اصتـاف اف ثبفگيت ثَ عْیيتي هْهی ّ ُوقهبى
اهکبى صْْؿ كـٌُگِب ّ فثبًِبی هغتلق ،چَ فثبًِبی هْهی یب فثبًِبی هؼؿى ّ ػیبلْگ آًِب ثب فثبى هيتـک كبؿمی
امت .افیٌـّ ػؿ ایي ثغو ثَ ًوؼ ثضـاى فثبى كبؿمی ّ ثَ ًوؼ کتبة آىْؿی ػؿ ایي فهیٌَ هی پـػافین .ػالهَ هٌؼاى هی
تْاًٌؼ ُوچٌیي ػؿ کتبة « اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی» ثَ ًوؼُبیی ػؿ ایي فهیٌَ ػمت یبثٌؼ.
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اص «صتاى تاص» آؽْسی تا «ُْیت تاص» ًغل ها()1
تحلیل سّاًکاّاًَ یک ًگاٍ ّ تحْل ًْ ّ آعیةؽٌاعی ُشاط ّ اًتمادات هخالفاى آى
کتبة تبفٍ آهبی آىْؿی ثَ ًبم «فثبى ثبف» ثَ ٓـس ّ تيـیش ًْیٌی اف هؼْل ّ ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿمی هیپـػافػ ّ
ثـ ثنتـ ًگبُی ثَ ؿاٍُبی گؾاؿ ّ تکبهل فثبىُبی ػلوی هؼؿى ،هبًٌؼ فثبىُبی اًگلینی ،كـاًنَ ،آلوبًی ،پیوىـُٓبی
کلی ػجْؿ اف ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿمی ّ ىـایٔ گؾاؿ ُـ چَ ثیيتـ فثبى كبؿمی اف فثبى ٓجیؼی ثَ یک فثبى هؼؿى ؿا
هطـس هیکٌؼ .اّ ػؿ ایي ًْىتَ ؿاٍُبی هيغٌ گؾاؿ فثبى كبؿمی ثَ یک فثبى هؼؿى ػلوی ؿا هطـس ًویکٌؼ ّ اصتوبال
ػؿ رلؼ ػّم ایي کتبة ثَ ؿاٍ صلُبی هيغَی هیپـػافػ  .ؿاٍُبیی کَ تب کٌْى ػؿ ػّ احـ ػیگـه ،کتبة «ثبفاًؼیيی
فثبى كبؿمی» ّ پیوگلتبؿ کتبة «كـٌُگ ػلْم اًنبًی»ً ،یق ثَ آًِب پـػاعتَ امت ّ ثب ّاژٍمبفیِبیو ػؿ کتبة
«كـٌُگ ػلْم اًنبًی» ًوًَُْبیی اف ایي اهکبًبت ًْ ؿا ًيبى ػاػٍ امت .هبًٌؼ ّاژٍُبیی هخل هؼؿًیت کَ اهـّف کبهل
ػؿ فثبى كبؿمی رب اكتبػٍ امت.
ایي احـ ًْ اف آىْؿی ثبفتبة گنتـػٍای ػاىتَ امت ّ ًوؼُبی هْاكن ّ هغبلق هغتللی ؿا ػؿ ثـ ػاىتَ امتٓ .جیؼی امت
کَ ُـ ًگبٍ ًْ ثبینتی ثَ ًوؼ کيیؼٍ ىْػ ،فیـا ُیچ تئْؿی ػلوی کبهل ّ ثؼّى ػیت ًینت .اف ٓـف ػیگـ ًوؼ ّ چبلو
تغََی هیبى فثبىىٌبمبىّ ،اژٍمبفاى ،هتـروبى ّ ؿیـٍ _ ،ثب ؿػبیت تلکیک صْفٍُبی هؼؿى ػلوی ّ ثـؿمی ّ ًوؼ
اف چيناًؼاف ُویيَ ًبتوبم صْفٍ کبؿی عْیو_ ،هیتْاًؼ ثَ ؿىؼ ایي تضْل مینتوبتیک ّ ثَ ؿىؼ ایزبػ ؿاٍُبی هغتلق
ػجْؿ اف ثضـاى فثبى كبؿمی کوک کٌؼ .اهب هيکل چبلو ػلوی ُویيَ هيکل تغََی ّ كٌی ّ ًگـىِبی هغتلق
هؼؿى ّ یب پنبهؼؿى ثَ یک هّْْع ثضج ًینت .ثـػکل چٌیي چبليی ثَ ؿىؼ ّ هْام تضْل ػلوی کوک هیؿمبًؼ .یک
ثضج تغََی ُویيَ یک رٌجَ اصنبمی ّ ؿّاًی ثب عْیو ثَ ُوـاٍ ػاؿػ کَ هیتْاًؼ ثَ ؿىؼ چبلو کوک ؿمبًؼ ّ یب
هبًغ ؿىؼ ّ تضْل هٌبمت چبلو ػلوی گـػػ.
هي ػؿ ایي هوبلَ ّ ػؿ هوبلَ آیٌؼٍ ًگبُی ثَ ًظـات آهبی آىْؿی اف هٌظـ ؿّاىکبّی فثبى ّ هّْْع فثبى اف هٌظـ
ؿّاىکبّی هیاًؼافم ّ ثـ ثنتـ ایي ًگـه ؿّاىکبّاًَ هؼؿت ّ ّؼق ًظـیَ اّ ؿا ثبف هیکٌن ّ مؼی هیکٌن
چيناًؼافی ػیگـ ثَ ایي هجضج هِن ثبف کٌن ،ثؼّى آًکَ اف صْفٍ تغََی عْیو عبؿد ىْم ّ ّاؿػ هجبصج تغََی
صْفٍ فثبىىٌبمی ّ یب ّاژٍىٌبمی گـػم .اکٌْى هب ًیبف ثَ ایزبػ چيناًؼافُبی هغتلق ثَ هّْْع «ثضـاى فثبى
كبؿمی» ػاؿین تب ثضج ػوینتـ ّ چٌؼربًجَتـ گـػػ .اف ٓـف ػیگـ ،ثب ًوؼ ؿّاىکبّاًَ ًظـات ٓـس ىؼٍ ػؿ رلنَ ًوؼ ثـ
کتبة آهبی آىْؿی ػؿ ایـاى ( )1ػؿ ایي هوبلَ ّ ًیق ثب آمیتىٌبمی ًظـیبت ّ ًگبٍ ًِلتَ ػؿ هوبلَ «فثبى ػیْفػگی» اف
ػکتـ صبكظیبى ( )2ػؿ هوبلَ ػّم ،ثَ آمیتىٌبمی ؿّاىکبّاًَ هؼْالت ّ هْاًغ ؿّاًی ًِلتَ ػؿ هنیـ تضْل فثبى ًْی
ػلوی كبؿمی ّ ػؿ ؿاٍ ؿىؼ چبلو هؼؿى ّ ػلوی هیپـػافم.
ساتطَ صتاى ّ فشد
اًنبى ػؿ فثبى هیفیؼ ّ فثبًو ًَ تٌِب ثـ تلکـ اّ احـ هیگؾاؿػ ثلکَ ثٌب ثَ ًظـات رؼیؼ ّ پنبهؼؿًی ػؿ ّاهغ فیبًو
تلکـ اّ ،رِبًو ّ كـػیتو ؿا هیمبفػ .فیـا ُـ اًنبًی ػؿ یک ػینکْؿك یب گلتوبى فثبًی هیفیؼ ّ ًْع ؿاثطَ كـػ ثب
ایي گلتوبى ّ یب ثب ایي «ؿیـ ثقؿگ» تيکیلػٌُؼٍ ثغو اٍلی ىغَیت ّ كـػیت اّمت .ثـ امبك تئْؿی ؿّاىکبّاًَ
لکبى ػؿ ثبة فثبىُ ،ـ فثبًی ػاؿای ػّ عَلت «فثبى ػجبؿت (« ّ »)1فثبى اىبؿت( »)2امت« .فثبى ػجبؿت»
ییبًگـ ٍـف ّ ًضْ ّ صبالت آّایی ّ ػمتْؿی یک فثبى امت ّ «فثبى اىبؿت» ربیگبٍ توٌب ّ آؿفّهٌؼی ثيـی امت
()5؛ تجلْؿ هیـاث كـٌُگی ّ ربیگبٍ آؿفّهٌؼیُْ ،یت روؼی ّ اىبؿات «ؿیـ ثقؿگ» ثَ كـػ امت .آىْؿی ًیق ػؿ
کتبثو ثَ ُویي ػّ صبلت فثبى ّ فثبى كبؿمی ثَ ىیٍْ عْیو اىبؿٍ هیکٌؼ ّ اف «هیـاث كـٌُگی» ًِلتَ ػؿ ُـ فثبى ّ
ػؿ فثبى كبؿمی مغي هیؿاًؼ ّ اف صبلت «فینتثْهی» فثبى مغي هیگْیؼ)6( .
ثـای هخبل هیتْاى گلت کَ فثبى كبؿمی ػؿ ّاهغ ػاؿای یک صبلت ىبػـاًَ ّ ػبؿكبًَ امت ّ ثَ ػٌْاى «فثبى اىبؿت»
ػؿ عْیو هزوْػَ اؿفهُبی اعالهی ّ ػبؿكبًَ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ هیتْاًٌؼ ثَ مبػگی ُـ کالم هؼؿى هخل «كـػیت»،
«آفاػی» ّ ؿیـٍ ؿ ا ،ػؿ صیي تـروبًو ثَ كبؿمی ،ثَ یک صبلت ػبؿكبًَ ّ یب اعالهی هنظ ّ تجؼیل مبفًؼُ .وبًطْؿ کَ
ایي کبؿ هـتت اتلبم اكتبػٍ امت ّ هیاكتؼ .افیي ؿّ «كـػیت ّ آفاػی ُویيَ ًبتوبم ،هبًًْوٌؼ ّ هـفػاؿ هؼؿى» ػؿ
تـروبًو ثَ كبؿمی ثَ یک «عْػهؼاؿی هطلنگـای ّ آفاػی ػبؿكبًَ» ایـاًی ػگـػینی هییبثؼُ .وبًطْؿ کَ ّهتی
ؿّاًيٌبمبى ایـاًی _ ثَ ّیژٍ ػؿ مبلِبی اّل کبؿىبى_ ثَ ثیوبؿ ایـاًی هیگْیٌؼ کَ ثَ كـػیتو ّ عْامتُبیو تْرَ
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کٌؼ ّ ثَ آًِب تي ػُؼ ،آًگبٍ اصتوبال ایي ثیوبؿاى اف عبًوبٍ مـ ػؿهیآّؿًؼ ّ ػؿّىگـا هیىًْؼ ،یب اف «اًنبى اعالهی
عْػ_مـکْةگـ ػیـّف» ثَ «لؾتپـمت ثیهـف اهـّف» تضْل هییبثٌؼ .ػؿ صبلیکَ هلِْم «هي هؼؿى» ّ اؿّبی
عْامتِبی «هي» عْیو ػؿ ؿّاىکبّی هؼوْال ًگبُو ثَ ثیـّى ّ تـییـ ّاهؼیت امت ّ ثب هجْل هـف عْیو ّ هجْل
هبًْى یب «ًبم پؼؿ» ُوـاٍ امت « .فثبى ػجبؿت» كبؿمی ًیق ػاؿای عَلتِبی عبً عْیو امت ّ ثـای هخبل ػاؿای
ثنتـ تـهیٌْلْژیک هْی یک فثبى هؼؿى ًینت ّ ثَ هْل آىْؿی اف ػؿّى عْیو هبػؿ ثَ ایزبػ ایي تضْل ًینت ّ هبًٌؼ
فثبىُبی هؼؿى اصتیبد ثَ یک فثبى تـکیجی ّ هکبًیکی مینتوبًَ ػاؿػ (.ثَ ّیژٍ کَ ایي هلبُین هؼؿى یب تغََی ػؿ
ًتیزَ اؿتجبٓ ثب هؼؿًیت ّ ثب «ؿیـ» اٍْال ثَ ػؿّى كـٌُگ كبؿمی ؿاٍ یبكتَ امت ّ یب ػؿ صبل ؿاٍ یبكتي امت).
ػؿ ًِبیت هیبى «فثبى ػجبؿت» ّ «فثبى اىبؿت» یک كـٌُگ اؿتجبٓی هتوبثل ًیق ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ ػّ ثـ ثنتـ
«فینتثْهی» یک ارتوبع ّ كـٌُگ ىکل گـكتَاًؼ .اف ٓـف ػیگـ آًِب ثَ ایي كـٌُگ ىکل ّ صبلت عبٍی ؿا
هیثغيٌؼ ّ گلتوبى كـٌُگی ؿا تْلیؼ ّ ثبفتْلیؼ هیمبفًؼ .یؼٌی یک ؿاثطَ ػیبلکتیکی ّ هتوبثل ّ یب ػؿ هؼٌبی ػیگـ یک
صبلت «ػیلـاًل» ػؿیؼایی ایٌزب صکولـهبمت کَ ُـ کؼام ّاثنتَ ثَ ػیگـی امت ّ ارقای یک مٌبؿیْ ّ یب گلتوبى
هيتـک ّ ّاثنتَ ثَ یکؼیگـ ُنتٌؼ .توٌبی هؼؿى ّ یب ُْیت ثبلـبًَ ( ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ُْیت موجْلیک( ))9اصتیبد
ثَ «فثبى ػجبؿت» هٌبمت عْیو ػاؿػ تب هبػؿ ثَ صل ّ ثیبى عْیو ّ تضْل هؼاّم عْیو ثبىؼ ّ ثبلؼکل «فثبى
ػجبؿت» هْی ّ هؼؿى ًیبفهٌؼ ثَ «فثبى اىبؿت» ّ ُْیت ثبلـبًَ ّ موجْلیک ّ ُویيَ ػؿ صبل تضْل روؼی ّ كـػی
امت .فیـا ایي ُْیت ًْی هؼؿى ّ ثبف هؼاّهب ػؿ پی ایزبػ رِبى رؼیؼ موجْلیک عْیو ّ فثبى كٌی ّ ػلوی ًْیي
عْیو ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبی ًْی عْیو امت.
فثبى هؼؿى هبًٌؼ كـٌُگ هؼؿى ( فثبى ػجبؿت ّ اىبؿت هؼؿى) ،ثَ ثیبى آىْؿی ػؿ ایي کتبة ،یک «فثبى
ثبف،كـاطفینت ّ ؿاففػا ( »)7امت کَ هـتت تضْل هیپؾیـػ ،کلوبت هِبرـ هیپؾیـػ ّ هـتت ػـٍَُبی رؼیؼی اف
تـهیٌْلْژی ّ ػلن ؿا ثْرْػ هیآّؿػ .ایي فثبى هؼؿى هبػؿ ثَ ًگـینتي ،تنغیـ ّ مبعتي رِبى موجْلیک ّ فثبًی
عْیو امت .ػؿ صبلی کَ فثبى كبؿمی کَ ُـ کالم ّ هضتْایو ػؿثـگیـًؼٍ یک ثضـاى هؼؿًیت/مٌت امت ًَ ،ػاؿای ایي
ثنتـ ػلوی ّ تـهیٌْلْژیک هْی امت ّ ًَ «فثبى اىبؿتو» ؿّ ثَ مْی ًگـینتي ،تنغیـ کـػى ّ آكـیؼى ُنتی ػاؿػ
ّ ثیو اف ُـ چیق گـكتبؿ صبالت عـاثبتی ّ اعالهی عْیو امت ( .ایي ًگبٍ الجتَ ثَ هؼٌبی ًلی هؼؿتُبی ایي فثبى
ًینت ثلکَ ثَ ّـّؿت تضْل ّ گنتـه آى اىبؿٍ هیکٌؼ .اٍْال ثضـاى هؼؿى فثبى كبؿمی پیوىـٓ تضْل هؼؿى
اّمت ّ ػؿ ُـ تکبهل ّ یب تضْل ُـچٌؼ ًبهٌ ایي فثبى ّ یب ایي ُْیت ؿاُی ّ اهکبًی ًْ ًِلتَ امت کَ اگـ ثتْاًؼ ،ثب
ىٌبعت ػهین هؼْل ّ ػینکْؿك فثبًی عْیو ،ثَ ػجْؿ اف ثضـاى عْیو ػمت یبثؼ ،هبػؿ ثَ ایزبػ تضْلی ًْ ّ هؼؿى
عْاُؼ ثْػ).
افیي ؿّ آًکَ ایي هؼْالت ؿا ًيٌبمؼ ػؿ ًِبیت مغٌو اعالهی ،ػبؿكبًَ ّ یب فثبًو اف لضبظ كٌی ّ ثیبًی ثَ یک «آه
ىلَ هلوکبؿ» امیـ «ثیفثبًی» تجؼیل عْاُؼ ىؼ .یب ثَ هْل آؿاهو ػّمتؼاؿ اًؼیيَ ایي ؿّىٌلکـ ایـاًی ،تضت تبحیـ ایي
هؼْالت كـٌُگی« ،اًؼیيًَوب( »)8هیىْػ .ایي ؿّىٌلکـ ّ یب فثبى اّ تضت تبحیـ « ثنتَ ثْػى» ػؿًّی فثبى كبؿمی ّ
تضت تبحیـ ؿّصیَ ایـاًی عْیو ،گـكتبؿ ػّؿ ثبٓل كـٌُگ ایـاًی هیگـػ  .ػّؿ ثبٓل ّ امبؿت ًبؿمینتی/ؿئبل ()9
ػؿ ًگبٍ ػینکْؿك فثبًی ّ ُْیتی ایـاًی کَ حوـٍاه ُوبى گؾاؿ ارتٌبةًبپؾیـ اف «ؿاّی» ؿّىٌلکـ ّ ًبؿاّی ثْف
کْؿ ثَ مْی «پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی» مٌت ّ تکـاؿ یک چـعَ رٌِوی امت کَ ػؿ کل کتبة ثْف کْؿ ّ ػؿ کل تبؿیظ
ػّ مؼٍ اعیـ هب هـتت تکـاؿ هیىْػ (.ىبیؼ ثَ ایي ػلیل ًیق ُوَ ؿّاىکبّیِب ّ ًوؼُبی ثْف کْؿ ایي چيناًؼاف امبمی ّ
ایي هبتـیکل ػؿًّی ثْف کْؿ ؿا ًؼیؼٍاًؼ ّ ثَ آى ًقػیک ًيؼٍاًؼ ،ثب ّرْػ هؼؿتِبی موجْلیک ُـ کؼام اف ایي ًوؼُب .ػؿ
ایي هْؿػ ثَ کتبة مْم الکتـًّیکی هي ػؿ ایي ثبة ّ ثَ ًبم « ؿّاىکبّی پنبهؼؿًی ثْف کْؿ ّ گلتوبى صْل ثْف
)کْؿ» ػؿ مبیتن هـارؼَ کٌیؼ10.
اًنبى ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّی لکبى ّ یب ػؿ ًگبٍ پنبهؼؿًی  ،رقیی اف یک توبهیت مٌتی ّ یب یک «هْرْػ
ثـ_عْػ_اینتبی_عْػكـهبى» هؼؿى ًینت ثلکَ اّ یک هْرْػ یب «مْژٍ هٌونن» امت .ایي ثَ ایي هؼٌبمت کَ ُـ
اًنبًی ػؿ ّاهغ ػؿ ُـ ػولو ّ ػؿ ُـ ثیبًو ُن یک «كبػل ػجبؿت(ُ ّ »)11ن یک «كبػل اىبؿت( »)12امت ّ
هـتت هزجْؿ امت ثَ ػٌْاى یک كـػ ثب ػیگـی ،ثب «ؿیـ»  ،ثب فثبى ّ رِبًو اؿتجبٓ ثـهـاؿ کٌؼ؛ ثَ ػٌْاى یک مْژٍ
ثبف ّ ُویيَ ًبتوبم هـتت ثب ثغيی ػیگـ اف ُْیت ّ توٌبُبی عْیو ؿّثـّ ىْػ ّ آًِب ؿا ػؿ رِبى ًوبػیي ّ موجْلیک
كـػی عْیو پؾیـا ىْػ ّ تضْل یبثؼ .افیيؿّ ًیق ثَ هْل لکبى رِبى موجْلیک كـػی ّ ثيـی ُویيَ ًبتوبم امت.
افیيؿّ ٌُـ ّ ػلن ّ اًؼیيَ ثيـی ُویيَ ًبتوبم ّ ػؿ اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ّ ػؿ صبل تضْل ػائوی امت.
ثـای هخبل ّهتی هي هیگْین« :هي ایـاًی ُنتن» ،آًگبٍ هي ثَ ػٌْاى «كبػل ػجبؿت یب رولَ» ثیبًگـ ایي ًظـ ُنتن .
ّلی ثَ ػٌْاى «كبػل اىبؿت» ػؿ ّاهغ ایي «ؿیـ ثقؿگ» ،ایي هلِْم «ایـاًی ثْػى» امت کَ هـا ّاهیػاؿػ ،عْیو ؿا
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ایٌگًَْ یب آًگًَْ ثپٌؼاؿم .فثـا اّ ػاؿای ثبؿ اؿفىی ّ هؼٌبیی هْی ّ تجلْؿ ُْیت ّ توٌبی اًنبى ّ ػینکْؿك ایـاًی
امت .هّْْع ًْع اؿتجبٓ موجْلیکً ،بؿمینتی یب ؿئبل هي ( )9ثب ایي ُْیت ًِلتَ ػؿ فثبى اىبؿت ّ ػؿ هلِْم
«ایـاًی» ثْػى امت کَ هـا ثَ یک كـػ ثبف ّ هبػؿ ثَ ًوؼ موجْلیک كـٌُگ عْیو ّ هبػؿ ثَ پؾیـایی هؼاّم ًگبٍ هؼؿى
ّ ُْیتُبی ػیگـ ػؿ ُْیت ّ ػؿ فثبى عْیو هتضْل هیمبفػ .یب ایي ًْع ؿاثطَ هـا امیـ ًگبٍ ًبؿمینتی ّ یب
کبثْكّاؿ «ؿیـ» ّ هلِْم «ایـاًی» هیمبفػ ّ هـا ثَ یک هْرْػ ثنتَ ّ ًبتْاى اف تضْل ّ ًوؼ هنظ ّ تـییـ هیػُؼ.
افیيؿّ تضْل ّ تکبهل ػؿ كـػ ّ یب ػؿ فثبى اف ٓـین ًْع اؿتجبٓ ىغٌ ثب ایي «ؿیـ ثقؿگ» هبًٌؼ ًْع اؿتجبٓ ثب
فثبى ،كـٌُگ ،هؾُت ّ یب ثب «ؿیـ یب ػیگـی کْچک» هبًٌؼ ًْع اؿتجبٓ ثب هؼيْم ّ ؿهیت ثَ ّرْػ هیآیؼ.
آى كـػ یب ربهؼَای کَ ثتْاًؼ ثب یک ؿاثطَ كبٍلَػاؿ ،تخلیخی (ؿاثطَ موجْلیک) ثب ایي «ؿیـ ثقؿگ» ،ثب ػیگـی اؿتجبٓ
ثگیـػ ّ ُن اّ ؿا ػّمت ثؼاؿػ ّ ُن اّ ؿا ثَ ًوؼ ثکيؼ ّ ثؼاًؼ کَ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ایي «ؿیـ ثقؿگ» پی
ًویثـػ ،آًگبٍ اّ هبػؿ عْاُؼ ثْػ ثب چٌیي تْاًبیی پبؿاػّکل كبٍلَگیـی ّ ػالهَ ،ثب تْاًبیی ًوؼ ّ اصتـام ثَ ػیگـی ّ ثَ
«ؿیـ» ،هـتت ثَ تضْلی ًْ ػؿعْیو ّ ػؿ رِبى موجْلیک عْیو ػمت یبثؼ ّ هـتت اف ًْ ثیبكـیٌؼ.
ثـ ثنتـ چٌیي تضْلی امت کَ اًنبى هؼؿى تْاًنت ،ثب ایزبػ كبٍلَ ّ ثب تْاًبیی ثَ ػمت گـكتي رِبى موجْلیکو (،فیـا
هب ُویيَ ػؿ یک رِبى ًوبػیي ّ فثبًی هـاؿ ػاؿین ّ ًَ ػؿ یک ّاهؼیت ػیٌی ّ یب ؽٌُیّ .اهؼیت یک ّاهؼیت موجْلیک
فًؼٍ ،یک ّاهؼیت موجْلیک ػیٌی/ؽٌُی امت) ىـّع ثَ مبعتي تئْؿی ّ تضْل ػؿ ُنتی ّ ٓجیؼت کٌؼ .ثب آًکَ ایي
«هي یب مْژٍ هؼؿى» ٌُْف گـكتبؿ یک صبلت هتلبعـ ًبؿمینتی ثْػ ّ ثؼیي ػلیل ًیق «هٌونن ثْػى» عْیو ّ ًیبف ػوین
عْیو ثَ «ؿیـ» ،ثَ ٓجیؼت ّ ػیگـی ؿا کبهل اصنبك ّ ػؿک ًویکـػ ّ ثِبیو ؿا اکٌْى ثب ثضـاىُبی هؼاّم ٓجیؼی،
كـٌُگی ّ اهتَبػی ّ تـّؿینن ثیيالوللی هیپـػافػ .ثضـاىُبیی کَ ُوَ ثب ُن ّـّؿت گؾاؿ ثَ یک ؿاثطَ ًْ ثب
«ؿیـ» ،ثب ٓجیؼت ّ ثب ػیگـی ّ صـکت ثَ مْی یک رِبى چٌؼٍؼایی ؿا ثیبى هیکٌٌؼ ّ اٍْال هؼٌب ّ هلِْهی ًْ ّ
ُقاؿگنتـٍ اف «ُْیت ثبف ّ فثبى ثبف» تْ ػؿ تْ ،الثیـًتّاؿ ،ىجکَگًَْ ّ ُبیپـتکنتی ،تللیوی ،چٌؼُْیتی ّ ُویيَ
ًبتوبم ایزبػ هیکٌٌؼ کَ ػؿ ثضج آیٌؼٍ ثَ آى هیپـػافم.
ػؿ كـٌُگ هب ایي هؼؿت موجْلیک ّ تخلیخی ٌُْف ثَ هؼؿت اٍلی كـٌُگ ،فثبى ّ كـػ ایـاًی تجؼیل ًيؼٍ امت ّ فثبى ّ
یکبیک هب ثـ ثنتـ ثضـاى هؼؿًیت ػؿ صبل ایزبػ ایي رِبى كـػی ّ روؼی موجْلیک ّ ًبتوبم عْیو ّ ػؿ پی ایزبػ
عالهیت عْیو ُنتین .اف ایي ؿّ ًْع اؿتجبٓ ایـاًی ثب «ؿیـ» ،ثب فثبى ّ ثب عْیو ،ثب هؼؿًیت ّ ثب مٌت ،یب ثَ ْٓؿ
ػوؼٍ یک صبلت ًبؿمینتی یب ؿئبل ّ یب صبالت تـکیجی ًبؿمینتی /موجْلیک ّ یب ؿئبل/موجْلیک امت .یؼٌی كـػ ثیيتـ
گـكتبؿ ؿاثطَ ػّگبًَ ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ًبؿمینتی ّ گبٍ کبثْكّاؿ (ؿئبل) ثب «ؿیـ» ّ ثب فثبى عْیو امت ّ اهـّف
«مٌتپـمت» ،كـػا «هؼؿىپـمت» ،اهـّف «مٌتمتیق» ،كـػا « ؿـةمتیق» ّ یب ثبلؼکل هیىْػ .اّ اهـّف ًبگِبى
امیـ ًگبٍ هنضْؿ کٌٌؼٍ فثبى ّ كـٌُگ عْیو هیىْػ ّ ثَ ػٌْاى هـیؼ اّ عْاُبى ثبفگيت ثَ فثبى كبؿمی اٍیل
هیگـػػ ّ هیپٌؼاؿػ کَ «ٌُـ ًقػ ایـاًیبى امت ّ ثل» .كـػا ثَ ىیٍْ ؿئبل یب کبثْكّاؿ هیعْاُؼ هبًغ ّؿّػ ُـ
ػٌَـ عبؿری ثَ فثبى عْیو ىْػ ّ هیعْاُؼ گـػى ُـ کلوَ ػـثی ّ یب عبؿری ؿا ثقًؼ ّ ثـایو یک ثـاثـًِبػ
ػزیت ّ ؿـیت كبؿمی ثیبثؼ .پل كـػا ًبگِبى ثَ ىیٍْ «ؿّىٌلکـی پیبهجـگًَْ» عْاُبى تـییـ ثٌیبػیي فثبى ّ عٔ
كبؿمی هیىْػ ّ اّ ؿا کبهال ؿیـ ػلوی ّ ًبتْاى اف تضْل هیپٌؼاؿػ .ایيگًَْ ایي كـػ ّ ایي فثبى یب امیـ ُـاك اف
«ؿیـ ّ ؿـیجَ» امت ّ یب هنضْؿ ًگبٍ «ؿیـ ّ ؿـیجَ» امت ّ هـتت ػؿ صبل رؾة ّ یب ػكغ «ؿیـ» امت ،ثَ ربی
آًکَ ثَ پؾیـه ثِتـ موجْلیک ّ تـهیقی «ؿیـ» ّ هؼؿًیت ػؿ ًگبٍ ّ فثبى عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ ُْیت ّ فثبى ثبف ّ
تللیوی ّ ُویيَ ًبتوبم عْیو ػمت یبثؼ .تب ثتْاًؼ ثَ مبى یک «رنن موجْلیک» ّ یک «فثبى موجْلیک» ُـ چَ ثیيتـ
هبػؿ ثَ ػمت گـكتي ُنتی ّ ایزبػ رِبى ّ ٌُـ ّ ػلن موجْلیک ّ ُویيَ ًبتوبم ّ هبثل تضْل عْیو ثبىؼ.
ًوًَْ ایي صبالت ًبؿمینتی/موجْلیک یب ؿئبل/موجْلیک ؿا هیتْاى ػؿ تالهُبی اكـآی ثـعی اف كـٌُگنتبىُبی
ایـاًی ثـای پبکنبفی فثبى كبؿمی _ ػؿ کٌبؿ کبؿُبی هخجت ّ موجْلیک آًِب_ ػیؼ ّ یب ػؿ تـروَُب ّ ًْىتَُبی یکبیک
هب ایي صبالت هبثل ؿّیت امت.
ػؿ ًتیزَ ایي هيکالت امت کَ هلبُین هؼؿى ػؿ صیي تـروَ ثَ كبؿمی هنظ ّ ایـاًی هیىًْؼ .یب فثبى ایـاًی ًویتْاًؼ،
ثب ػؿک ثِتـ هؼْالت فثبًی ّ ًگبؿىی عْیو ّ اف ٓـین گنتـه ثیيتـ «هٌِؼمی فثبى» ّ چبلو هؼؿى
هتغََبىُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ یک «فثبى ثبف» هؼؿى تضْل یبیؼ .ایي هيکالت اف مْی ػیگـ ًویگؾاؿًؼ _ ُوـاٍ ثب ػلت
هبُْی ػؼم ؿىؼ ؿّاثٔ موجْلیک پبؿاػکل ّ تخلیخی هْیتـ ػؿ كـػ ،ػؿ كـٌُگ ایـاًی ،ػؿ ىیٍْ ػول ػلوی ،ػؿ چبلو
هؼؿى ایـاى_ کَ «ُْیت ثبف ّ فثبى ثبف» ّ هؼؿى ایـاًی ثِتـ ؿىؼ کٌٌؼُْ« .یت ثبف ّ فثبى ثبف» موجْلیک ّ ُویيَ
ًبتوبهی کَ الفم ّ هلقّم یکؼیگـّ ،اثنتَ ثَ یکؼیگـ ّ عبلن یکؼیگـ ػؿ یک ثبفی ػیبلکتیکی ّ یب ػؿ یک ثبفی
ػیلـاًل ػؿیؼایی ربّػاًَ ّ ُویيَ ًبتوبم ُنتٌؼ.
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فیـا كـػ «ؿیـ» امت ّ «ؿیـ» كـػ امت .فیـا فثبى ّ كـػ ُوؼیگـ ؿا هتوبثال هیمبفًؼ ّ ثـای تضْل ثَ یکؼیگـ
ًیبفهٌؼًؼ .كـػ ّ ربهؼَ ایـاًی ثـای ػمتیبثی ثَ تضْل هؼؿى عْیو اصتیبد ثَ فثبى هؼؿى عْیو ػاؿػ کَ یک «فثبى
ثبف» ّ هتضْل امت ّ هبػؿ امت کلوبت هِبرـ ؿا ػؿ عْیو ثپؾیـػ ّ اًطجبم ثغيؼ .فثبًی هؼؿى ،ثبف ،هتلبّت ّ
ُقاؿگنتـٍ کَ هبػؿ امت رِبى ّ ّاهؼجت موجْلیک عْیو ؿا ثیبكـیٌؼً ،ظن ثغيؼ ،ػلْم ّ چيناًؼافُبی ًْیي ثیبكـیٌؼ.
یک فثبى ثبف ایـاًی کَ هیتْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثنتـی ثـای علن ٌُـُبی هؼؿى ّ هتلبّت ایـاًیبى ثبىؼ ّ ىغَیت كـػ
ایـاًی ؿا ىکلی ًْ ّ هؼؿى ثغيؼ .ایي «فثبى ثبف» ًیق اصتیبد ثَ «كـػ ّ كـٌُگی ثبف» ػاؿػ کَ هبػؿ امت هـتت ثب
رِبى آـاكو ػؿ کٌو ّ ّاکٌو ثبىؼ ،یبػ ثگیـػ ،هبػؿ ثبىؼ رِبى موجْلیک ّ فثبًو ؿا ػؿ ػمت گیـػ ّ هـتت اف ًْ
ثیبكـیٌؼ ،هـتت ُْیتُبی ًْ ّ گنتـٍُبی ػلوی ّ ٌُـی ًْ اف فثبى كبؿمی ثَ ّرْػ آّؿػ ّ هـتت ٌُـ ّ ػلْم ّ
چيناًؼافُبی ًْیٌی ثیبكـیٌؼ .تٌِب ثؼیي ىیٍْ امت کَ كـػ ّ فثبى ایـاًی هیتْاًؼ ثَ یک « ّصؼت ػؿ کخـت» هؼؿى ّ یب
ػؿ صبالت ّاالتـ ثَ یک «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» پنبهؼؿًی تضْل یبثؼ ّ كـػ ایي ربهؼَ هیتْاًؼ ثَ یک «مْژٍ
هؼؿى» یب ػؿ صبلت ّاالتـ ثَ یک «رنن عٌؼاى» ًیچَ ّ یب ثَ« مْژٍ هٌونن لکبى» ،ثَ «رنن ُقاؿگنتـٍ» ػلْف
ػگـػینی یبثؼ ّ ُْیت ّ فثبى هؼؿى ّ هتلبّت ایـاًی عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ.
ػؿ ایي ؿامتبمت کَ ثبینتی کتبة «فثبى ثبف» آهبی آىْؿی ؿا ًوبػی اف ایي تضْل موجْلیک ّ هْی ّ ػؿ هنیـی
ػؿمت ّ ُوـاٍ ثب ٓـس مْالی ػؿمت ػاًنت .اف ایي ؿّ هي ّ اهخبل هي کَ عْػ ػاؿای ایي ُْیت ثبف ،چٌؼهتٌی ّ
چٌؼهلیتی ُنتٌؼ ّ یب هبًٌؼ هي ػؿ کتبة رؼیؼم ثَ ًبم «اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی» ثَ ٓـس ایي
ُْیت ثبف ّ چٌؼهتٌی ّ ُویيَ ًبتوبم ایـاًی هیپـػاؿًؼ ،ػؿ ایي کتبة ّ ػؿ ایي ًگبٍ ًْ ؿّی ػیگـ ّ ّـّؿت ػیگـ
هِن تضْل عْیو ّ ربهؼَ عْیو ؿا هیثیٌٌؼ ،ثیآًکَ ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ ًوبػاًَ عْیو ؿا ثب کتبة اف ػمت ػٌُؼ ّ كؤ
ُْؿا ثکيٌؼ .هّْْع ػؿک اُویت ایي تضْل هِن ػؿ فثبى ّ ػؿ كـػ ّ كـٌُگ ( ػؿ فثبى ػجبؿت ّ اىبؿت ایـاًی) ّ
ػؿک ؿاثطَ ػیبلکتیکی ّ یب ػیلـاًنی ایي ػّ تضْل ّاثنتَ ثَ یکؼیگـ امت .هّْْع ػؿک ػوین ایي اهـ هنلن امت کَ
ثؼّى ایي تضْل فثبًی ّ ثؼّى ایزبػ ایي ُْیت ًْیٌی کَ ُوَ هب هِبرـیي ّ ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى هؼؿى ّ یب چٌؼهتٌی
ػؿّى ّ ثـّى کيْؿ ًوبػی اف آى ُنتینُ ،یچگبٍ ػجْؿ اف ثضـاى هؼؿًیت/مٌت ایـاًی ّ ػجْؿ اف ثضـاى فثبى ّ كـػ
ایـاًی هوکي ًینت.
ثب هجْل ایي اٍل پبیَای امت کَ آًگبٍ هیتْاى ثب ًوؼ کتبة «فثبى ثبف»ُ ،ن ثَ ٓـس مْال ػؿمت ّ هِن آهبی آىْؿی ّ
ثَ اُویت ٓـس هّْْع «فثبى ثبف» ایـاًی آكـیي گلت _ فیـا اثتؼا ٓـس ػؿمت مْال ایزبػگـ یک ؿاٍ ػؿمت امت،
ُن ثبینتی ٓـس آىْؿی ثـای ایزبػ یک فثبى هکبًیکی ،مینتوبًَ ّ مبعتگی ّ ثـای پبمغگْیی ثَ ًیبفُبی فثبًی ّ
ػلوی فثبى هؼؿى كبؿمی _ ،هبًٌؼ ىیٍْ رِبى هؼؿى ػؿ ایزبػ ایي «ىبُـاٍ فثبًی» اف ٓـین امتلبػٍ اف فثبى التیي ّ
یًْبًی_ ،ثَ ىیٍْ تغََی ّ تلکیکی تْمٔ فثبىىٌبمبى ّ ّاژٍىٌبمبى ایـاًی ،هتـروبى ّ ؿّىٌلکـاى ػؿگیـ ثب فثبى
ّ ُْیت عْیو هْؿػ ًوؼ هـاؿ گیـػ .تب ّؼلِب ّ هؼؿتِبی ثضج اّ اف چيناًؼافُبی هغتلق ثـؿمی ىْػ ّ ایي ثزج
امبمی چٌؼچيناًؼافی ّ ػوینتـ گـػػ .اف ٓـف ػیگـ هتغََبى ،ؿّىٌلکـاى ّ ٌُـهٌؼاى ایـاًی ثبینتی ثب کوک ثَ
ؿىؼ اًْاع هغتلق ایي «ُْیت ثبف ّ چٌؼالیَ» ایـاًی ،ثَ ؿىؼ هؼؿت عالم ّ موجْلیک ٌُـی ّ ػلوی عْیو ّ ثَ
تضْل كـٌُگ ّ چبلو هؼؿى ایـاًی کوک ؿمبًٌؼ ّ فهیٌَمبف ؿًنبًل هيتـک ایـاًی ىًْؼ.فیـا ایي «ىبُـاٍ فثبًی»
هؼؿى اصتیبد ثَ ؿّىٌلکـاى هؼؿى ّ ثبف عْیو ػاؿػ ّ ثبلؼکل.
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صبل ثبیؼ ػیؼ کَ ثـای هخبل آیب هزلل ًوؼ کتبة «فثبى ثبف» اف ایي چيناًؼاف موجْلیک ،پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ ػالهَ،
ثَ ایي احـ هیًگـػً ،کبت هؼؿت ّ ّؼق احـ ؿا هطـس هیکٌؼ ،مْاالتی ًْ ّ چيناًؼافُبیی ػیگـ هطـس هیکٌؼ ّ
ثضج ؿا گنتـػٍتـّ ػویوتـ هیمبفػ ،یب امیـ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل «فثبى اىبؿت» فثبى كبؿمی هیىْػ ّ ثَ
مـکْة عبٓی ّ هلضؼ ثیاصتـام ثَ صـین هطِـ فثبى كبؿمی هيـْل هیىْػ  .آیب آًِب هـیؼّاؿ عْاُبى صلع فثبى
ىکُْوٌؼ كبؿمی اف ایي «تِبرن كـٌُگی ّ ًبهْمی» هیىًْؼ ّ ًبآگبُبًَ یب آگبُبًَ مؼی هیکٌٌؼ ایي صبالت ًبهْمی
ًبؿمینتی ّ ؿئبل ؿا ثب امتؼالالت موجْلیک تْریَ ّ پٌِبى مبفًؼ .آیب آًِب ،تضت تبحیـ ایي ًْع ؿاثطَ ًبؿمینتی/ؿئبل
عْیو ثب «فثبى كبؿمی» ،عْاُبى تٌجیَ کـػى آىْؿی ثَ عبٓـ ایي «عْػمـی ّ ثیاصتـاهی» ثَ فثبى ثقؿگ ّ پبک
كبؿمی هیگـػًؼ ّ هؼؿتُبی موجْلیک عْیو ؿا كؼای ایي امبؿت ًبؿمینتی/ؿئبل ػؿ ًگبٍ «ؿیـ ثقؿگ» هیمبفًؼ ،یب
آًکَ هب ؿا ثب ًوؼىبى ثـ ًوبٓ ّؼق ّ هؼؿت احـ آىْؿی ثَ ػؿک ًْیي ّ تکویلکٌٌؼٍای اف هّْْع هیؿمبًٌؼ ّ
مْاالتی ًْ ایزبػ هیکٌٌؼ.
آعیةؽٌاعی سّاىکاًَّ خلغَ ًمذ کتاب «صتاى تاص» دس ایشاى
هزلل ًوؼ کتبة «فثبى ثبف» ػؿ تِـاى ّ ثب هيبؿکت هتغََبًی چْى آهبیبى ،ػلی صنىٌبك ،فثبىىٌبك ّ امتبػ
ػاًيگبٍ ،آهبی كبًی  ،کتبةىٌبك ّ هتـرن ّ آهبی ػلی ٍلشرْ ،هتـرنٍْ ،ؿت گـكت.
اگـ ثَ مغٌبى ُـ مَ مغٌـاى ػهت کٌین ّ ثـعْؿػ اصنبمی ّ ػبٓلی ًِلتَ ػؿ پيت کلوبت ّ اًتوبػات ػلوی ؿا ثيٌْین،
آًگبٍ ثَ ؿاصتی هیتْاى گـكتبؿی ُـ مَ مغٌـاى ػؿ یک ؿاثطَ ػوؼتب ًبؿمینتی/موجْلیک ثب «فثبى كبؿمی» ؿا ػؿ ایي
ثضج ػیؼ .افیيؿّ ًْع ثـعْؿػ آًِب ثب ًگبٍ آىْؿی ًیق یک ًگبٍ ّ ًوؼ موجْلیک پبؿاػّکل ًینت ،ثلکَ یک ثـعْؿػ
ػوؼتب ًبؿمینتی ّ هبالهبل اف صبالت اكـآی ًبؿمینتی امت ( هبًٌؼ تؼبؿف ًبؿمینتی اف یک مْ ّ عين ًبؿمینتی اف
مْی ػیگـ) .رؼا اف ثـعی اًتوبػات تغََی ُـ مَ مغٌـاى کَ آىْؿی ًیق ػؿ رْاثیَ عْیو ثَ آًِب هیپـػافػ ّ ًظـ
عْیو ؿا ػؿ آى ثبؿٍ ثیبى هیکٌؼ( ،)13ػؿ ّاهغُ.ـ مَ مغٌـاى ( ّ ثَ ّیژٍ آهبی صنىٌبك) ػچبؿ یک ػلآفؿػگی
ًبؿمینتی اف «کتبة ثبف» آىْؿی ّ اف ىغٌ «آىْؿی» ثَ عبٓـ ایي ػول هغبلق مٌت اّ ّ هغبلق ػبػات فثبًی ّ
ُـامِبی ػؿًّی آًِب ُنتٌؼ.
ثـای هخبل ُـ مَ مغٌـاى اف یک ٓـف اثتؼا اف آهبی آىْؿی تؼـیق هیکٌٌؼ ،ىـّع ثَ تؼبؿكبت ثقؿگکٌٌؼٍ ایـاًی
هیکٌٌؼ ّ پل اف ایي تؼبؿكبت ًبؿمینتی ثَ صولَ ّ عين ًبؿمینتی ثَ اّ ّ تکؾیت کتبة ّ ىغٌ اّ هیپـػافًؼ ،ثَ
ربی آًکَ ثَ هؼؿت ّ ّؼقُبی کتبة ثپـػافًؼ ،چيناًؼافُبی ػیگـ هّْْع ؿا هطـس کٌٌؼ ّ پیيٌِبػات عْیو ؿا
ثـای ؿىؼ ایي «فثبى ثبف ّ هؼؿى» كبؿمی ػؿ ػـٍَ تـهیٌْلْژیک هطـس کٌٌؼ.
ثَ ّیژٍ هلِْم «فثبى ثبف» ثـای آًِب آفاؿػٌُؼٍ ّ عطـًبک رلٍْ هیکٌٌؼ ّ آًِب ًبآگبُبًَ ّ آگبُبًَ ُـاك عْیو اف
عطـات ایي «ثبف ثْػى» فثبى كبؿمی ّ عين عْیو ثَ آىْؿی ثـای ٓـس ایي هّْْع عطـًبک ؿا ًيبى هیػٌُؼ.
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ثـای هخبل آهبی صنىٌبك پل اف تؼبؿكبت كـاّاى یکؼكؼَ ػؿ کل کتبة ؿا ؿػ هیکٌؼ ّ پل اف چٌؼثبؿ عْاًؼى کتبة ثبف
ُن ًویػاًؼ کَ هّْْع ایي کتبة چینت ّ آىْؿی چَ هیعْاُؼ ثگْیؼ ( .ایي ؿا ثَ فثبى ٌٓق ایـاًی هیگْیٌؼ «:اثتؼا
هـؽ ؿا چبم کـػى ّ مـاًزبم مـه ؿا ثـیؼى») .اهب آًگبٍ اّ هيکل امبمیو ثب ایي کتبة ،یؼٌی هيکلو ثب هلِْم
«فثبى ثبف» ؿا ًيبى هیػُؼ .فیـا هيغٌ امت کَ هلِْم «فثبى ثبف» ثـای اّ کَ ثَ صبلتی هنضْؿىًْؼٍ ّ ًبؿمینتی
تضت تبحیـ ىؼیؼ«فثبى اىبؿت» اعالهی/ػبؿكبًَ كبؿمی ّ ًبتْاى اف یک ؿاثطَ موجْلیک ثبكبٍلَ ّ پبؿاػّکل ثب ایي
فثبى (الاهل ػؿ ایي ػـٍَ) امت ،ثَ هؼٌبی «ثیػؿّپیکـی» « ،ثیثٌؼّثبؿی» امت .اف آًـّ کَ اّ ،ػؿ صیي ًوؼه ثـ
کتبة «فثبى ثبف» آىْؿی ،ثَ ىؼت امیـ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ثب فثبى ّ «ؿیـ ثقؿگ» عْیو امت ،ػؿ ّاهغ ًبآگبُبًَ
ػچبؿ «ُـاكُبی ًبهْمی» هیىْػ ،گـكتبؿ ُـاك اف «تِبرن كـٌُگی» ّ اف ػمت ؿكتي «ثکبؿت فثبى كبؿمی»
هیىْػ ّ ایي ُـاك ؿا مؼی هیکٌؼ ثب تْریِبت موجْلیک ػلوی ُوـاٍ کٌؼ .اف ایي ؿّ اّ ثَ ربی «فثبى ثبف»،
اٍطالس «فثبى پْیب» ؿا هطـس هیکٌؼ کَ اٍْال_ ػؿ ؿامتبی هلِْم «پْیب» ػؿ فثبى كبؿمی_ ثَ هؼٌبی یک
ؿىؼ«ػؿًّی (ػؿ ًِبیت ػبؿكبًَ ّ اعالهی)» ّ ثؼّى ًیبف عبً ثَ «ؿیـ» ّ ثَ «ثبفثْػى» ،ثؼّى ًیبف ثَ اؿتجبٓ ثب
ػٌَـ ؿـیجَ ّ هِبرـ امت .ثؼّى اصتیبد ثَ ػؿک کوجْػ ّ ًیبف عْیو ثَ «ؿـیجَ ّ ؿیـ» ثـای تضْل ّ تکبهل امت.
ػؿ صبلی کَ اٍْال فثبى ّ ًگبٍ هؼؿى ػؿ ًتیزَ اؿتجبٓ ثب هضیٔ آـاف ّ ػؿ پی ىٌبمبیی ّ تنغیـ ّ مبفًؼگی ایي
هضیٔ آـاف ٓجیؼی ّ ارتوبػی ثَ ّرْػ آهؼٍ امت ،ؿىؼ کـػٍ امت ّ هبػؿ ثَ تنغیـ رِبى ثْػٍ امت.
ُوبىْٓؿ کَ ؿّاىکبّی ًيبى هیػُؼ ،هب ثب ًْع ًگبُوبى ثَ «ؿیـ» ّ ثَ ػیگـی ػؿ ّاهغ عْیو ّ ًگبُوبى ؿا ًیق
هیمبفین ،فیـا ؿاثطَ هیبى اًنبى ّ ػیگـی یک ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای ًینت ثلکَ یک ؿاثطَ ػیبلکتیکی ّ یب ػیلـاًنی
امت .ثؼیي ػلیل صنىٌبك ،ثب ایي ًگبٍ پبؿمبیبًَ ،اعالهیً ،بهْمی ثَ فثبى كبؿمی ،ثَ ًبچبؿ ًگبُو ثَ هؼؿًیت ًیق
ػچبؿ یک تـروبى هنظکٌٌؼٍ ایـاًی امت ّ فثبى ثبف ،هبثل تضْل ،هـتت هِبرـپؾیـ هؼؿى ؿا یک «فثبى هٌظن ّ ثنتَ
( »)14هیپٌؼاؿػ .اف مْی ػیگـ اّ ،ثب ایي ًْع ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ،ثَ فثبى ّ ثَ هؼؿًیت ،ثَ ًبچبؿ عْیو ؿا تجؼیل ثَ یک
هـیؼ ًبهْمی فثبى كبؿمی ػؿ عطـ «تِبرن كـٌُگی» هیمبفػ ّ ثَ ًبچبؿ آگبُبًَ ّ یب ًبآگبُبًَ مؼی ػؿ مـکْة کبؿ
عطـًبک آىْؿی ّ مؼ کـػى تاله اّ ثـای گيْػى فثبى كبؿمی ثـ ؿّی «ؿیـ» هیکٌؼ .ثَ ایي ػلیل ًیق اّ ػؿ ًِبیت
کتبة ؿا ػبؿی اف ُـ مْال ّ ٓـس امبمی هیثیٌؼ .اّ ایٌگًَْ ثَ مـکْةگـ ًبؿمینتی/موجْلیک ًگبٍ ًْ یک ُوکبؿ ّ
عؼهتگؾاؿ ًبهْك كـٌُگ ّ فثبى عْیو تجؼیل هی گـػػ ،ثَ ربی آًکَ ثَ ىیٍْ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ًکبت ّؼق ّ
هؼؿت احـ ؿا هطـس کٌؼ ّ چيناًؼافی ًْ ثـ هتي کتبة ثـای عْاًٌؼٍ ثیبكـیٌؼ.
ػّ مغٌـاى ػیگـ ،آهبیبى كبًی ّ ٍلشرْ ،ػؿ ًِبیت ثَ ایي صولَ ًبؿمینتی/موجْلیک ثـ ػلیَ ایي ًگبٍ ًْ ّ ثـای ػكبع
اف «ًبهْك» فثبى كبؿمی ثَ ىیٍْ عْیو اػاهَ هیػٌُؼ ّ ػؿ ؿامتبی ایي ًوؼ ّ عين ًبؿمینتی ػوؼتب ثَ ربی «ًوؼ
موجْلیک کتبة» ثَ ًوؼ ًبؿمینتی «آهبی آىْؿی» هیپـػافًؼ .آهبی كبًی آهبی آىْؿی ؿا گـكتبؿ «ػاهچبلَی کالم»
هیثیٌؼ ،ثَ ربی آًکَ ثَ ًوؼ مْال کتبة ّ ًظـیَ هطـس ىؼٍ ػؿ کتبة ثپـػافػ ّ هؼْالتو ؿا ثَ هب عْاًٌؼگبى ًيبى
ػُؼ .آهبی « ٍلشرْ» هیعْاُؼ ثَ فثبى ثیفثبًی کتبة ؿا ثیاؿفه کٌؼ ّ اػالم هیکٌؼ ،ایي ًظـیَ آىْؿی کَ هطـس
هیکٌؼ ،فثبىُبی هؼؿى ثـای پیوثـػ عْیو اف فثبى التیٌی/یًْبًی امتلبػٍ کـػٍاًؼ ،اهـ تبفٍای ًینت .ثیآًکَ اّ ثَ
ػلت ٓـس ایي هّْْع ّ هوبینَ اف ٓـف آىْؿی ّ ثَ ًوؼ ًکبت ّؼق ّ هؼؿت ًظـ اّ ثپـػافػ .فیـا ایي تضْل
فثبًی ثـای آىْؿی ًبىی اف ثضـاى فثبى كبؿمیً ،بىی اف ًبتْاًی فثبى كبؿمی ثَ پبمغگْیی ػلوی ثَ ایي ثضـاى اف
ٓـین یک تضْل ًبآگبُبًَ ّ عْػثغْػی ػؿًّی ّ ًبىی اف ّـّؿت گؾاؿ فثبى كبؿمی ثَ مْی یک فثبى هؼؿى ّ
ػلوی ثَ کوک یک ػمتگبٍ هکبًیکی ،مبعتگی ّ مینتوبًَ فثبًی امت.
یب آهبی ٍلش رْ ،ثـ ٓجن ثـعْؿػ ًبؿمینتی ػبهیبًَ ّ رباكتبػٍ ػؿ كـٌُگ ایـاًی کَ ثـامبك آى هب ُوَ چیق ػؿ فثبى
كبؿمی ّ كـٌُگ كبؿمی ػاؿین ّ یب ػاىتَاین ّ ًیبفی ثَ «ؿیـ» ًؼاؿینً _ ،گـىی کَ فیـثٌبی گـٍ صوبؿت ایـاًی ّ
صبالت اكـآی ؿـةمتیقی/ؿـةىیلتگی ایـاًی امت_ ،اکٌْى هیگْیؼ کَ ىیٍْ ػلوی ًْ هخل «ثـعَچنجبًی» کَ ثَ
هْل آىْؿی اف ػل آى ّ اف ٓـین پبؿٍچنجبًی آگبُبًَ ّ ػلوی کلوبت هیلیْىُب تـم رؼیؼ ػلوی ثَ ّرْػ آّؿػٍاًؼ ّ
ػؿهیآّؿًؼ ،ػؿ كـٌُگ كبؿمی ّرْػ ػاىتَ امت ّ ًوًَْ آى ؿا کلوَ «مکٌزجیي» هیػاًؼ( (.)13یک گبم رلْتـ ّ هب ثب
تَْیـ رؼیؼ تـاژیک/کویک «ػاییربى ًبپلئْى» ایـاًی ّ تْٓئَ ؿـة ثـ ػلیَ كـٌُگ ّ فثبى پْیب ّ اٍیل كبؿمی ّ
ػفػیؼى ُوَ هلبُین هؼؿى اف كـٌُگ ایـاًی ؿّثـّ هیىْین).
ایي ىیٍْ ثـعْؿػُب اف ٓـف ػیگـ ثغو ػیگـ هؼْل كـٌُگ ایـاى ّ هؼْل ػیگـ تبحیـگؾاؿ ثـ ػؼم ؿىؼ ػلن ّ
چبلو هؼؿى ایـاًی ؿا ًيبى هیػٌُؼ .یؼٌی ثَ مبػگی ػؿ ثضجُبی ایي هتغََبى ػبلیوؼؿ هب هبثل ؿّیت امت کَ آًِب اف
آىْؿی عيوگیي ُنتٌؼ کَ چـا اّ ایي رـات ؿا ثَ عـد ػاػٍ امت ّ چٌیي هجبصخی ؿا هطـس کـػٍ امت ّ یب فّػتـ اف
ػیگـاى ّ آًِب هطـس کـػٍ امت .افیي ؿّ ًیق آًِب ثَ صبلتی ًبؿمینتی ّ ػؿ ّاهغ کیيتْفاًَ آىْؿی ؿا هتِن ثَ

130
عْػىیلتگی ّ صبالت ًبؿمینتی هیکٌٌؼ ّ ایٌزبمت کَ گْیی ػؿ «ؿیـ» ،ػؿ آىْؿی چیقی رق توٌبی عْیو ّ تاله
ثـای مـکْة توٌبی عْیو ًویثیٌٌؼ .فیـا ثَ هْل لکبى هي «توٌبی ؿیـ» ّ كـٌُگن ّ ػینکْؿك ُنتن ّ «ؿیـ» ّ
ػیگـی توٌبی هي امت .تجلْؿ ؿاف ػؿًّی هي امت .ثَ ایي ػلیل اف ًْع ثـعْؿػ یک ربهؼَ ثَ ػگـاًؼیو هیتْاى ثَ
ؿافُب ّ توٌبُبی ًِلتَ ّ مـکْةىؼٍ یک ربهؼَ پی ثـػ.
ثبؿی ػؿ توبهی ایي ثضج هتغََبى هب ػؿ ًِبیت ُیچ ًوؼ رؼی ّ پبؿاػکل ػالهَهٌؼاًًَ/وبػاًَ ثـ کتبة «فثبى ثبف»
ًویثیٌین .ػؿػُْ «آىْؿی» ًوؼ هیىْػ ّ ثبینتی ثَ گًَْای ثَ عبٓـ ػول «ثبفه» مـکْة ّ ًلی ىْػ .ایٌزب ًیق
تلبّت ػّ هتلکـ ًيبى ػاػٍ هیىْػ کَ یکی هبػؿ ثَ كبٍلَگیـی موجْلیک پبؿاػکل ثِتـ اف كـٌُگ عْیو ،ػؿ ػیي
ػين ثَ ایي كـٌُگ ،ثْػٍ امت .افیي ؿّ ثـای آىْؿی « فثبى ثبف» ػؿ ؿامتبی هلبُین هؼؿًی چْى « اًؼیيَ ثبف (اّپي
هبیٌؼ) ،فثبى ثبف (اّپي لٌگْیذ) ،كِویؼٍ ّ ػؿک هیىْػ ّ ثٌبثـایي ثی ػؿّ پیکـ ًینت ،اهب ػؿ ًگبٍ گـكتبؿ ػؿ صبالت
ًبؿمینتی/موجْلیک یب ًبؿمینتی /ؿئبل هتغََبًی چْى صنىٌبك ّ ػیگـ ػّمتبى ،ایي ثَ هؼٌبی «ثیثٌؼّثبؿی» ّ
«ثیػؿّپیکـی» امت .پیيٌِبػات آىْؿی ثـای آًِب ػؿ ًِبیت ثَ هؼٌبی اف ػمتؿكتي «ثکبؿت فثبى كبؿمی» ّ ًؼیؼى
ىکٍْ ّ پْیبیی هطلن ػؿًّی فثبى كبؿمی ،ثَ هؼٌبی ًؼیؼى ثیًیبفی فثبى كبؿمی ثَ «ؿیـ» ّ ثَ ؿاُِبی هؼؿى تضْل
امت .ػؿ ًِبیت اًگیقٍ اٍلی ًوؼ ًبؿمینتی ّ عيوگیٌبًَ ُـ مَ ًوبػ گـاهی ُـاك ػوین آًِب اف «ؿیـ» ّ ُـاك اف
ػؿک ًیبف ّ کوجْػ عْیو ثَ «ؿیـ ّ ؿـیجَ» امت.
ُـامی کَ ؿّی ػیگـه هنضْؿیت هـیؼّاؿ ػؿ ثـاثـ «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ّ ًبتْاًی اف پؾیـه موجْلیک ًگبُِبی ؿـیجَ
ّ ػگـاًؼیوً ،بتْاًی اف ػمتیبثی ثَ «ُْیت ثبف ّ فثبى ثبف» ایـاًی ّ ًبتْاًی اف پؾیـه موجْلیک ُْیتُب ّ
تْاًبییِبی هتلبّت ػؿ ُْیت ّ فثبى ّ كـٌُگ عْیو امتُ .ـامی اف «ؿیـ» کَ حوـٍاه ثضـاى کًٌْی ّ تکـاؿ
كبرؼَّاؿ هؼاّم ایي ثضـاى مٌت/هؼؿًیت ػؿ ُوَ ػـٍَُبی میبمی/كـٌُگی/ػلوی ّ تللبت كـاّاى اًنبًی ،ػلوی،
ٌُـی ،اهتَبػی امت.
ثبؿی ایٌگًَْ یک رؼل هؼؿى تضت تبحیـ یک فثبى ّ یک كـٌُگ ثَ یک ثضج ًبهْمی ّ ًبؿمینتی تجؼیل هیىْػ ّ ًَ
عْاًٌؼٍ ّ ًَ ثضج اف ایي رؼل چیقی یبػ هیگیـػ ّ ًَ چيناًؼافی ًْ ثَ ثضج گيْػٍ هیىْػ .هيکل ایي امت.
خوغتٌذی:
هؼْل ؿّاىکبّاًَ ّ ػؿ ػیي صبل تـاژیک/کویک ایي رؼل ّ ثضج ًْ ایي امت «:یک هتغٌَ هیعْاُؼ ؿاُی
پیيٌِبػ کٌؼ تب فثبى كبؿمی ثتْاًؼ ثِتـ هبػؿ ثَ پؾیـه کلوبت هؼؿى ثبىؼ .تب فثبى كبؿمی ثتْاًؼ ثِتـ هبػؿ ثَ مبعتي یک
فثبى مینتوبًَ ّ افیي ٓـین ثِتـ هبػؿ ثَ ػمت گـكتي ُنتی ،ىٌبمبیی ُنتی ّ ؿىؼ ثبىؼ ّ چٌؼ هتغٌَ ػیگـ ػؿ
ایي ػول ًلی پبکی ّ پْیبیی ػؿًّی فثبى كبؿمی ؿا هیثیٌٌؼ .اف ٓـف ػیگـ آًِب ،ثب گـكتبؿیيبى ػؿ ؿاثطَای
ًبؿمینتی/موجْلیک ،ؿئبل/موجْلیک ثب فثبى كبؿمی ،ثَ ًلی كـػیت ّ هؼؿتِبی موجْلیک عْیو گـكتبؿ هیىًْؼ ّ
ُوقهبى هبًغ ؿىؼ ثضج ّ چبلو ػلوی پبؿاػّکل ػؿ ثبة یک ًگبٍ ًْ ّ ّـّؿی هیىًْؼُ .وبىْٓؿ کَ یک ػؼٍ ٌُْف
گـكتبؿ صبالت ًبؿمینتی/ؿئبل ؿـةمتیقی/مٌتمتیقی ُنتٌؼ ّ ًنلی ًْ چْى هب عْاُبى یک ُْیت ثبف ّ چٌؼالیَ ّ
چٌؼهتٌی ُویيَ ًبتوبم ُنتٌؼً .نلی کَ عْاُبى اىکبل ّ صبالت هغتلق ایي «ػبؿف فهیٌی ،ػبىن فهیٌی ،عـػهٌؼ ىبػ
ّ هْهٌبى مجکجبل» ّ عْاُبى ؿىؼ ّ تکبهل ُقاؿ ؿّایت اف«ؿیـ» ،اف عؼا ّ ُنتی ُنتٌؼ؛ عْاُبى یک «ّصؼت ػؿ
کخـت هؼؿى» ایـاًی ّ ػؿ هنیـ ثؼؼی یک «کخـت ػؿ ّصؼت» پنبهؼؿًی ایـاًی ُنتٌؼ .ثبؿی هّْْع رؼل ّ چبلو
هیبى ػّ گلتوبى ،هیبى « ُْیت ثبف ّ فثبى ثبف» هؼؿى اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ُـاك اف «ؿیـ» ّ گـكتبؿی ػؿ
صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثضـاىفا امت .ثب ایي تلبّت کَ هب هیػاًین کَ یکبیک هب ّ ًظـیبت هب ًَ تٌِب ُویيَ ًبتوبم ّ
ًیبفهٌؼ ثَ «ؿیـ» ّ ًوؼ ػیگـی ُنتٌؼ ثلکَ هیػاًین کَ ُـ ًگـه ّ ُـ ػول هب ػؿ عْیو ُن صبالت موجْلیک،
ًبؿمینتی ّیب ؿئبل ؿا ػاؿًؼ .پل ثَ ثَ ًوؼ پبؿاػکل عْیو ّ ػیگـی ػمت هیفًین ّ فثبًی ایٌگًَْ عالم ّ ثبف
هیٓلجین.
ػؿ هوبلَ ػّم ثَ ثـعی هؼْالت تـروَ هجبصج ؿّاًکبّی ػؿ فثبى كبؿمی ،ثَ ًوؼ ؿاٍ ًِلتَ ػؿ ٓـس مْال آىْؿی ّ (
ًکبت هؼؿت ّ ّؼق ایي «ىبُـاٍ هؼؿى ّ هکبًیکی فثبى كبؿمی» اف چيناًؼاف ؿّاىکبّاًَ هیپـػافم ّ ثـ ثنتـ ایي
تضلیل ُنفهبى ثَ ًوؼ آمیتىٌبمبًَ هوبلَ «فثبى ػیْفػگی» احـ یک هتغٌَ فثبىىٌبك ػیگـ ایـاًی ثَ ًبم ػکتـ هضني
صبكظیبى ّ آمیتىٌبمی ؿّاىکبّاًَ هؼؿت ّ ّؼقُبی ًگبُو هیپـػافم).
http://www.sateer.de/
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:اػثیبت
1/ http://zamaaneh.com/hamayesh/2008/09/post_48.html
2/ http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/

3-4-5 statement, enunciation
تـروَ ّاژٍُب اف ػکتـ هْللی امت .لکبى ایي ًگـه ػّگبًَ ثَ فثبى ؿا اف ژکْثنْى ّام هیگیـػ ،ػؿ کٌبؿ تبحیـاتو اف
كـػیٌبًؼ ػمنْؿ ّ ػیگـاى .ػؿ ػیي صبل ًگبٍ هتلبّت عْیو ثَ فثبى ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ .ػؿ هْؿػ ایي هجبصج ثَ هوبلَ
.هِن ؽیل اف ػکتـ هْللی هـارؼَ کٌیؼ
http://www.movallali.fr/CSS/filer/filer%20farsi/sokhani%20ba%20shoma%20II.swf
 /6ػاؿیْه آىْؿی :فثبى ثبفً .يـ هـکق .ػؿ ایي ثبة ثَ كَل یکن کتبة_ فثبى ٓجیؼی_ اف ً  19هـارؼَ کٌیؼ
.فثبى ثبف ّ 17 ً .كَل ػّم کتبة ػؿ ثبة ًگـٍی هؼؿى ثَ فثبى 7/
 /8آؿاهو ػّمتؼ اؿ .ؿّىٌلکـ پیـاهًْی ّ هنئلَ فثبى21 ً.
http://www.nilgoon.org/pdfs/dustdar_roshanfekri_piramooni.pdf
9/
مَ مبصت ؿّاًی موجْلیک/عیبلی /ؿئبل یب ّاهغُ :ـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک ،عیبلی
یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ ّ
مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ّ
صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ( .)1هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ
ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی
عْیو ،ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ
هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ
تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ (.مَ صلوَ ثـّهَای لکبى)

10/ http://sateer.de/books/ravankaviboofe.pdf
11-12- Subjekt der Aussage/ Subjekt des Aussagens
ثـاثـًِبػُبی «كبػل ػجبؿت ّ كبػل اىبؿت» ّاژٍُبی پیيٌِبػی هي ُنتٌؼ.
13/ http://zamaaneh.com/idea/2008/09/post_383.html
14/ http://zamaaneh.com/hamayesh/2008/09/post_48.html
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سّاًکاّی «صتاى تاص» آؽْسی ّ «صتاى دیْصدگی» حافظیاى
اص «صتاى تاص» آؽْسی تا «ُْیت تاص» ًغل ها ()2
ُیچ «هتا_صتاًی» ّخْد ًذاسد
اهـّفٍ رولَ « هتبفثبى (فثـ_ فثبى) ّرْػ ًؼاؿػ» ،ىبٍ ثیت ػینکْؿك ُـهٌْتیک ّ ثَ ّثژٍ تلکـات پنبهؼؿًی ػؿ
ثبة فثبى امت .ایي رولَ ػؿ ّاهغ ثَ ایي هؼٌبمت:
« (فثبى ٓجیؼی) ثَ ػٌْاى پبیَ ّ ًوطَ ىـّع هتبفثبى ُوقهبى چِبؿچْة تلنیـی ایي هتبفثبى ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ ّ
ثٌبثـایي آعـیي هتبفثبى ُوَ هتبفثبًِبمت( .فثبى ٓجیؼی) ثٌبثـایي هتبفثبى عْیو امت .اّ ثَ_ عْػ_ثبفثـػی
(ملق_ؿكلٌنییل) امت ّ یک هضل ّ هکبى ثـای صـکبت عْػ(کبؿ)_ثبفتبثيی (آّتْ_ؿكلکنیْ) ّ ؿیـٍ امت»)1( .
ػؿ ایي ًگـه ًْ ،تلبّت کالمیک هیبى «فثبى ٓجیؼی» ّ «فثبى هؼؿى یب ػلوی» كـّ هیؿیقػ ّ فثبى ػلوی ،فثبى
گلتبؿی ّ ًْىتبؿی رقیی اف فثبى ٓجیؼی ّ تضت تبحیـ مینتن ،هضؼّػیت هؼٌبیی ّ چِبؿچْة تلنیـی فثبى ٓجیؼی
امت .ػؿّاهغ ؿىؼ فثبى ػلوی هؼؿى ّ تـهیٌْلْژیک هؼؿى تضت تبحیـ ػینکْؿك «گلتوبى» ( )2هؼؿى ّ فثبى
ػینکْؿمیْ ػؿ صبل ؿىؼ هؼؿى ٍْؿت هیگیـػ؛ ػینکْؿك ّ فثبًی کَ ثـ پبیَ «مْژٍ ثـ_عْػ_اینتبی عْػكـهبى»
هؼؿى امتْاؿ امت ّ ثٌب ثَ ثـؿمی كْکْ ػؿ احـ مَ رلؼی « مکنْالیت ّ صویوت» ،اف ػؿّى كـٌُگ یًْبًی ىـّع
هیىْػ ّ ثَ تضْل هؼؿى هیاًزبهؼ؛ تضْل ػینکْؿمیْ (گلتوبًی/فثبًی/هؼؿتی کَ ُوَ ػؿ ّاهغ یک چیق هيتـک ّ
یگبًَ ُنتٌؼ) کَ ػؿ ٓی آى «مْژٍ توٌبهٌؼ» یًْبًی ثَ «مْژٍ صبکن ثـ توٌبی» هؼؿى تضْل هییبثؼ ّ هلِْم « اؿاػٍ
صویوت» یًْبًی ،ثَ « اؿاػٍ ػاًو» هؼؿى.
ػؿ ٓی ایي تضْل فثبًی/ػینکْؿمیْ امت کَ تلکـ هؼؿى ّ ىیٍُْبی هکبًیکی ػلن هؼؿى ؿىؼ هیکٌؼ .ثؼیي گًَْ فثبى
ٓجیؼی هؼؿى چِبؿچْة ّ ىیٍْ تلنیـی ؿا ػؿ ؿّاى ّ ؽُي ًبآگبُبًَ/آگبُبًَ كـػ ّ ػاًيوٌؼ هؼؿى هیًيبًؼ کَ اّ ثَ
ّمیلَ آى ّ ػؿ چِبؿچْة هـفُبی آى ثَ ػول ّ اعتـاع ّ تلنیـ ًْ ػمت هیفًؼ ّ ػلْم ًْ هخل فثبىىٌبمی ّ
تـهیٌْلْژیک ًْ ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ .اف مْی ػیگـ ایي كـػ یب ػاًيوٌؼ هؼؿى ثب تضْل ّ کيلیبتو ثَ تضْل فثبًی ّ
ػینکْؿمیْ ّ ؿىؼ ُـ چَ ثیيتـ «ػینکْؿك هؼؿى» ػؿ یک تضْل ثبفتبثيی ّ هتوبثل کوک هیؿمبًؼ.
ُوبى ْٓؿ کَ ػؿ ثضج ّ هوبلَ پیيیي اىبؿٍ کـػم ،فثبى كبؿمی ًیق ػاؿای ایي «فثبى اىبؿت  »3ػؿًّی ،مبهبًَ
ّچِبؿچْة تلنیـی عْیو امت ّ ،یکبیک هب ثَ مبى ارقای ایي «ػینکْؿك فثبًی» تضت تبحیـ ایي چِبؿچْة
تلنیـی ّ ػبػات فثبًی ُنتین .فیـا اًنبى عبؿد اف ػینکْؿك ّ فثبى ّرْػ ًؼاؿػُ .ویي پیًْؼ هيتـک ػؿًّی اٍْال
ًوطَ ّ ػلت صـکت یکبیک هب ثـای ثـعْؿػ ثَ «ثضـاى هيتـک فثبى ّ ػینکْؿك ایـاًی» ّ تؼییيکٌٌؼٍ هـفُبی
تلنیـُب ّ پیيٌِبػات هبمت.
صبل ،ثـ پبیَ ایي ًگـه ػینکْؿمیْ ّ پنبهؼؿًی/ؿّاىکبّاًَ ثَ فثبى ّ صبالت تضْل فثبى ،ثَ اعتَبؿ ثَ ًوؼ ًظـات
آهبی آىْؿی ّ ثَ آمیتىٌبمی اًتوبػات آهبی صبكظیبى هیپـػافین ّ اف چيناًؼاف ؿّاًکبّاًَ اُویت ایي هجبصج ّ رؼلُب
ّ ًیق هؼْالت ؿّاًکبّاًَ آى ؿا ثَ اعتَبؿ ثبف هیکٌین.

ًگشػ آلای آؽْسی تَ صتاى ّ تَ تحشاى صتاى فاسعی
ًگـه آىْؿی ثَ فثبى ثیيتـ یک ًگبٍ هؼؿى امت ّ ثب هجبصج پنبهؼؿًی ّ ًْیي ثَ فثبى پیًْؼ کوتـی ػاؿػ .افیيؿّ ًوؼ
.آهبی صبكظیبى ثَ ًگبٍ آىْؿی اف چيناًؼاف ایي هجبصج ًْیي ّ پنبهؼؿًی ػاؿای ًکبت هِن ّ هبثل تبهلی امت
یک اًتوبػ هِن اّ ػؿ هوبلَ «فثبى ػیْفػگی ( »)4رؼایی هیبى «فثبى ٓجیؼی» ّ «فثبى هؼؿى یب ػلوی» ػؿ تلکـ آىْؿی
ّ ثیبى ًوبٓ ّؼق ایي ًْع ًگبٍ کالمیک ثَ فثبى امت .ثبالعٌ هی تْاى ػؿ اًتوبػ اّ ایي ًکبت ؿا ثـرنتَ کـػ ّ
ػؿمت پٌؼاىت کَ «فثبى ػلوی» هؼؿى ثـ ثنتـ ایي فثبى ٓجیؼی ّ تْاًبییِبی ػؿًّی اّ ؿىؼ کـػٍ امت (پبؿگـاف )2
ّ ُوقهبى ایي فثبى ّ مبهبًَی آى تْاًبییِب ،اهکبًبت ،هـفُبی تلنیـی ّ هـفُبی تضْالت هتٌی ّ ػینکْؿمیْ عْیو
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ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ .اف ػیؼگبٍ اًّ ،وؼ آىْؿی چين ثـ ایي مبهبًوٌؼی فثبى ّ هضؼّػیتُبی مبعتبؿی ّ هؼٌبیی فثبى
ثنتَ امت ّ ثـ ایي اًگبؿٍ امت کَ هیتْاى یک «فثبى هکبًیکی» ،یک ثبٍطالس «ثٌؼؿ آفاػ» ؿا ػؿ ایي كْبی فثبًی
ایزبػ کـػ.
فثبى یک ّرْػ فًؼٍ ،یک مینتن فًؼٍ ّ ثبف امت کَ هـتت ػؿ صبل مبعتي ّاهؼیت ًوبػیي یب موجْلیکی امت کَ هب ػؿ
آى فًؼگی هیکٌین .اف ًگبٍ مبعتبؿگـایبًَ ػّ مْمْؿ تب ًگبٍُبی پنبهؼؿًی ،پنبمبعتبؿگـایبًَ ػؿیؼا ،لکبى ،ػلْف ػؿ
ثبة فثبى ،امبك ایي امت کَ هب ًَ ثب ّاهؼیت ػیٌی ثلکَ ثب یک ّاهؼیت ًوبػیي ّ موجْلیک ،ثب یک هـاؿػاػ ارتوبػی ،ثب
یک ّاهؼیت ػینکْؿمیْ(گلتوبًی) ؿّثَ ؿّ ُنتین ّ ػؿ آى هیفیین .اف ًظـ مْمْؿ ،امن ػاللتی (میگٌیلیکبًت،
ػاللتگـ) چْى ػؿعت (ّاژٍ ػؿعت) ػؿ پیًْؼ یگبًَ ثب هؼلْل عْیو ( میگٌیلیکبت ،ػاللتیبة) تَْیـ ػؿعت ( هلِْم
ّ تَْیـ ػؿعت ػؿ ؽُي) هبمت ( ّ )5ایي ػّ ثب یکؼیگـ ػؿ ّاهغ هؼٌب ّ هلِْم ّاهؼیت ػؿعت ؿا ثـای هب هیمبفًؼ ّ
هب ثب ایي ّاهؼیت موجْلیک ّ هـاؿػاػی ػؿعت ؿّثـّیین ّ ًَ ثب ػؿعت ػؿ ثیـّى ؽُي کَ هؼلْل ثَ ًْػی ثَ اّ ًیق
اؿربع ّ اىبؿٍ هیکٌؼ.
هؼٌب ّ تَْیـ ػؿعت ثبفتبة مبػٍ ّاهؼیت ػؿعت ثیـّى ًینت ثلکَ اّ مبفًؼٍ ّاهؼیت ًوبػیي یب موجْلیک ػؿعت امت
کَ هب ُویيَ تٌِب ثب اّ ؿّثـّیین ّ اّ ؿا صل ّ لول یب ثـؿمی هیکٌین .ؿاثطَ فثبى یب هؼٌب ثب ّاهؼیت یک ؿاثطَ
هبتـیبلینتی ًبة (فثبى ّ هؼٌب ثَ ػٌْاى هؼلْل ّاهؼیت ّ رنن) ّ یب ایؼٍالینتی ًبة (فثبى ّ هؼٌب ثَ مبى ّرْػی کبهال
هنتول اف ّاهؼیت) ًینتُ .ـ ػّی ایي ًظـیبت ثَ هْل ژیژک ػچبؿ یک صبلت كتیيینتی ُنتٌؼ ( .)6هبتـیبلینت ًبة
رنن ّ ّاهؼیت ػیٌی ؿا تجؼیل ثَ یک ّرْػ مضـآهیق كتیيینتی عبلن فثبى هیمبفػ ّ ًظـیَ ایؼٍآلینتی ثَ صبلت
كتیيینتی کالم ّ گـكتبؿی ػؿ مضـ کالم ًبة گـكتبؿ هیىْػ .فثبى ّ هؼٌب ػؿ پیًْؼ ثب ّاهؼیت ّ رنن امت ( هخل کلوَ
ؿاٍآُي کَ ثَ تَْیـ ؿاٍ ّ آُي اىبؿٍ هیکٌؼ ّ یب کلوَ «رلْ» کَ ػؿ رلْی فثبى ثیبى هیىْػ) ،اهب ُوقهبى ایي ّاهؼیت
ؿا اف ًْ مبهبىثٌؼی ّ ثَ ىیٍْ ًوبػیي ّ هـاؿػاػی ثبفمبفی هیکٌؼ.
ثَ ُویي ػلیل هب ُویيَ هیبى امن ػاللت هخل ( هخل کلوَ عؼا ،ػين ،هیِي ،فهیي ،ػؿعت) ّ هؼلْل آى( تَبّیـ ایي
کلوبت ػؿ ؽُي هب) كبٍلَای هیثیٌین ّ ُیچگبٍ امن ػاللت ّ هؼلْل ثب ُن یکی ًویىًْؼ ّ ُویيَ ثغيی اف امن ػاللت
ًبهلِْم ،ؿهقآهیق ،هبثل تضْل ثبهی هیهبًؼ .فیـا هیبى ایي ػّ ػؿ ّاهغ ػینکْؿك «كبلْك ( »)7یب هبًْى ّ ػینکْؿك
«ًبم پؼؿ ( »)8ثَ ػٌْاى ًوطَ پیًْؼ ػول هیکٌؼ ّ کبؿی هیکٌؼ کَ ُویيَ هیبى آى ػّ اعتالكی ثبىؼ ّ ُیچگبٍ ثب ُن کبهل
یگبًَ ّ یکهؼٌب ّ ػؿ ُن ؽّة ًيًْؼ )9(.ایي یگبًگی هطلن ثَ هؼٌبی یک تُْن کْػکبًَ ػؿ پی ثِيت هطلن گويؼٍ
امت .ػؿ صبلیکَ كبٍلَ ػؿًّی هیبى امن ػاللت ّ هؼلْل ّ كبٍلَ هیبى کلوبت صکبیت اف کوجْػ ؽاتی اًنبى ّ فًؼگی ّ
ًبهوکٌی ػمتیبثی ثَ ؽات ّ ّصؼت ًِبیی هیکٌؼ ّ هجْل ایي صبالت ؿا ثَ هخبثَ امبك ُنتی اًنبًی ّ ّاهؼیت موجْلیک
ّ فثبى موجْلیک ثيـ هـاؿ هیػُؼ .افُویٌـّی ػیْاًگبى هؼوْال کلوبت ؿا ثَ ُن هیچنجبًٌؼ ّ ًبهلِْم هیمبفًؼ .یب ثَ
ایي ػلیل ًیق ،ثَ هْل لکبى ،کلوَ «عؼا» ػؿ ّاهغ ػاؿای یک ػٌَـ ؿهقآهیقً ،بهلِْم «ؿئبل یب کبثْكّاؿ» امت ،فیـا
هب ُیچگبٍ ثَ ؽات ّ تَْیـ ًِبیی اّ پی ًویثـینُ .ویي هّْْع ػؿ ثبة ُـ ّاژٍ ،پؼیؼٍ ٓجیؼی ّ یب اًنبًی ػیگـ ًیق
ٍؼم هیکٌؼ ،چْى ُوَ ػاؿای ثغيی ؿهقآهیق ،ؿیـ هبثل كِن ُنتٌؼ کَ ثَ ٍْؿت صبلتی «ؿئبل یب کبثْكّاؿ» ػؿ
ػؿّى کلوَ ّ هؼٌب ّ ّاهؼیت آى ربؿی ُنتٌؼ ( .ثـای تّْیضبت ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ ثَ ایي هوبلَ هي ّ ثغو ػؿ ثبة
«كبلْك» آى هـارؼَ کٌیؼ)11.
اف ٓـف ػیگـ ایي صبلت هؼوبّاؿ ّ ؿیـ هبثل ثیبى ُـ کلوَ ّ یب ُـ فثبى ّ ًیق صبلت تلبّت ّ كبٍلَ هیبى امن ػاللت ّ
هؼلْل مجت هیىْػ کَ رِبى ًوبػیي ّ موجْلیک ثيـی هـتت ػؿ صبل تضْل ثبىؼ.
ُویٌزب ًیق ػّ ًوطَ ّؼق امبمی تئْؿی مْمْؿ ؿا هیتْاى ػیؼ .ثـای مْمْؿ امن ػاللت ّ هؼلْل ( ػؿعت ّ تَْیـ
ػؿعت ػؿ ؽُي هب) ػّ ؿّی یک ٍضلَ کبؿؾ ّ ّرْػی یگبًَ ُنتٌؼ ّ ثؼّى ُن ّرْػ ًؼاؿًؼ .اهب لکبى ایي ًظـ
پنبمبعتبؿگـایبًَ ؿا هطـس هیکٌؼ کَ ػؿ ّاهغ امن ػاللت «ػؿعت» هیتْاًؼ ػاؿای هؼلْلِبی هغتللی ثبىؼُ .وبًطْؿ کَ
ّاژٍ «ػؿعت» ثٌب ثَ هتي ٌُـی ،ػلوی ّ ؿیـٍ هیتْاًؼ ػاؿای هؼلْلِبی هغتللی چْى مـمجقی ،آلت رٌنی ّ ؿیـٍ
ثبىؼ .یب ػؿ ّویـ ًبآگبٍ كـػ ثیوبؿی کَ هـتت عْاة یک فًجْؿ موذ ّ عطـًبک ؿا هیثیٌؼ ،هیتْاًؼ یک امن ػاللت
هخل «فًجْؿ» ػؿ ّاهغ اىبؿٍ ثَ یک امن ػاللت ػیگـ چْى «فى ثْؿ» ّاهؼی یب اًتقاػی ثبىؼ کَ كـػ ثیوبؿ ثب اّ ػؿگیـ
امت (.)11ػینکْؿك كبلْك ّ یب «ًبم پؼؿ» ،اف ًگبٍ لکبى ،هنئْل ایي تلبّت ّ اهکبى امتُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ ثبال کْتبٍ
ىـس ػاػم.
اف ٓـف ػیگـ ،اف ًظـ مْمْؿ هؼٌب ّ ُْیت یک کلوَ ػؿ ًتیزَ «تلبّتو» ثب کلوَ هجلی ثؼمت هیآیؼ .ػؿیؼا ایي ًگـه
ؿا فیـ مْال هیثـػ ّ ثَ ایي اىبؿٍ هیکٌؼ کَ ُـ کلوَ هؼٌب ّ ُْیتو ؿا ًَ تٌِب اف ٓـین تلبّت ثب کلوَ هجلی ثلکَ ثب
کالم ثؼؼی ًیق ثؼمت هیاّؿػ .یؼٌی ُـ کالم ػاؿای یک صبلت ایِبم ػؿًّی امت ّ ثغيی اف هلِْم اّ هـتت ػؿ صبل
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مبعتَ ىؼى تْمٔ آیٌؼٍ ّ تضْل ثؼؼی امتّ .اژُِب ػؿ عْیو هـتت «تلبّت» ّ هؼٌبی ًْ هیآكـیٌٌؼ .اف ایٌـّ ُـ کالم
ّ یب ّاژٍ یک صبلت تؼْینیبكتَ ّ هتلبّت کلوَ ػیگـ ّ ػؿ پیًْؼ ػؿًّی ثب گؾىتَ ّ آیٌؼٍ امت .ثـای هخبل کلوَ « ربهؼَ»
ّ کلوَ «ٓجیؼت» ،ثـ عالف هتبكیقیک هؼؿى ،کلوبت هتْبػ یب هتلبّت ثب یکؼیگـ ًینتٌؼ ثلکَ اٍْال ایي ػّ هلِْم ػؿ
پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب یکؼیگـ ّ ارقای یک مٌبؿیْ ّ ثبفی فثبًی ُنتٌؼ .ثَ هْل ػؿیؼا « ،ربهؼَٓ ،جیؼت تؼْینیبكتَ ّ
هتلبّت» ّ «ٓجیؼت ،ربهؼَ تؼْینیبكتَ ّ هتلبّت» امت ّ ُـ تضْلی ػؿ هلِْم «ٓجیؼت» ثَ ًبچبؿ تلبّت ّ تضْلی ػؿ
هلِْم « ربهؼَ» ؿا ثؼًجبل ػاؿػ ّ ثبلؼکل .اف ُویي ؿّی فثبى ّ ُـ کالم ػؿ عْیو ػاؿای ایِبم ّ تْاًبیی «تلبّت
مبفی یب ػیلـاًل» هؼاّم امت ّ ػؿ یک ثبفی ربّػاًَ ػیلـاًنی هـاؿ ػاؿػ)12( .
ؿاثطَ فثبى ػلوی/فثبى ٓجیؼی ،كـػ/فثبى ،كـػ/ػیگـیٓ ،جیؼت/ربهؼًَ ،بآگبُی/آگبُی (ًبعْػآگبُی/عْػآگبُی کلوبت
ؿلٔ رباكتبػٍ ػؿ فثبى كبؿمی ثـای هلبُین هيبثَ هؼؿى ُنتٌؼ) ّ ُوَ ػٌبٍـ ثَ اٍطالس هتْبػ ػیگـ ػؿ ّاهغ یک
ؿاثطَ ُوپیًْؼ ّ هتوبثل ثـ ؿّی یک ًْاؿ هْیجْك امت .ایي ػٌبٍـ ،ثـعالف تلکـ هتبكیقیک هؼؿى ،هتْبػ ثب
یکؼیگـ ًینتٌؼ ّ یب ثٌب ثَ مبعتبؿگـایی مْمْؿ ،ػّ ؿّی یک مکَ ًینتٌؼ .ثلکَ آًِب ػّ ثغو یک مٌبؿیْ ّ ػؿ یک
ؿاثطَ ػیبلکتیکی ّ یب ػیلـاًنی ثب یکؼیگـًؼ ّ هبًٌؼ تَْیـ ؽیل اف ًْاؿ هْیجْك ػؿ ًوطَای ثَ یکؼیگـ تجؼیل هیىًْؼ ّ
ثؼّؿ یک «ُیچی هضْؿی» هیچـعٌؼ .افیي ؿّ هـتت هبثل تضْلٌؼ ّ ُـ تضْل ػؿ یکی ثٌبچبؿ تضْل ػؿ ػیگـی ؿا ثَ
ّرْػ هیآّؿػ ّ هب ُیچگبٍ ثب ؽات ًِبیی ایي ؿّاثٔ ّ پؼیؼٍُب ؿّثـّ ًینتین ثلکَ ثب یک مٌبؿیْ ،ثب یک ثبفی ػیبلکتیکی
ّ یب ػیلـاًنی هتوبثل ؿّثـّیین.

ّهتی اف ایي چيناًؼاف ًْیي ثَ اًتوبػات آهبی صبكظیبى ثَ کتبة « فثبى ثبف» آىْؿی ثٌگـین ،آًگبٍ ثبینتی یَ ػیؼگبٍ اّ
هجٌی ثـ پیًْؼ ػؿًّی فثبى ٓجیؼی/فثبى ػلوی ّ اًتوبػه ثَ آىْؿی ػؿ ایي فهیٌَ صن ػاػ .اهب ػؿ ػیي صبل ًجبیؼ اف یبػ
ثـػ کَ ثـای آىْؿی ایي هـفُب ثَ ُیچ ّرَ هـفُبی اینتب ّ ػهین ًینتٌؼ ،ثلکَ اّ ایي پیًْؼ ؿا ُن اف ػیؼگبٍ هؼؿى
عْیو هیثیٌؼ ّ ُن هیعْاُؼ ثب ثیبى ایي تلبّتُبی ًنجی ثَ ٓـس ػهین هنئلَ ػمت یبثؼ .هيکل ًگبٍ آىْؿی ػؿ ایي
امت کَ چْى ثَ ایي پیًْؼ مبعتبؿی هیبى فثبى ٓجیؼی/فثبى ػلوی ػؿ ًگبُو ربیی ثِتـ ّ ػهیوتـ ًویػُؼ ،اف آًـّ
ًگـىو ػچبؿ یک مـی هـفثٌؼیِبی فثبًی ملت ّ مغت هیىْػ کَ ػؿ هنیـ تلکـ اّ هـتت تکـاؿ هیىًْؼ.
هـفثٌؼی ًنجتب عيک هیبى فثبى ٓجیؼی/فثبى هؼؿى فهیٌَ مبف عطبی ػّم امت :یؼٌی ایي عطب کَ اّ ثَ اهکبى یک
«فثبى هکبًیکی ّ آفاػ» ّ یب یک «ثٌؼؿ آفاػ» ػؿ چِبؿچْة فثبى ٓجیؼی ثبّؿ هیآّؿػ ّ پیًْؼ ػؿًّی ّ هتوبثل هیبى
ایي «فثبى هکبًیکی» ّ «فثبى ٓجیؼی» ( ثـ ؿّی ًْاؿ هْیجْك) ؿا ػؿ تضْل هؼؿى ًویثیٌؼ .ایي عطب ،اف مْی ػیگـ،
ثَ ًبچبؿ ّ ػؿ هنیـ تلکـ «ػؿعتگًَْ» ّ پلَّاؿ هؼؿى آىْؿی عطبی ثؼؼی ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ :ظِْؿ ایي اًؼیيَ ّ
اهکبى «فثبى هکبًیکی» ؿا ثَ مبى اهکبًی ّؿای اهکبًبت ّ تضْالت ػؿًّی فثبى ایـاًی هیثیٌؼ.
ػؿ صبلیکَ ؿىؼ ایي عْامتَ تْمٔ اّ عْػ ػهیوب ثبفتبة «ثضـاى ػؿًّی فثبى كبؿمی» ّ هتبحـ اف هضؼّػیتُبی
مبعتبؿی ّ هؼٌبیی فثبى كبؿمی امت ّ ػؿ ّاهغ یک تضْل ػینکْؿمیْ امتُ .ـ « مْة_فثبًی (عـػٍ_فثبًی)» ثب
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ّرْػ ایزبػ تلبّت فثبًی عْیو ،ثبف ُن ػؿ چِبؿچْة هضؼّػیت هؼٌبیی ّ مبعتبؿی فثبى هبػؿ یب ٓجیؼی عْیو ػول
هیکٌؼ .ثَ ثیبى ػهین ّ ػینکْؿمیْ ،هیتْاى ػیؼ کَ چگًَْ ایي تلبّت ًْ عْػ یک صبلت عْػ(کبؿ)_ثبفتبثيی ّ یک
ىیٍْ ثبفتْلیؼ ّ امتـاتژیک ًبآگبُبًَ ػینکْؿمیْ امت( .یک ًوًَْ هؼبٍـ آى ،فثبى ایٌتـًتی ّ یب «فثبى ّ گلتبؿ
چبتی» امت کَ ثـای اًنبى ًبآىٌب ایي فثبى اعتَبؿی ُوـاٍ ثب ػالئن اؿ ثنیبؿی رِبت ًبهلِْم امت ،اهب ثب ًگبُی ػهین
هیتْاى ثَ عْثی ًگبٍ ػینکْؿمیْ هؼؿى ّ ًظن آٌُیي ّ موجْلیک فثبى هؼؿى ؿا ػؿ آى ثبفیبكتُ .وچٌیي ػؿ رِبى
چٌؼُْیتی هزبفی ایٌتـًتی هیتْاى «فثبى اىبؿت هؼؿى» ّ «مْژٍ هؼؿى» ؿا ثبفیبكتً .گبٍ ّ فثبى پنبهؼؿى ًیق عْػ
تْلیؼ ّ ثغيی اف ػینکْؿك هؼؿى امت).
ایٌکَ فثبىُبی هؼؿى اًگلینی ،آلوبًی ،كـاًنَ هبػؿ ثْػٍ اًؼ ثَ ىیٍْ هکبًیکی ّ عْػآگبٍ ّ ثب امتلبػٍ اف پتبًنیل فثبًی
فثبًِبی یًْبًی ّ التیي ثَ ایزبػ یک فثبى ػلوی ّ یک تـهیٌْلْژی هکبًیکی ػمت یبثٌؼ ،ػؿ ّاهغ ًبىی اف پیًْؼ ُبی
تٌگبتٌگ ػینکْؿمیْ ّ تبؿیغی ّ هضؼّػیتِبی مبعتبؿی ّ هؼٌبیی ثْػٍ امت ُ .وبًطْؿ کَ عْػ آهبی آىْؿی ًیق ػؿ
کتبة ثیبى هیکٌؼ ،فثبى یًْبًی ّ التیي ػاؿای یک پیًْؼ تبؿیغی ّ ػینکْؿمیْ ثب فثبى هؼؿى ُنتٌؼ ّ اف اثتؼا ػاؿای
یک ًوو ػینکْؿمیْ ثَ مبى فثبى ػلن ػؿ چِبؿچْة فثبى ٓجیؼی کيْؿُبی هؼؿى ثْػٍاًؼ .اف مْی ػیگـ ،ایي ًگـه
هکبًیکی ثَ فثبى ّ تْاًبیی تضْل آى ثؼّى ؿىؼ هلِْم ّ اُویت «مْژٍ هؼؿى ّ «ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍای» ،ثؼّى صبکویت
ایي چِبؿچْة ّ هضؼّػیت تلنیـی ػؿ فثبى ّ ػینکْؿك فثبًی ؿیـ هوکي ثْػٍ امت .فیـا ػاًيوٌؼ ّ كـػ هضون ًیق
كـفًؼ ّ صبهل ػینکْؿك ّ فثبى ػینکْؿمیْ عْیو امت.
اهب آیب ایي اًتوبػات ػهین ّ ایي چيناًؼاف پنبهؼؿًی هیتْاًؼ ُنتَ امبمی ٓـس آىْؿی ،یؼٌی ّـّؿت ایزبػ یک فثبى
هکبًیکی هؼؿى ؿا ًلی کٌؼ؟ یب ایي کَ كؤ هیتْاًؼ آى ؿا تکویل مبفػ ّ چيناًؼافی ًْ ثَ ایي هّْْع ایزبػ کٌؼ؟
آعیةؽٌاعی سّاىکاّاًَ اًتمادات آلای حافظیاى
ػؿّاهغ هيکالت اًتوبػات صبكظیبى اف ُویي ًوطَ هؼؿتو ىـّع هیىْػ ،فیـا اّ ثَ پیبهؼُبی ػولی ّ ؿّاًی ػیؼگبٍ
«هتبفثبى ّرْػ ًؼاؿػ» ػهین تْرَ ًویکٌؼ ّ ثَ آًِب ػؿ ًْىتَاه پبیجٌؼ ًویهبًؼ .ثٌبثـایي اّ  ّ ،ثَ ًبگقیـ ًبآگبُبًَ،
امیـ ُوبى هضؼّػیتُبی مبعتبؿی ّ هؼٌبیی فثبى كبؿمی ثبهی هیهبًؼ کَ ػؿ ّاهغ عْاُبى اىبؿٍ ثَ اُویتيبى امت.
هيکل اّل هِن ًوؼ اّ ایي امت کَ اف یبػ هیثـػ «ٓـس فثبى هکبًیکی» ّ تـهیٌْلْژیک هؼؿى یک ّـّؿت تضْل ّ
گنتـه فثبى ػلوی ّ ػؿ ًِبیت فثبى ٓجیؼی ثْػٍ امت ّ .هب ًیق اهـّف ثب ُویي ّـّؿت ثـای پبمغگْیی ثَ ًیبفُبی
فثبًیوبى ؿّثـّیین .ثٌبثـایي هیتْاى ثَ آىْؿی اف هٌظـ ًگبٍ پنبهؼؿى اًتوبػاتی کـػ ّ ًوبٓ ّؼق ًگبٍ اّ ؿا هطـس
کـػ اهب ًویتْاى اُویت ٓـس ایي هّْْع ّ ّـّؿت پبمغگْیی ثَ ایي ًیبف تـهیٌْلْژیک ؿا ًلی کـػ ،فیـا ثٌب ثَ
ُویي ًگـه ًْ ثَ فثبى ،عْامت ایزبػ یک «فثبى هکبًیکی ّ مینتوبًَ» ُن ػؿ فثبى هؼؿى ّ ُن اکٌْى ػؿ فثبى
كبؿمی ػؿ صبل تضْل هب یک ّـّؿت ّ یک اهکبى تضْل امت.
ثؼیِی امت کَ فثبى هؼؿى ًیق ػاؿای ثبؿ هؼٌبیی ّ اؿفىی عْیو ّ صبهل یک تلنیـ ّ ًگبٍ امت ،اهب ؿىؼ ّ اُویت
ایي فثبى ػلوی کَ تب صؼّػی اف ثبؿ اؿفىی ّ هؼٌبیی فثبى ٓجیؼی ؿُبیی یبكتَ امت ،یک ّـّؿت هِن ؿىؼ ّ تضْل
فثبى ػلوی هؼؿى ثْػٍ امت ّ .ایي تضْل اکٌْى ثـای فثبى كبؿمی هِن ّ امبمی امت .ثـای هخبل ػؿ ػـٍَ ؿّاىکبّی
ّ تـروَ هجبصج ؿّاىکبّی ثَ ایي تْرَ کٌین کَ ػؿ فثبى كبؿمی هب گبٍ ثـای هلبُین رٌنی کلوبت هٌبمت ثـای
ػـٍَُبی هغتلق اؿّتیکی ،ػلوی ،فًبىْیی ًؼاؿین  .یب ایي کلوبت آؿيتَ ثَ اؿفهگؾاؿیِبی اعالهی ىؼیؼ ُنتٌؼ ،ثَ
گًَْای کَ اٍْال ٓـس ایي هجبصج ؿا مغت یب ًبهوکي هیمبفًؼ .هب ایي کلوبت هٌبمت ّ تلکیکی ؿا ًؼاؿین ،فیـا ایي
كـٌُگ ّ فثبى هـتت ػؿ صبل مـکْة توٌبُبی اؿّتیکی ّ رٌنی عْیو ثْػٍ امت ّ ثِبی ایي مـکْة ؿا ػؿ فثبى ثَ
صبلت «ؿیجت کلوبت» ّ گـكتبؿی ایي کلوبت ػؿ یک صبلت اؿفىی/اعالهی «ؿئبل یب کبثْكّاؿ ( »)13پـػاعتَ امت.
ًوؼ یک ًگبٍ هؼؿى اف ثنتـ یک ًگبٍ پنبهؼؿى یک چیق امت ّ ًلی اٍل ّ اُویت امبمی ایي ثضج هِن یک چیق ػیگـ.
ػؿ ًوؼ آهبی صبكظیبى ػهیوب ایي هجبصج ثب یکؼیگـ علٔ هیىًْؼ .اّ ثَ ربی ایزبػ چيناًؼافی ًْ ثَ ثضج آهبی آىْؿی ّ
ثیبى ًکبت تکویلی ّ هِن ػؿ ایي فهیٌَ ،ػؿ ًِبیت ػؿ پی «ًلی ّ مـکْة کبهل» ًگبٍ آىْؿی امت .ایٌزبمت کَ اّ
امیـ ُوبى «فثبى اىبؿت» كبؿمی ّ صبالت میبٍ/ملیؼی فثبى ّ ُْیت كبؿمی هیىْػً ،گبُو هطلنگـایبًَ هیىْػ ّ
ایٌگًَْ ًگبٍ پنبهؼؿًی ؿا ػؿ ایي فهیٌَ هنظ هیکٌؼ .فیـا ػؿ ًِبیت ًگبٍ پنتهؼؿى ًیق تٌِب ًگبُی ّ چيناًؼافی امت
ّاهـّفٍ ًیق ُیچ پنبمبعتبؿگـایی ،مبعتبؿگـایی ّ ًگـه هؼؿى ؿا کبهل ًلی ًویکٌؼ ّ هطلوب ّؼ ػلوی ًویپٌؼاؿػ.
ُوبًطْؿ کَ اهـّفٍ هـتت ًظـاتی ًْ ّ ًگبُِبیی ًْ ػؿ ثبة مبعتبؿگـایی هطـس هیىْػ .ایي ػّ ًگبٍ ثب یکؼیگـ ػؿ
پیًْؼًؼ ّ ػؿ ػیي صبل هـتت ُوؼیگـ ؿا ًوؼ هیکٌٌؼ ّ ایٌگًَْ ُن فهیٌَمبف یکؼیگـ ّ ُن پیوىـٓ تضْل هؼاّم
یکؼیگـًؼ .ػؿ ًوًَْ ایـاًی آى ،تضت تبحیـ فثبى ّ ػینکْؿك ایـاًی ،آهبی صبكظیبى اف اًتوبػ ػؿمت ّ پنبهؼؿًو ثَ ًلی
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هطلنگـایبًَ ایـاًی ػیؼگبٍ آهبی آىْؿی هیؿمؼ ّ پیوكـِّبی اّ ؿا «اف ثیظ ّ ثي ّؼ ػلوی هیپٌؼاؿػ»ً .گبٍ ّ
ًگـه اؿفىی ،اعالهی ّ هطلنگـایبًَ ایي رولَ اّ کبهال هيغٌ امت ّ ًیبف ثَ تّْیش ثیيتـ ًجبیؼ ػاىتَ ثبىؼ.
هؼاًی سّاًی دّگاًَ «هتاصتاى ّخْد ًذاسد» ّ تاصتاب آى دس ًمذ آلای حافظیاى
هّْْع ػیگـ ایي امت کَ رولَ «هتبفثبى ّرْػ ًؼاؿػ» ،ػاؿای ػّ پیبهؼ ؿّاًی هِن ثـای كـػ ّ مْژٍ امت .فیـا ایي
ػثؼگبٍ اّال ثؼیي هؼٌبمت کَ یک مْژٍ ػؿ ُـ کالم ّ یب رولَاه ُویيَ ثیيتـ یب کوتـ اف آى چیقی کَ هیعْاُؼ
«هیگْیؼ» (ُ .)14وبًطْؿ کَ ػؿ ثضج هجل اىبؿٍ کـػم ،مْژٍ ُن یک «كبػل ػجبؿت» ّ ُن یک «كبػل اىبؿت» امت
ّ ُـ رولَ ّ کالهو ًوطَ تالهی عْامت ّ ًظـ اّ ّ ػیؼگبٍ «ػیگـی یب ؿیـ» ،ػیؼگبٍ كـٌُگ ،ػینکْؿك ّ ؿیـٍ ثـ
ؿّی ًْاؿ هْیجْك امت(.هبًٌؼ رولَ :هي ایـاًی ُنتن» کَ هؼٌبیو ُیچگبٍ ثؼمت هب تٌِب مبعتَ ًویىْػ ّ ػاؿای ثبؿ
هؼٌبیی عْیو امت .هؼٌب ّ ُْیتی کَ رولَ ثَ هي ًبآگبُبًَ اثالؽ هیکٌؼ ّ هي هزجْؿ ثَ پؾیـه آًن .هّْْع ًْع
پؾیـه ّ اؿتجبٓ ثب ایي ػیگـی ،ثب ثغو ػیگـ عْیو امت) .افیيؿّ ُـ چَ یک اًنبى هیگْیؼ ،هؼٌبیی ثیيتـ ّ یب کوتـ
اف آى چیقی ػاؿػ کَ هیعْاُؼ ثگْیؼ ّ صبهل پیبم ّویـ ًبآگبٍ اّ ،صبهل پیبم ػینکْؿك ّ كـٌُگ ّ «فثبى اىبؿت»،
صبهل پیبم « ػیگـی یب ؿیـ ثقؿگ» امت.
ّهٌی اف ایي چيناًؼاف ثَ ًوؼ صبكظیبى ثٌگـین ،آًگبٍ ػؿ لضي کالم اّ ،ػؿ هطلنگـاییو ّ ػؿ تالىو ثـای ًلی کبهل
ًگـه اىْؿی ثَ عْثی آى چیقی ؿا هیثٌیین کَ اّ ًبآگبُبًَ ثیبى هیکٌؼ ّ ثیيتـ اف آى چیقی هیگْیؼ کَ هیعْاُؼ
ثگْیؼ .ػؿ ّاهغ ًوؼ اّ ،ػؿ لْای اًتوبػات موجْلیک ربلت ّ هتغََبًَ ،ثیبًگـ عين ػینکْؿك ّ فثبًی امت کَ ُـاك
اف «ؿیـ» ػاؿػ ّ ًویعْاُؼ کوجْػ عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ هجْل کوجْػ ّ ثضـاًو ؿا ثپؾیـػ ّ ُـ اىبؿٍای ثَ ایي ًیبف
ثَ «ػیگـی ّ ؿیـ» ؿا ثَ مبى « عْاؿىوبؿی عْیو» ّ «ثقؿگىوبؿی ثیگبًَ» هیپٌؼاؿػ .اّ ًویعْاُؼ ػؿ هؼؿًیت
توٌبی عْیو ّ آؿفّی عْیو ؿا ثجیٌؼ ّ ثب یبكتي ؿاٍُبی هيتـک ّ ػؿ ػیي صبل ثب تْرَ ثَ عْاً ّیژٍ عْیو ثَ
تضْل هؼؿى ّ ثَ فثبى ثبف ّ هؼؿى عْیو ػمت یبثؼ .چْى ُـاك اف «ؿیـ» ّ هجْل ًیبف عْیو ثَ «ؿیـ» ثـای اّ ثَ
هؼٌبی مـاكکٌؼگی ّ صوبؿت امت ّ ایٌزبمت کَ گـٍ صوبؿت ایـاًی ّ گـكتبؿی هؼاّهو ػؿ صبالت اكـآی
عْػثقؿگثیٌی ًبؿمینتی ّ عْػکنثیٌی ًبؿمینتی تکـاؿ هیىْػ.
صبكظیبى ثب گـكتبؿیو ػؿ ایي ُـاك ّ ثب ثیبى عيوو ثَ آىْؿی ػؿ ّاهغ اف رِتی ػیگـ ًیق ثبف ُن ثیيتـ اف آى هیگْیؼ
کَ هیعْاُؼ ثگْیؼ ّ ػؿ صویوت ًْع ػوین ؿاثطَ عْیو ثب فثبًی ؿا ثیبى هیکٌؼ کَ ثَ هْل عْػه «ػل ػؿ گـّ اّ
ػاؿػ» .فیـا ػؿ ایي ؿاثطَ ثـای اّ ًبآگبُبًَ فثبى كبؿمی ػؿ ّاهغ یک «هبػؿ عیبلی» امت کَ ػل ػؿ گـّی صلبظتو ّ
ىکُْو ػاؿػ ّ اّ ،ثب توبهی هؼؿتُبی ثبلـبًَ ّ« مجوْلیکو (ٌُْ ،»)13ف امیـ تَْیـ ّ ًگبٍ ًبؿمینتی ّ عیبلی ایي
«هبم ىکُْوٌؼ ّ ػؿ ػیي صبل هضتبد ػكبع ًبهْمی تْمٔ پنـ» امت .افیيؿّ ثب تالىو ثـای مـکْة ّ ًلی ًگبٍ
آىْؿی ػؿ ّاهغ هیعْاُؼ ثؼكبع اف ػين ثقؿگ ّ هوؼمو ثپـػافػ ّ اف یبػ هیثـػ کَ آىْؿی ًیق ثَ ُوبى اًؼافٍ ّ یب
ثیيتـ اف اّ ػل ػؿ گـّ ایي فثبى ػاؿػ ّ ثٌبثـایي ثـای ؿىؼه کْىیؼٍ ّ هیکْىؼ .هيکل صبكظیبى اهب ایي امت کَ امیـ
ًگبٍ ایي «هبػؿ عیبلی» امت ّ ثـای صلع اّ ّ ػؿ ًِبیت ثـای صلع ایي ػين عیبلی ّ ًبؿمینتی ػمت ثَ مـکْة ّ
ًلی کبهل ؿهیت ّ یب ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ «ؿهیت ػيوی» هیفًؼ.
اف مْی ػیگـ «هتبفثبى ّرْػ ًؼاؿػ» ثَ ایي هؼٌبمت کَ ثَ هْل لکبى « ُـ ًبهَای ثَ ػؿیبكتکٌٌؼٍاه هیؿمؼ (.»)15
فیـا ُـ کالم ّ ُـ رولَ صبهلی پیبهی اف فثبى ،اف كـٌُگ ّ ػینکْؿك ثَ كـػ امت ،ثـ ثنتـ یک ػینکْؿك ؿط
هیػُؼ ّ ػاؿای ّظیلَای امت .هّْْع ًْع اؿتجبٓ (موجْلیکً ،بؿمینتی یب ؿئبل ( ))13ثب ایي پیبم ّ یب ًبهَ امت کَ
اف گْیٌؼٍ رولَ «هي ایـاًی ُنتن» ،یک ىًّْینت ایـاًی ّ یب یک عبلن ُْیت هؼؿى ّ ًْی كـػی ّ موجْلیک ایـاًی
هی مبفػ .ػؿ ُـ ػّ صبلت مْژٍ گْیٌؼٍ ایي رولَ ،ایي عْامت ّ پیبم كـٌُگ (ؿیـ ثقؿگ) ؿا ًبآگبُبًَ ػؿک کـػٍ
امت کَ «ایـاًی ثْػى» ُْیت ّ ثغو ػوین ػؿًّی اّمت ّ اّ ثبیؼ ایي پیبم ّ ُْیت ؿا ػؿ عْػ ثپؾیـػ :عْاٍ چْى یک
ًبؿمینت گـكتبؿ صبالت اكـآی مٌتىیلتگی/مٌت متیقی ،ؿـةىیلتگی/ؿـة متیقی ىْػ ،عْاٍ ثَ ىکل صبلت ؿئبل
ّ کبثْكّاؿ یک ىًّْینت ّ یب پبىتـکینت ایـاًی مـکْثگـ ػیگـی ػؿآیؼ ّ عْاٍ ثَ اىکبل ثبلـبًَ ّ موجْلیک
ُْیتُبی ًْ ،ثبف ّ تللیوی ایـاًی كـػی ّ روؼی ػمت یبثؼ .هّْْع تٌِب تلبّت ًْع اؿتجبٓ امتّ ،گـًَ اؿتجبٓ ثب
ًبآگبُی عْیو ّ ثبفگيت هؼاّم ًبآگبُی ّ توٌبُبی اًنبًی ،عْامتُبی ػینکْؿمیْ ارتٌبةًبپؾیـ امت .هّْْع ثلْؽ
تْاًبیی آؿی گلتي ثَ مـًْىت عْیو ،ایزبػ اؿتجبٓ موجْلیک ّ عالم ثب توٌبُبی عْیو ،پؾیـه اًِب ػؿ رِبى
موجْلیک عْیو امت .هّْْع ،ثَ هْل ًیچَ ،تجؼیل ىؼى ثَ آى چیقی امت کَ ىغٌ ُنت.
هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب فثبى كبؿمی امت کَ هیتْاًؼ ،ػؿ صبلت اؿتجبٓ موجْلیک ،پبؿاػکل ًوبػاًَ /ػالهَهٌؼاًَ ،ثبػج
ؿىؼ یک فثبى ًْ ،ثبف ّ هـتت ػؿ صبل تضْل گـػػ ّ اف ثضـاى فثبى كبؿمی ثَ تضْلی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ػمت یبثؼ .یب
كـػ امیـ ًگبٍ «هبػؿ عیبلی» ّ فثبى عیبلی ّ هوؼك كبؿمی هیىْػ ّ ثَ مـکْة ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ًبهْمی ؿهیت ّ
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یب ػگـاًؼیو ػمت هیفًؼ .فیـا ثب ًگـه موجْلیک ّ پبؿاػکل امت کَ هیتْاى ُوقهبى «فثبى كبؿمی » ػقیقهبى ؿا
ثَ مبى یک «فثبى موجْلیک ػؿ ثضـاى ّ هبثل تضْل» ػیؼ ّ عْػ ؿا ،ثَ مبى ثغيی اف ػینکْؿكً ،وبػی اف هیل تضْل
آى ػؿک ّ لول کـػ .تب ثتْاى ُن تي ثَ مـًْىت عْیو ػاػ ّ ُوقهبى ػاًنت کَ ُویيَ چيناًؼافُبی ػیگـی ثَ
هؼْل ّرْػ ػاؿػ ،ثب تْرَ ثَ ربیگبٍ ّ چيناًؼاف كـػ ػؿ ػینکْؿك.
فیـا فثبى كبؿمی ثبینتی ثتْاًؼ اف ٓـین ایي تضْل چٌؼالیَ ّ چٌؼصْفٍای ّـّؿی ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک «فثبى
موجْلیک ّ هبػؿ موجْلیک ( »)13ػگـػینی یبثؼ .تب ثتْاًؼ هـتت ػؿ ًظن موجْلیک ّ ًوبػیي عْیو ػٌبٍـ ّ کلوبت
ًْ ّ كـٌُگِبی ًْ ؿا ثپؾیـػ ّ ؿىؼ کٌؼ؛ آًِب ؿا ثَ صبلت ًظن كبؿمی موجْلیک عْیو ػؿآّؿػ ّ ُوقهبى عْیو ؿا
چٌؼهؼٌبیی ّ چٌؼالیَ ّ هـتت هبثل تضْل مبفػ .ػچبؿ صبالت ثلؼیؼى ّ تِْع فثبًی ًبؿمینتی یب ؿئبل ًيْػ ّ اف کوجْػ
عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ «ؿیـ» ّ ًیبف عْیو ثَ ػیبلْگ ّ ثبفکـػى عْیو ثَ ؿّی كـٌُگِب ّ فثبًِبی ػیگـ ُـاك
ًؼاىتَ ثبىؼ .ثـای ایزبػ چٌیي فثبًی اهب ثبینتی هتغََبى هب هبػؿ ثَ ایي اؿتجبٓ «موجْلیک ّ تخلیخی ( »)16ثب فثبى
عْیو ّ ثب رِبى عْیو ثبىٌؼ تب هـتت ثتْاًٌؼ ُن کوجْػُبیو ؿا ثجیٌٌؼ ّ ُن ثَ ایي هبم ّ ُْیت عْیو ػين ثْؿفًؼ ّ
ػؿ پی ایزبػ ًگبٍ ّ چيناًؼافی ًْ اف ایي «ػقیق» عْیو ّ ػؿ ًِبیت اف عْیو ثبىٌؼ ّ ایٌگًَْ ّصؼت ػؿ کخـتی هـتت
ػؿ صبل تضْل ؿا ایزبػ کٌٌؼ .آًِب ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ُْیت ثبف ّ تللیوی عْیو ّ ثَ تْاًبیی اؿتجبٓ موجْلیک ّ
پبؿاػکل عْیو ثب «ػیگـی ّ ؿیـ( »)17ػمت یبثٌؼ.
ّهتی اف ایي چيناًؼاف ؿّاىکبّاًَ ثَ ًوؼ صبكظیبى ثٌگـین ،هیتْاى ثَ عْثی ػؿ تغٌَ فثبىىٌبمی اّ ،ػؿ تاله اّ
ثـای پـػاعت ػلوی ثَ فثبى ّ ثَ فثبى ایـاًی ّ ثَ «ثضـاى آى» ،ػؿ ّاهغ ُوبى عْامت ػؿًّی فثبى ّ كـٌُگ ایـاًی
ؿا ثبفیبكت کَ آىْؿی ؿا ّ ػؿ ًِبیت یکبیک هب ؿا ثَ رنتزْ ّ تاله ثـای چیـگی ّ ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی
ّاػاؿ کـػٍ ّ هیکٌؼ.
افیيؿّ اّ ًبآگبُبًَ ػؿ آىْؿی ًیوَ ػیگـ عْیو ؿا ثـ ؿّی ًْاؿ هْیجْك هیثیٌؼ؛ ًیوَُبیی کَ ُـ ػّ ّـّؿت یک
تضْل ّ فهبًَ ُنتٌؼ .اهب چْى ًْع اؿتجبٓ اّ ثب ایي ثغو ػیگـ عْیو ،ثب فثبى كبؿمی ٌُْف ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبؿمینتی ّ
گـكتبؿ ًگبٍ پبک ّ مضـآهیق فثبى كبؿمی امت ،افیي ؿّ ػون ًگبُو ثَ ػیؼگبٍ آىْؿی هبالهبل اف ُـاك اف«ؿیـ»،
هبالهبل اف هیل مـکْة ػٌَـ هغبلق «فثبى پبک كبؿمی» امت .ثؼیي عبٓـ اّ ػؿ تاله آىْؿی ثـای «ثبفکـػى»
فثبى كبؿمی ّ ایزبػ یک «ًگبٍ هکبًیکی ّ مینتوبًَ» ثَ ًبچبؿ یک «اًؼیيَ ثیگبًَثبّؿ ّ عْاؿىوبؿ فثبى عْػی»
هیثیٌؼ ّ ثَ ُویي رِت فثبى اّ ؿا ًَ تٌِب «ؿـةفػٍ» ثلکَ «ػیْفػٍ» هیپٌؼاؿػ .ػؿ ایي روالت کَ هبالهبل اف اؿفهُب
ّ ُـاكُبی ایـاًی امت ثَ عْثی هیتْاى عين ّ ػَجبًیت یک ؿّصیَ مٌتی ؿا ػیؼ کَ ؿاثطَاه ثب فثبى كبؿمی ّ ثب
عْامتُبی فثبى كبؿمی اف اٌُّْ ،ف یک ؿاثطَ ػویوب ًبؿمینتی امت .ایٌزبمت کَ هب ثبؿ ػیگـ ثب صبلت میبٍ/ملیؼی
ایـاًی ّ فثبى اُْؿاهقػایی/اُـیوٌی ایـاًی ؿّثـّ هیىْین ّ یک رؼل هؼؿى ثَ یک رٌگ اُْؿاهقػا/اُـیوٌی هنظ ّ
ػگـػینی هییبثؼ.
هّْْػی کَ آهبی صبكظیبى ثَ آى ًویپـػافػ ایي هّْْع هِن امت کَ هب چگًَْ ثبینتی ػؿ صیي تـروبى اًؼیيَ هؼؿى
ثَ فثبى ّ هلِْم كبؿمی هبًغ اف هنظ ایي کالم ّ اًؼیيَ ىْین ّ ثب ىٌبعت ػینکْؿمیْ اف هضؼّػیتُبی مبعتبؿی ّ
هلِْهی فثبى عْیو ،ثَ «ثضـاى فثبى كبؿمی» ّ ثَ ًیبف عْیو ثَ ؿىؼ ُـ چَ ثیيتـ فثبى هؼؿى ّ ػلوی كبؿمی پبمظ
ػُین .ؿاٍ صل آهبی آىْؿی ػؿ ػـٍَ تـهیٌْلْژیک ایزبػ ایي «ًگبٍ هکبًیکی ّ مینتوبًَ» امت ّ .ایي یک اهکبى هِن
ّ ّـّؿی امتُ .وقهبى ثبینتی هيکالت ایي ؿاٍ هطـس ىًْؼُ .وبًطْؿ کَ ثؼیِی امت کَ ثـای ػجْؿ اف ثضـاى
فثبى كبؿمی ًیبف ثَ تضْل ػؿ ػـٍَُبی ػیگـ فثبىىٌبمی  ،هلِْممبفی ،عٔ كبؿمی ّ ؿیـٍ ًیق ػاؿین .آهبی صبكظیبى
ّاؿػ ایي ػـٍَ هِن ثضج ًویىْػ ،فیـا اّ چٌبى ًبآگبُبًَ امیـ آّای مضـآهیق ّ ىکُْوٌؼ فثبى كبؿمی ّ ػچبؿ
ُـاك اف «ؿیـ» امت کَ ثَ ًبچبؿ ثَ ربی ایزبػ ایي ثضج هِن ػؿ ًِبیت ػؿ پی ارـای ایي صلبظت ًبهْمی ّ ًلی ّ
مـکْة اًکبؿکٌٌؼٍ ایي ىکٍْ ّ ثقؿگی امت.
ثَ ُویي رِت امت کَ اّ ًوؼ عْیو ؿا ثؼمت عْیو هخلَ ّ گـكتبؿ صبلت اُْؿایی/اُـیوٌی هیمبفػ ّ رْاة پیبهو ؿا
هیگیـػ .فیـا ثَ هْل لکبى « ًبهَ ُویيَ ثَ ػمت گیـًؼٍ هیؿمؼ» ّ گیـًؼٍ ُویيَ ػؿ ّاهغ عْػ گْیٌؼٍ امت .گیـًؼٍ
هوبلَ «فثبى ػیْفػگی» ػؿ ًِبیت کنی رق عْػ آهبی صبكظیبى ًینت کَ ثب ایي عيوو ثَ آىْؿی ّ ثب تالىو ثـای صلع
صـین پبک ّ هؼؿتوٌؼ فثبى كبؿمی ػهیوب ػچبؿ آى چیقی هیىْػ کَ ػؿ ؿهیت كکـیو آهبی آىْؿی هیثیٌؼ ّ یب هیپٌؼاؿػ.
اّ صبكع اُْؿایی فثبى كبؿمی ػؿ رٌگ ثب «فثبى ػیْفػگی ّ اُـیوٌی» آىْؿی هیىْػ .ثب آًکَ « آىْؿی» اّ چیق رق
صبكظیبى تؼْینیبكتَ ّ هتلبّت ّ صبلت هتکول صبكظیبى اُْؿایی ثـ ؿّی ًْاؿ هْیجْك ثیو ًینت ّ ُـ ػّ ػؿ هوبلَ
صبكظیبى ػؿ صبل تکـاؿ تـاژیک ثبؿی ربّػاًَ رٌگ اُْؿا/اُـیوي ُنتٌؼ .ثَ ایي ٓـین ػینکْؿك كبؿمی ّ فثبى
كبؿمی ثبؿ ػیگـ ثَ ثبفتْلیؼ عْیو اف ٓـین هنظ یک رؼل هؼؿى ثَ یک ثبفی عیـ/ىـی ػمت هیفًؼ ّ ثضـاى اػاهَ
هییبثؼ.
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خوغتٌذی
ایزبػ یک «فثبى هکبًیکی ّ مینتوبًَ» ثـای پبمغگْیی ثَ ًیبفُبی تـهیٌْلْژیک فثبى كبؿمی یک ّـّؿت ُنت.
ُوبىْٓؿ کَ ثبفگيبیی فثبى كبؿمی ثَ ؿّی «ؿیـ ّ ػیگـی» ّ ایزبػ یک فثبى ثبف ّ هـتت ػؿ صبل تضْل یک
ّـّؿت امت .فثبى كبؿمی /فثبى هؼؿى ،كـٌُگ كبؿمی /كـٌُگ هؼؿى ػّ ارقای هتکول یکؼیگـ ثـ ؿّی ًْاؿ
هْیجْك امت .ػؿ ًتیزَ ایي تالهی ّ اؿتجبٓ ّ ػؿک ایي پیًْؼ ّ ًیبف امت کَ فثبى كبؿمی ػؿ هنیـ تضْلو ُـ چَ
ثیيتـ هؼؿى هیىْػ ّ فثبى هؼؿى ،ػؿ صبلت كبؿمی ،ػاؿای ایِبم ّ هؼٌبی چٌؼالیَ ّ هتلبّت عْیو هیگـػػُ .ـ کالم
ّ رولَ ّ یب ُـ پؼیؼٍ ایـاًی ثَ ػٌْاى هضل تالهی ایي ػّ ثغو ثَ ًبچبؿ هضکْم ثَ ػجْؿ اف یک ثضـاى ّ چٌؼپبؿگی ّ
ػؿ ػیي صبل ػاؿای تْاًبیی ایزبػ یک تضْل ّ تکبهل ًْمت .هّْْع ػؿک ّـّؿت هجْل ثضـاى ثَ مبى فهیٌَمبف
تضْل امت .هّْْع ػؿک اُویت هجْل ّ پؾیـه «ؿیـ ّ فثبى هؼؿى» ػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْیو ثَ اىکبل هغتلق ّ
ػؿ ػـٍَُبی هغتلق امت.
ثـای ػؿک ثِتـ ّـّؿت ایي «فثبى هکبًیکی ّمینتوبًَ» ،ػؿ ػیي ػؿک پیًْؼ ػؿًّی آى ثب فثبى ٓجیؼی ّ
هضؼّػیتُبی مبعتبؿی ّ هؼٌبیی آى ،هیعْاُن ثَ ػّ ًوًَْ کْچک اف تـروَ هجبصج ؿّاىکبّی اىبؿٍ کٌن.
ًول هْلی کَ هي ػؿ اثتؼای هوبلَ ثکبؿ ثـػٍام ،اف ژیژک امتّ .هتی ایي تـروَ ثَ كبؿمی ؿا ثب تـروَ آى ثَ فثبى آلوبًی
هوبینَ کٌین ،هتْرَ چٌؼ ًکتَ هِن ّ امبمی هیىْین کَ ثـای ثضج هب هِن امت .ػؿ تـروَ آلوبًی ایٌگًَْ هیعْاًین:
„ 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. ,,
یکجبؿ ػیگـ تـروَ ایي هتي ؿا ثب کوک ّاژٍُبی آىْؿی ػؿ کتبة «كـٌُگ ػلْم اًنبًی» ثغْاًین:
کَ (فثبى ٓجیؼی) ثَ هخبثَ ثنتـ (هجٌب/ىبلْػٍ/پبیَ/فهیٌَ) ّ آؿبفگبٍ هتبفثبى ُوقهبى چِبؿچْة تلنیـی هتبفثبى ؿا ثَ «
ّرْػ هی آّؿػ (هی مبفػ/ىکل هی ػُؼ/پؼیؼ هی آّؿػ) ّ ثٌبثـایي آعـیي هتبفثبى ُوَ هتبفثبًِبمت
(ثیبًگـً/يبًگـً/وبیبًگـ/ػال/هؼـف/گْیبی ..../امت) .پل (فثبى ٓجیؼی) هتبفثبى عْیو امت .ثَ_ عْػ_ثبفثـػی
(ملق_ؿكلٌنییل) امت ّ ػـٍَ (صْفٍ/هضل ّ هکبى/هلوـّ) صـکبت (گـایيبت/رٌت ّ رْه ُب /تضـکبت)
».عْػ_ثبفتبثی (آّتْ_ؿكلکنیْ) هنتوـ ّ ؿیـٍ امت
ػؿ ُویي هتي کْچک هیتْاى ثَ چٌؼ هّْْع هِن اىبؿٍ کـػ:
 /1هب ػؿ فثبى كبؿمی ثـای ّاژٍُبیی چْى هتبفثبى ،ملق ؿكلٌنییل ،آّتْؿكلکنیْ ثـاثـًِبػُبی كبؿمی ًؼاؿین ّ ایي
تـهِبی ػلوی ثبینتی آگبُبًَ مبعتَ ىًْؼ .فثبى كبؿمی ػؿ ثـعْؿػه ثب فثبى ػلوی هؼؿى ػؿ ّاهغ ثب ًیوَ ػیگـ عْیو
ّ توٌبُبی هؼؿى عْیو ثـ ؿّی ًْاؿ هْیجْك ؿّثـّ هیىْػً .یوَ ّ توٌبُبیی کَ اّ چٌبى مـکْة کـػٍ امت کَ
ثـایيبى کالم ّ ّاژٍُِبیی ًؼاؿػ ّ اکٌْى ػؿ ثـعْؿػ ثب ًیوَ ػیگـ عْیو ّ ثـای پبمغگْیی ثَ ًیبفُبی هتٌی ،تـروَ،
ػلوی عْیو ًیبف ثَ پؾیـه موجْلیک ایي ّاژٍُب (پؾیـه ّ آكـیٌو تـم ّ کالم ّ هلِْم) ػؿ فثبى عْیو ػاؿػ .صبٍل
ایي ػیؼاؿ ثب توٌبی مـکْة ىؼٍ عْیو ،ثب عـػ ّ رنن مـکْة ىؼٍ عْیو ،مَ صبلت امتً :غنت ثضـاى فثبى كبؿمی
ّ گـكتبؿی ػؿ صبالت اكـآی تولیؼ ّ تکـاؿ ْٓٓیّاؿ (كبؿگلینی ّ كبؿآلوبًی ایـاًی ّ صبالت ىتـهـؿی)؛ ػّم تاله
ثـای ػمتیبثی ثَ آؿاهو مٌتی اف ٓـین ًلی کلوبت هؼؿى ّ پبکنبفی فثبى كبؿمی؛ مْم تاله اًؼک اًؼک ثـای
تـروَ ،تـممبفی ّ هلِْممبفی ایي کلوبت ّ ػؿک ُـ چَ ثیيتـ «هٌِؼمی فثبى» ّ یب ىٌبعت ػینکْؿمیْ ّ
ؿّاًيٌبعتی اف هؼْالت فثبى ّ ثضـاى فثبًی عْیو امت.
 /2ثـاثـًِبػُبی ایـاًی ثـعی کلوبت هؼؿى هتي ثبال تْمٔ آىْؿی ،هبًٌؼ ّاژٍُبی «فثـ_فثبى» ثـای هتبلٌگْیذ،
«ثَ_عْػ_ثبفثـػی» ثـای کلوَ ملق ؿكلٌنیل ّ یب ّاژٍ «عْػ»_ ثـای آّتْ ّ «ثبفتبثيی» ثـای ؿكلکنیْ ،ػؿ ّاهغ
تالىی هؼؿى ّ موجْلیک ثـای ایزبػ ّاهؼیت ًوبػیي ّ فثبًی ایي هلبُین ػؿ فثبى كبؿمی امت .ایي تالهُ ،وبى ْٓؿ کَ
آىْؿی ثیبى هی کٌؼُ ،ن ػؿمتی عْامت ّ ّـّؿت ایي «فثبى هکبًیکی ّ مینتوبًَ» ؿا ًيبى هیػُؼ ّ ُنُ ،وبى

139
ْٓؿ کَ صبكظیبى ػؿ ًوؼه ثـ ػیؼگبٍ آىْؿی ثیبى هی کٌؼُ ،نفهبى ثَ عْثی ثَ ًکبت ّؼق ایي ًگـه اىبؿٍ هیکٌؼ.
ّاژٍُبی ثیبى ىؼٍ اف آىْؿی ًوطَ تالهی فثبى كبؿمی ّ فثبى هؼؿى ثـ ؿّی ًْاؿ هْیجْك امت ّ ثـای پؾیـه ُـچَ
ثیيتـ اًؼیيَ هؼؿى ػؿ فثبى كبؿمی ،ؿىؼ فثبى هؼؿى كبؿمی ّ ثـای ؿُبیی ایي فثبى اف ثبؿ اؿفىی ّ اعالهی هؼوْلی
کلوبت كبؿمی علن ىؼٍاًؼ .افیيؿّ ًیق کتبة «كـٌُگ ػلْم اًنبًی» اّ ّ یب ػیگـ کتبثِبی ػائـٍالؼوبؿف امتبػاى ػیگـ
تالىی ثـای ایي تضْل هِن ّ ّـّؿی امت .هيکل اهب ػهیوب ایٌزب ىـّع هیىْػ کَ صتی ایي کلوَُبی هکبًیکی ّ یب
مینتوبتیک تضت تبحیـ كْبی ػینکْؿمیْ ّ هضؼّػیت مبعتبؿی ّ هؼٌبیی فثبى عْیو ّ فثبى هؼؿى ُنتٌؼ.
ثـای هخبل هيکل ُـ مَی ایي ّاژٍُبی ًْ اف آىْؿی ػؿ ایي امت کَ اّال ّاژٍُبی هتبفثبى ،ملق ؿكلٌنیل ّ یب آّتْ
ؿكلکنیْ ػؿ فثبىُِبی هؼؿى ػؿ اؿتجبٓ هتوبثل ثب تَبّیـ ّ ّاژٍُبی هيبثَ ّ یب هتلبّتی ُنتٌؼ ّ افیي ٓـین ُن هؼٌب ّ
تلبّت عْیو ؿا هییبثٌؼ؛ ُن ثـ ثنتـ ایي اؿتجبٓ ىجکَّاؿ ،ثـ ثنتـ ایي اؿتجبٓ هجتٌی ثـ تؼاػی هؼبًی ،هـتت هبػؿ ثَ
تضْل هؼٌبیی عْیو ّ ایزبػ هؼٌبُبی ًْ ُنتٌؼ .ثؼیي ٓـین ُن ثَ ىیٍْ هؼؿى ػاؿای یک هلِْم هيغٌ ّ تب صؼّػی ثب
هـفُبی هيغٌ ُنتٌؼ ّ ُن هـتت هبػؿ ثَ ؿىؼ هؼٌبیی ّ ایزبػ هؼلْلِبی ًْ ثـای عْیو ّ یب هلبُین عْیيبًّؼی ًْ ّ
تـهِبی ًْ .ایٌگًَْ ػؿ فثبى هؼؿى هـتت ّاژٍُبی ًْیٌی ثب پیيًْؼُبی «ملق ّ آّتْ ّ هتب» مبعتَ هیىْػ .ػؿ فثبى
كبؿمی اّال ایي ثنتـ ّ تَبّیـ هتلبّت ّ هيبثَ ىجکَّاؿ ثـای ایي هلبُین ّرْػ ًؼاؿػ ّ ػؿ یک فهبى ػؿافهؼت ّ اف
ٓـین تکـاؿ ،هٌِؼمی فثبى ّ هلِْممبفی ثبینتی ُـچَ ثیيتـ ایي ثنتـ ّ ىجکَ موجْلیک ّ فثبًی مبعتَ ىْػ .ػّهب
ایي هلبُین ثب عْػ ػاؿای ثبؿ هؼٌبیی عبً ػبؿكبًَ ّ ایـاًی عْیو ُنتٌؼ کَ ثؼؿّى کلوَ ّاؿػ هیىًْؼ .ثـای هخبل
پیيًْؼ «عْػ» ػؿ ثنتـ كـٌُگی ایـاًی ػاؿای تَبّیـ ّ تؼاػی هؼبًی هتلبّت ّ ػوؼتب ػـكبًی امت تب هلِْم «ملق»
ػؿ فثبى هؼؿى.
اف مْی ػیگـ ،ایٌزب ثب ایي عطب ؿّثـّ هیىْین کَ ثـای پیيًْؼ «ملق» ّ «آّتْ» یک ثـاثـًِبػ هيبثَ «عْػ» ػؿ
کتبة آىْؿی امتلبػٍ هیىْػ ّ .ایي هلبُین کبهال هتلبّت ػؿ صیي تـروَ ثَ كبؿمی ػچبؿ یک عْیيبًّؼی ػؿّؿیي ّ
ؿلٔ هیىًْؼ ّ هلبُین ُوـاٍ ثب ایي پیيًْؼُب ثَ عْثی ثَ كبؿمی تـروَ ًویتْاًٌؼ ىًْؼ.
هيکل ػیگـ ایي امت کَ چـا ثبینتی ایي ّاژُِب ُوَ ثَ فثبى كبؿمی تـروَ ىًْؼ .چـا اًؼیيَ «فثبى ثبف» آىْؿی
عْیو ؿا ثَ ؿّی ایي ىیٍْ هؼؿى ُـ چَ ثیيتـ ثبف ًویکٌؼ کَ ػؿ آى ّاژٍُبی ػلوی ػؿ ُـ ؿىتَ ػلوی ثَ صبلت هؼؿى
آى صلع هیىْػ ّ كؤ یب ثَ ْٓؿ ػوؼٍ آلوبًی یب كـاًنْی « ًْىتَ ّ عْاًؼٍ» هیىًْؼ .چـا فثبىُبی هؼؿى ّ هْیایی
هخل كـاًنَ ،آلوبًی ّ ؿیـٍ اف ُویي کلوبت ملق ؿكلکنیْى ّ كبلْك ،ػینکْؿك ،هبفّعینن ّ مبػینن ثَ ىیٍْ فثبًی
عْیو امتلبػٍ هیکٌٌؼ ،اهب صتی ٓـكؼاؿاى «فثبى ثبف» هب عْاُبى تـروَ ُوَ ایي هلبُین ثَ فثبى كبؿمی ُنتٌؼ .صلع
ایي هلبُین ثَ فثبى اٍلی ّ عْاًؼى آى ثَ ىیٍْ ایـاًی ثَ هؼٌبی گيْػى فثبى كبؿمی ثَ ؿّی ػؿیبیی اف هلبُین هيبثَ ّ
تؼاػی هؼبًی ّ تَبّیـ ُوـاٍ ثب آى امت .ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ىجکَای اف تَبّیـ ّ کلوبت ػیگـ امت .هّْْع ایي
امت کَ چگًَْ ثتْاًین فثبى ّ مْژٍای تْاًب ّ موجْلیک ػاىتَ ثبىین کَ ُـ چَ ثیيتـ هبػؿ ثَ پؾیـه ّ اًطجبم ایي
هلبُین ّ کلوبت ًْ ػؿ فثبى ّ هبػؿ ثَ ؿىؼ گٌزیٌَ فثبًی عْیو امت ،ثؼّى آًکَ ػچبؿ ؿّاىپـیيی ّ یب ػچبؿ صبالت
ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثلؼیؼى ّ تِْع کلوبت ،ػچبؿ صبالت «كبؿگلینی» هوتؼ ّ ثضـاىفا ىْػ( .اهب اف یبػ ًجـین کَ آىْؿی
الاهل اف رولَ فثبىىٌبمبى ّ ّاژٍمبفاًی امت کَ گبُی ّ یب اؿلت ػؿ کٌبؿ یک ثـاثـًِبػ ایـاًی ُوقهبى اف کلوَ اٍلی
ثَ صبلت كبؿمی ًْىتَ ًیق امتلبػٍ هیکٌؼ).
ایي هيکل ّهتی ژؿكتـ ّ عطـًبکتـ هیىْػ کَ ثغْاُین ػؿ ؿّاًکبّی ّاژٍُبی کلیؼی هخل ّاژٍ «كبلْك» یب
«کنتـامیْى» ؿا ثَ فثبى كبؿمی تـروَ کٌین .ثَ ایي هخبل تْرَ کٌیؼ:
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.
)« اًؼام (اؿگبى) ثؼّى رنن» اف ژیژک ً (90
ُن تـروَ آىْؿی ثـای كبلْك ثَ هؼٌبی «ًـگی» اف لضبظ ؿّاًکبّی ؿلٔ ّ ػؿ تٌبهِ ثب هضتْای هتي امت ّ ُن
تـروَ ػکتـ هْللی ثـای تـروَ هؼٌبیی آى ثَ ػٌْاى «ؽکـ» ؿـیجتـ ّ ثؼّى پیًْؼی ػوین ثب فثبى هؼبٍـ كبؿمی امت.
ُویٌطْؿ تـروَ آىْؿی ثـای کنتـامیْى ثَ ػٌْاى «اعتگی یب اعتَگـی» کبهال هغبلق هؼٌبی کنتـامیْى ػؿ فثبى
ؿّاىکبّی ّ ػؿ هتي ثبالمت ( ثب آًکَ تـروَ کالهی آىْؿی ثـای كبلْك ّ کنتـامیْى ػؿمت امت)ُ .ویيْٓؿ
تـروَ ػکتـ هْللی ثَ ػٌْاى «هضـّهیت اف ؽکـ» ًیق ؿـیت ّ ثؼّى تَْیـ ّ هلِْهی گیـا ّ هٌبمت امت .ایٌزبمت
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کَ مْال پیو هیآیؼ چـا ّاژٍُبی كبلْك ّ کنتـامیْى ّ یب ژّئینبًل ؿا ُویٌگًَْ كبؿمی ًٌْینین ّ ایٌگًَْ عْیو ؿا
ُـ چَ ثیيتـ ثـ ؿّی هلبُین کلیؼی ّ هيتـک ثبف کٌین ّ ُوقهبى ّ ،ثَ ًبچبؿ ،ػؿک ّ هؼٌبی ایـاًی عْیوّ ،اژٍ
ایـاًی عْیو ؿا ًیق ثـای آى ایزبػ کٌین ّ تَبّیـ ّ ّاژٍُبیی هغتلق ّ هتؼؼػ ثنبفین؛ هلِْممبفی کٌین.
هيکل ًِبیی ایي امت کَ اًنبى ایـاًی ،ػاًيوٌؼ ایـاًی ّ فثبى ایـاًی یک اًنبى ّ فثبى ثیٌبثیٌی امت .اّ ُن ثبینتی
ثـای ػجْؿ عْیو اف ثضـاى هؼؿًیت/مٌت کًٌْی ثَ ًیبفُب ّ ّـّؿتُبی هؼؿى ػـٍَ کبؿی عْیو پبمظ ػُؼ .ثـای
هخبلُ ،ن یک فثبى هکبًیکی ّ مینتوبتیک ّ ثب کوتـیي ثبؿ اعالهی ّ اؿفىی ثـای پیيجـػ فثبى كبؿمی هؼؿى ّ ػلوی
ثَ ّرْػ آّؿػ ّ ُن عطبُبی ایي ًگبٍ هؼؿى ّ چيناًؼافُبی پنتهؼؿى هّْْع ؿا ثجیٌؼ ّ ػؿ ًظـ گیـػ .اف مْی
ػیگـ ،اّ ثبینتی هبػؿ ثَ ًوؼ ایي چيناًؼافُبی ًْ ّ هبػؿ ثَ ىٌبعت ػینکْؿمیْ ّ ػلوی هؼؿت ّ ّلؼِبی اّ ثبىؼُ .ن
ثبینتی ثتْاًؼثَ ىیٍْ هؼؿى کنبًی چْى آىْؿی مبػًٍْینی ،ؿّىيًْینی ّ ىیٍْ هؼؿى «ػؿعت گًَْ» ًگبؿه ّ
اًؼیيیؼى ؿا ثیبهْفػ ّ ُن ثبینتی ثتْاًؼ ثٌب ثَ هٌطن هتي ّ ًگبُو ،تي ثَ فثبى ّ ًگبؿه تْػؿ تْی ّ ُبیپـتکنتی ًنل
هب ّ ًْینٌؼگبى پنبهؼؿًی هخل ژیژک ػُؼ .گبٍ یک رولَ ژیژک ُلت ُيت مطـ ْٓل هیکيؼ ّ هـتت اف کْچَای ثَ
کْچَ ّ هنیـی ػیگـ هیؿّػ ّ ػّؿ هیفًؼ.
ًویتْاًین ثگْیین کَ اثتؼا ثبیؼ هؼؿى ىْین ّ مپل ثَ هجبصج پنتهؼؿى ثپـػافینُ ،وبًطْؿ کَ یکبیک هب اف ایٌتـًت ّ
کبهپیْتـ ،ایي ًوبػُبی رِبى رؼیؼ چٌؼُْیتی ّ چٌؼچيناًؼافی ،امتلبػٍ هیکٌین ّ ثَ هبىیي تضـیـ هٌبػت ًویکٌین.
ثؼیِی امت کَ یکبیک هب هیتْاًؼ ػؿ ثغيی اف ایي رِبى ثیٌبثیٌی هْیتـ ّ ػؿ ثغيی ػیگـ ّؼیقتـ ّ ًیبفهٌؼ ًگبٍ ّ
ًوؼ ّ یبؿی ػیگـی ثبىؼ .اهب ایي هيکل ثب ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ّ ثب هجْل «ًبتوبم ثْػى» ًگـه عْیو ،ثب هجْل ًیبف
عْیو ثَ ػیگـی ّ ثَ ؿهیت كکـی هبثل صل هیثْػ ،اگـ هب گـكتبؿ عَلت عطـًبک ّ امتـاتژیک ػینکْؿك ایـاًی
ًویىؼین.
عخي ًِایی
ثَ هْل كْکْ ػینکْؿك یک ػٌَـ عالم ّ امتـاتژیک امت ّ ُـ ػینکْؿمی ثـای ثبفتْلیؼ عْیو ػمت ثَ ایزبػ
تلبّتً ،گبٍ هغبلق ّ مٌبؿیُْبیی هیفًؼ کَ ثَ ًبچبؿ ثَ ثبفتْلیؼ ًِبیی ػینکْؿك هیاًزبهٌؼ .ػؿ ػینکْؿك ایـاًی کَ
امبمو ثـ پبیَ صبلت ًبؿمینتی عیـ/ىـی ،اُْؿا/اُـیوٌی ّ گـكتبؿی ػؿ ًگبٍ ّ ؽات تُْنگًَْ یک «هؼيْم هوؼك»
امت ،ایي ػینکْؿك هبػؿ امت کَ ُـ رؼل هؼؿى ّ ثضج هؼؿى ؿا ػؿ ًِبیت ثَ یک ثضج اعالهی ّ ثَ رؼل هیبى
عْة/ثؼ ،ثَ ثضج ًبهْمی ،ثَ ػؿگیـی هیبى «عْػی» ّ «ؿیـ عطـًبک» تجؼیل مبفػ ّ ایٌگًَْ ،ثَ ربی تضْل ّ ؿىؼ
ػینکْؿمیْ ،ثَ ثبفتْلیؼ مٌت کِي ّ تکـاؿ ثضـاى ػمت فًؼ ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ثبة ایي ثضج ّ صبالت
هغتلق آى ثَ کتبة ایٌتـًتی ؽیل اف هي ً  59هـارؼَ کٌیؼ11) .
ػؿ ُـ ػّ ثضج ًوؼ ىؼٍ ًیق هب ىبُؼ چیـگی ایي مٌبؿیْی ًبآگبُبًَ عیـ/ىـیً ،بهْمی ثـ رؼل هؼؿى ّ ىبُؼ ػؼم ؿىؼ
یک ثضج هؼؿى ثْػٍاین .ایي هيکل اٍلی ؿّاًکبّاًَ ّ ػینکْؿمیْ هجبصج صْل «فثبى ثبف» ّ یب ُـ ثضج هؼؿى ػیگـ
امت.
هيکل ایي امت کَ امتبػاى هب ،ثب توبهی هؼؿتُبی موجْلیک ّ ثبلـبًَىبى ،چٌبى ٌُْف ًبآگبُبًَ امیـ ایي صبالت ّ
ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ثب «فثبى كبؿمی ّ ثب ُْیت ایـاًی» ُنتٌؼ کَ ػؿ ًِبیت ثـای ػكبع اف ؽات ىکٌُْوؼ
هؼيْم عْیو ثَ ًلی ؿهیت ّ ػگـاًؼیو ػمت هیفًٌؼ ّ ثَ ایي ٓـین ُن ثضج ّ ُن عْیو ؿا هنظ ّ گـكتبؿ تکـاؿ
تـاژیک ثضـاى عیـ/ىـی ایـاًی هیمبفًؼ .ثَ ربی ایٌکَ ثب لول ّـّؿت ایي ثضج ،ثب لول ًوو عْیو ثَ ػٌْاى
یک ّـّؿت ّ ًیبف ایي ثضج ّ ثَ مبى تجلْؿ عْامت ّ ًیبف ػینکْؿك ّ فثبى عْیو ،ثَ مـًْىت ّ ثضـاى عْػ ّ
فثبى عْیو ّ ثَ چبلو هؼؿى ّ مبفًؼٍ تي ػٌُؼ .تب هبػؿ ثبىٌؼ ثب ؿاثطَ پبؿاػکل موجْلیک ّ ثب ایزبػ كبٍلَ ُوـاٍ ثب
ػين ّ ػالهَ ،ثَ اثژٍ « فثبى» ،ثَ ُْیت فثبًی عْیو ّ ،ثَ ؿهیت كکـی عْیو ثٌگـًؼ ،ثضـاى ّ ًظـات یکؼیگـ ؿا
ًوؼ کٌٌؼ ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل ّ چبلو هتوبثل ثَ ؿاُِبی هغتلق گؾاؿ اف ثضـاى ػمت یبثٌؼ ّ ػؿ ُوبى صبل ػؿیبثٌؼ
کَ ًگبٍ ُیچکؼام ًگبٍ ًِبیی ًینت ّ ُویيَ ؿاٍ ّ ًگبُی ػیگـ هوکي امت .فیـا رِبى موجْلیک ثيـی ُویيَ هبثل
تضْل امت چـا کَ ُوَ تئْؿیِبی ثبلـبًَ ثيـی ًبتوبم امت ّ ثَ اٍطالس ُویيَ یک ربیيبى هیلٌگؼ.
ثب ؿىؼ ایي ًگبٍ ّ ؿاثطَ پبؿاػّکل ّ ػلوی ،ثب ؿىؼ ُـ چَ ثیيتـ ایي تْاًبیی موجْلیک ّ تخلیخی امت کَ ُن هیتْاى ثَ
مبى اػْبی گًْبگْى ایي ػینکْؿك هيتـک ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» ّ یب «کخـت ػؿ ّصؼت هؼؿى» ػمت
یبكت ّ ُن ثَ ؿاٍ كـػی عْیو ؿكت ُن ثَ تضْالت هيتـک ّ روؼی ػمت یبكت .ثب ایزبػ ایي «فثبى موجْلیک» ّ
«ُْیت ّ رنن موجْلیک» ایـاًی امت کَ هیتْاى ُن ًگبٍ كـػی ّ روؼی عْیو ؿا ثَ ُنتی ایزبػ کـػ ّ ُن هبػؿ ثَ
پؾیـه كـٌُگِبی ًْ ،فثبًِبی ًْ ػؿ ًظن ّ رِبى موجْلیک ّ ثبف عْیو ّ هبػؿ ثَ علن هؼؿًیت هتلبّت ّ عالم
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عْیو ثْػ .تب ثتْاى هـتت اف ٓـین ػیبلْگ ،گلتوبى ّ چبلو هتغََبى ّ ًنلُب ثَ تضْالتی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ،ثَ
ثلْؿی ًْ ػؿ فهیٌَ كـػی ّ روؼی ػمت یبكت.
ثـ ثنتـ چٌیي ؿىؼی امت کَ چٌیي ثضج هِوی ثَ ربی تاله ثـای ًلی یکؼیگـ ،ثَ ػـٍَ صْْؿ یک ّصؼت ػؿ
کخـت هؼؿى ّ چٌؼچيناًؼافی ّ ثَ ػـٍَ صْْؿ یک چبلو فًؼٍ ّ پـىْؿ اهب ػؿ ػیي صبل هبالهبل اف ؿّاػاؿی
ػگـػینی هییبثؼ .آًگبٍ هب ًَ تٌِب ىبُؼ ؿىؼ ؿثبى كبؿمی هؼؿى ایـاًی ّ اًْاع ّ اىکبل ایي فثبى عْاُین ثْػ ،ثلکَ
مـاًزبم ىبُؼ کبؿ ػمتَروؼی ثـای ایزبػ ػائـٍالوؼبؿكِبی ایـاًی ّ یب «كـٌُگ ػلْم اًنبًی» ّ كـٌُگ ؿّاًيٌبمی،
ربهؼَىٌبمی ،كلنلَ ّ ؿیـٍ عْاُین ثْػ .فیـا ثب توبهی فصوبت پـثبؿ یکبیک امتبػاى هب ،اهـّفٍ ایزبػ یک كـٌُگ
ػلوی كـػی کبؿی ؿیـ هؼؿى ّ ؿیـ ػلوی امت ّ ًویتْاًؼ ثَ ًیبفُب ّ هؼبًی كـاّاى کبؿی ّاژٍُبی هغتلق ّ
ؿىتَُبی هغتلق پبمظ ػُؼُ .وبًطْؿ کَ ایي تضْل هِن ّ کبؿ ػمتَ روؼی ثؼّى کبؿ هيتـک ًبىـاى ّ ػّلت ّ ثؼّى
پيتْاًَ هبلی ّ ػلوی ؿیـ هبثل تضون امت.
هب ػؿ صبل گؾاؿ اف ثضـاى هؼؿًیت/مٌت ُنتین .ثضـاًی کَ یکبیک هب ّ فثبى ّ كـٌُگ هب ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ  .ؿاٍ ػجْؿ
هب اف ایي ثضـاى ،هجْل ثضـاى هؼؿى امت ،ػؿک مـًْىت هيتـک ،ػؿک ّـّؿت ػینکْؿمیْ ّ كـٌُگی ایي گؾاؿ ّ
رؼل عـػهٌؼاى ىبػ ایـاًی ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل ثَ عبٓـ ػمتیبثی ثَ ثِتـیي ؿاٍُبی گؾاؿ ّ تضْل امت .هّْْع
هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ ثَ «ؿیـ» امت .هّْْع «ثبفکـػى» عْیو ثَ «ؿیـ» ػؿ ُـ فهیٌَ ّ ایزبػ یک ُْیت
ّ فثبى ًْ ّ تللیوی امت کَ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ رِبًی ًْ ّ موجْلیک ،هبػؿ ثَ ایزبػ هلبُین ّ عالهیتُبی هؼؿى ّ
پنبهؼؿًی ایـاًی ّ هتلبّت امت .ایٌزبمت کَ یکبیک هب ًیبف ثَ ایي «فثبى ثبف» ػاؿین؛ ثَ «ُْیت ثبف» ّ ثَ ثبفی
عٌؼاى ّ پـىْؿ ایي ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى ىبػ ایـاًی ثـای ػمتیبثی ثَ ثلْؽ ّ ىکُْی ًْ ًیبف ػاؿین .هّْْع ایي
امت.
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.عـاثبتی فثبى كبؿمی
4/ http://persianlanguage.ir/articles/id%3D54/
5- Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst. S. 83
6- Zizek: Körperlose Organe. S.123
/8/7ػؿ ًگبٍ لکبى امبك ؿّاى ثيـی ّ فثبى ثيـی ؿا ػینکْؿك كبلْك ّ یب «ًبم پؼؿ» تيکیل هیػُؼ .فیـا ایي
ػینکْؿك ثبػج هیىْػ کَ اٍْال ّاهؼیت ّ رنن اف صبلت ثَ اٍطالس ٓجیؼی اّلیَ ثَ صبلت «ّاهؼیت موجْلیک»،
«رنن موجْلیک» ّ ثَ یک ؿّایت هبثل تضْل تجؼیل ىًْؼ ّ اًنبى امیـ یک ؽات ّ یک ًگبٍ ًجبىؼ .ػینکْؿك كبلْك ّ
یب ًبم پؼؿ پبیَگؾاؿ رِبى موجْلیک یب ًوبػیي ّ هبثل تضْل هؼاّم ثيـی ُنتٌؼ .افیيؿّ ًْىتي ّ علن کـػى ُیچگبٍ پبیبى
ًوییبثؼ .فیـا ُویيَ تلنیـی ًْ ّ چيناًؼافی ًْ هوکي امت ّ هب ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی اىیبء ّ پؼیؼٍُِب
پی ًویثـین.
9- Zziek: Körperlose Organe. S.124-125
10/ http://sateer.de/1980/06/blog-post.html
ػکتـ هْللی :هجبًی ؿّاىکبّی كـّیؼ/لکبى11/ 81/80.ً .
12- Derrida: Rundgänge der Philosophie.S.43
 /13مَ مبصت ؿّاًی موجْلیک/عیبلی /ؿئبل یب ّاهغُ :ـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک،
عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ
ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول
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ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ( .)1هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ
ثَ ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی
عْیو ،ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ
هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ
تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ
/1514/- Zizek: Liebe dein symptom wie Dich selbst. S.32- 28+
 /16ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ رِبًو ّ ثَ
عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف عْیو امت .اّ
ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ ّ عْیو ،هیبى
اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ ُویيَ
كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی ّ
چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ
عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ
پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك
ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا
ػاؿبى هیکٌؼ .اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت
تجؼیل هیىْػ ،هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی.
 /17اًنبى ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی لکبى توٌبی ؿیـ امت .هلِْم «ؿیـ» ثنیبؿ ّمیغتـ اف هلِْم «ػیگـی» امت ّ ُن
ػیگـی هيغٌ هخل هؼيْم ّ ُن ػیگـی اًتقاؿی ،ػؿًّی ّ ؿیـٍ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ کَ اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب
اّمت .اف عؼا تب ؿهیت ّ عْاة ّ توٌبی عْیو.
18/ http://sateer.de/books/bakhshe%20avale%20ketabe%20az%20bohran%202.pdf
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تخؼ پٌحً :مذ سّاًکاّاًَ ّ تلفیمی هثاحث ٌُشی
یک ػـٍَ هِن ػیگـ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ؿّاًيٌبعتی ػـٍَ ًوؼ ٌُـی ّ ًوؼ هجبصج ٌُـی ،كیگْؿُبی ٌُـی چْى
کبفاًْا ّ یب ًوؼ كیلن ّ هتْى اػثی امت .افیٌـّ ػؿ ایي ثغو عْاًٌؼٍ ثب ؿاُِبی ًْیي ًوؼ اػثی ؿّاًکبّاًَ ّ ًْع ًوؼ
عبً ًگبؿًؼٍ ػؿ ایي ػـٍَ آىٌب هی ىْػ .اگـ ًوؼ اػثی ّ ٌُـی ؿّاًکبّی كـّیؼ یب ؿّاًکبّی کالمیک تْرَ اه ؿا
ثـ ؿّی ثبفتبة «گـٍ اػیپ ٌُـهٌؼ ػؿ آحبؿه» ّ ثـ ؿاثطَ «ٌُـهٌؼ_هتي» هتوـکق هی کـػ ،اکٌْى ؿّاًکبّی لکبى ّ
ًوؼ ؿّاًکبّاًَ اػثی ّ ٌُـی هؼبٍـ تْرَ اه ؿا ثیيتـ ثـ ؿاثطَ « هتي_ توبىبچی» ّ ثـ ؿّی «ًظن موجْلیکی»
هتوـکق هی کٌؼ کَ ُـ هتي ٌُـی یب ُـ كیلوی ػؿ عْػ ػاؿػ .فیـا ُـ هتي ٌُـی یب ُـ كیلن ُن یک « ػؿیچَ ای ثَ یک
رِبى ّ ػیگـی» امت ّ ُوقهبى ایي ػؿیچَ ػاؿای «مبعتبؿ ّ ًظوی» امت ّ ػؿ ّاهغ ّاهؼیت ّ چين اًؼافی ًْ هی
آكـیٌؼ .ثَ هْل ژیژک ایي عَلت ًْیي ٌُـی ؿا ثَ ّیژٍ ٌُـ میٌوب ثَ رؾاثتـیي ّ عطـًبکتـیي ىکل ػؿ ثـ ػاؿػ .فیـا
میٌوب ًَ تٌِب ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ «توٌبیوبى چینت» ثلکَ ثَ هب هی گْیؼ کَ «چگًَْ توٌب ّؿفین» .چگًَْ ثَ رِبى،
ثَ ػين ّ هؼؿت ّ ثَ فًؼگی ثٌگـین .افیٌـّ ُـ احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ػؿ مبعتبؿ ّ ًظن عْیو ًويِبی عبٍی ثَ عْاًٌؼٍ
ّ یب ثَ ثیٌٌؼٍ هی ػُؼ.
ًوؼُبی ؽیل ػؿ ّاهغ ُن اف ًوؼ کالمیک ّ ثیيتـ اف ًوؼ هؼبٍـ ّ لکبًی امتلبػٍ هی کٌٌؼ تب ثِتـ ثَ ًوؼ آحبؿ ثپـػافًؼ.
ُوقهبى اف هؼؿت ًوؼ ػلْف ّ ًوؼ ثیٌبهتٌی ثـای ایزبػ ًگبُی چٌؼ چين اًؼافی گبٍ امتلبػٍ ىؼٍ امتُ .وقهبى ػؿ ایي
ثغو عْاًٌؼٍ ثب ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ثضـاى ّ ػلل ػؼم ؿىؼ هؼؿتِبی عالم ًْیي ػؿ ػـٍَ ٌُـی ّ ًیق ًوؼ ثـعی
هجبصج اػثی ّ ٌُـی ربهؼَ كـٌُگی ّ ٌُـی ایـاًی ؿّثـّ هی ىْػ ّ ثب ًگبٍ عبً ّ هتلبّت ًگبؿًؼٍ ثَ ایي هجبصج
آىٌب هی گـػػ .رِبى ٌُـی هب ثبینتی اکٌْى ُـ چَ ثیيتـ ػـٍَ صْْؿ ُقاؿاى ُؼایت ،ىبهلْ ،كـّؽ هتلبّت ثبىؼ ّ
هب ىبُؼ صْْؿ هؼؿتِبی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ ُبی هغتلق ٌُـی ُنتین ،اهب ایي امتؼؼاػُب ػؿ ثنیبؿی اف هْاؿػ ػؿ ًیوَ
ؿاٍ اف تضْل ثبف هی هبًٌؼ ّ ًوی تْاًٌؼ ثَ هؼؿت ّ چين اًؼافی ػیگـ ّ رؾاة ،ثَ رِبًی ًْ ّ هتلبّت ّ ٌُـی ًْ
ػگـػینی یبثٌؼ .ػلل ؿّاًی ایي ًبتْاًی ثغو ػیگـی اف هضتْای ایي ًوؼ ّ آمیت ىٌبمی ٌُـی ؿا تيکیل هی ػُؼ .ثغو
هِن ػیگـی اف ًوؼ ؿّاًکبّی ٌُـ کًٌْی ػؿ ّاهغ ػـٍَ «ًوؼ كیلن» امت کَ کتبة ّ هوبالت ًْینٌؼٍ ػؿ ایي فهیٌَ هجال
ثَ ىیٍْ ایٌتـًتی هٌتيـ ىؼٍ ّ یب هی ىًْؼ ّ ثٌبثـایي ایٌزب اف آى ًوًَْ ای آّؿػٍ ًيؼٍ امت.
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سّاًکاّی پغاهذسًی ساص کاصاًّْا ّ دّىخْاى
کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ػّ كیگْؿ هِن ػؿ اػثیبت ّ ٌُـ هؼؿى ّ ػؿ تلکـ هؼؿى ُنتٌؼ .اگـ کبفاًّْا یک اؿْاگـ ثقؿگ
فًبى ّ یک اًنبى لیجـتیي ّاهؼی امت کَ تجؼیل ثَ یک امطْؿٍ هیىْػ( ،)1ػّىعْاى یک امطْؿٍ امت کَ تجؼیل ثَ
یک ّاهؼیت هیىْػ( .)2ایي ػّ كیگْؿ ّ ػًیبی آىُب ،كتْصبت ّ هبرـارْییُبی ػيوی ّ اؿّتیکی ّ یب ًظـیبت آىُب
فهیٌَمبف ثیو اف ػّ مؼٍ اػثیبت ّ ایزبػ چيناًؼافُبی هغتلق کالمیک،هؼؿى ّ پنبهؼؿى ثَ ایي كیگْؿُبی هِن رِبى
هؼؿى هیىًْؼ.
ؿاف اؿْاگـی ّ رؾاثیت ایي ػّ كیگْؿ چینت کَ ایٌگًَْ ثـای اًنبىُب ّ ثـای رِبى هؼؿى یب پنبهؼؿى ػاؿای اُویت
هیىًْؼ ّ چـا ایي ػّ كیگْؿ ًبهیـا ُنتٌؼ؟ ایي ًْىتَ هیعْاُؼ پبمغی هغتَـ ّ ؿّاىکبّاًَ ثـای ایي مْاالت ثیبثؼ
ّ ًیق ًگبُی ًْ ثَ ایي پؼیؼٍ ؿا ًيبى ػُؼ ّ اف هـفُبی تلکـ هؼؿى ّ ؿّاىکبّی هؼؿى ػجْؿ کٌؼ ّ ّؼق ایي تلکـ ػؿ
ػؿک «پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى» ؿا ًيبى ػُؼ ّ ػؿ اًتِب هیعْاُؼ عْاًٌؼٍ ایـاًی ؿا ثب هلِْم رؼیؼ عْیو ثَ ًبم
«کبفاًّْای عٌؼاى» آىٌب مبفػ .هلِْهی کَ اّلیي ثبؿ ػؿ ثغوُبی هٌتيـ ىؼٍ کتبة «امـاؿ هگْ» ػؿ ایٌتـًت ثَ ثیبى
ّ تيـیش آى پـػاعتن.
پیًْذ هیاى هیل اغْاگشی ّ تصاحة صًاى ّ دعتیاتی تَ «تِؾت گوؾذٍ»
ػؿ ًگبٍ ؿّاىکبّی کالمیک پؼیؼٍ «کبفاًّْا« هبًٌؼ ػیگـ پؼیؼٍُبیی چْى مبػّهبفّعینت «مبػ» ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ
هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ یک صبلت اػیپبلی ،گـكتبؿی ػؿ ػين ثَ هبػؿ اّلیَ ّ ػين ًبؿمینتی ّ ًبتْاًی اف تي ػاػى ثَ
ػين ّ اؿّتینن ثبلـبًَ ّ ُوـاٍ ثب هنئْلیت كـػی ًگـینتَ هیىؼ .اهب ُوبىْٓؿ کَ ػؿ ًوؼ هجلین ػؿ ثبة «ؿّاىکبّی
ؿاف پنبهؼؿًی مبػّهبفّعینن(ً »)3يبى ػاػم ،امبك ُوَ ایي پؼیؼٍُب ّ كیگْؿُبی ثيـی ؿا ،اف کبفاًّْا تب مبػ ،اف
کبؿهي اؿْاگـ تب لیلی/هزٌْى ایـاًی ،اف ػّىکیيْت تب عـاثبتی ایـاًی ،ػؿ ّاهغ تاله ثـای ایزبػ یک مٌبؿیْ ّ یب
كبًتنن تيکیل هیػُؼ .مٌبؿیْ ّ یب كبًتنوی کَ ُؼكو ػمتیبثی ثَ ىکلی اف اىکبل «ثِيت گويؼٍ» ّ لول رؼیؼ ثِيت
اف ػمت ؿكتَ هبػؿی امت.
رنتزْ ّ تالىی کَ ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّی لکبى امبك رنتزْ ّ رِبى ثيـی ؿا تيکیل هیػُؼ ّ ػؿ ًْع ثبلـبًَ آى
مجت هیىْػ کَ هب هـتت ثَ ػؿربت ًْیٌی اف ثبفی كبًی ػين ّ هؼؿت ّ اًؼیيَ ّ ثَ ُقاؿ ؿّایت اف اؿتجبٓ ثب
«ؿیـ» ،چَ ثب توٌبی عْیو ّ یب ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا ،ػمت یبثین .ایي «ؿیـ» ػؿ ّاهغ تجلْؿی اف هبػؿ گويؼٍ امت.
افیيؿّ اّ ُن ػقیق امت ّ ُن ُویيَ ػمتًیبكتٌی ّ ػاؿای یک ؽات ّ ىکل ًِبیی ًینت .افیيؿّ ًیق رِبى موجْلیک
ّ رِبى عالهیت ثيـی ّ رِبى ثبفی ػين ،هؼؿت ّ اًؼیيَ ثيـی ؿا پبیبًی ًینت ّ ثَ هْل لکبى رِبى موجْلیک
ُیچگبٍ ثَ ًْىتَ ىؼى پبیبى ًویػُؼ ّ هـتت اىکبلی ًْ اف ایي توٌبی ثيـی ّ اىکبلی ًْ اف ایي مٌبؿیْی لول ثِيت
گويؼٍ ّ لول ػين ّ هؼؿت ؿا ػؿ ُوَ فهیٌَُبی ػيوی ،اؿّتیکیٌُ ،ـی ،ىـلی ّ ؿیـٍ ثَ ّرْػ هیآیؼ.
توٌبی ثيـی ،چَ توٌبی ػؿ پی ػين ،اؿّتینن ،ایوبى ّ یب ػؿ پی هؼؿت ّ صویوت ،یک توٌبی ُویيَ ػؿ صبل تضْل
امت .فیـا ایي توٌب ػؿ عْیو ثَ هجْل كبًی ثْػى ّ ًیبفهٌؼ ثْػى ثَ «ؿیـ» ،ثَ ّـّؿت تللین هیل ربّػاًگی ّ
ّـّؿت كبًی ّ هیـا ثْػى ،ػمت یبكتَ امتُ .ـچَ ایي گؾاؿ اف یگبًگی ػؿ ّاهغ ػؿّؿیي ّ ًبؿمینتی اّلیَ ّ هجْل
كبٍلَ ّ ًیبف عْیو ثَ «ؿیـ» ،هجْل هبًْى یب «ًبمپؼؿ» ،ثِتـ ٍْؿت گیـػ ،آًگبٍ رِبى كـػی ّ مویْلیک ّ عالم
ثيـی ّ توٌبی عالم ثيـی ثیيتـ ؿىؼ هیکٌؼ .فیـا توٌبی ثيـی ّ هبًْى(ًبم پؼؿ) یب هجْل هضـّهیت اف ّصؼت هطلن
ّ اف ربّػاًگی ثب هبػؿ الفم ّ هلقّم یکؼیگـ ّ ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼُ ..وبىْٓؿ کَ ػين ،اؿّتینن ّ هؼؿت
ثيـی ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب هجْل كبًی ثْػى ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ُنتٌؼ .افیيؿّ ًیق ثَ هْل امطْؿٍ آكـیٌو ،اًنبى
ثب عْؿػى میت ػاًبیی ّ لول كبًی ثْػى ّ لغت ثْػى عْیوُ ،نفهبى ثَ لول اؿتجبٓ ّ ػين ّ ػیبلْگ ّ ًیبف عْیو
ثَ «ؿیـ» ػمت هییبثٌؼ ّ آػم ّ صْا ثَ اّلیي رلت ػبىن ثيـی ػگـػینی هییبثٌؼ ّثَ پبؿاػکل ػين ّ ىـم ّ صل
اؿّتیک ثَ ػیگـی ػمت هییبثٌؼ.
ُـ چَ ایي پبؿاػکل ّ تللین صبالت ثبٍطالس هتْبػ ثيـی  ،چْى هیل یگبًگی ثب هؼيْم ّ لول تلبّت ّ كبٍلَ هیبى
عْیو ّ هؼيْم ّ یب «ؿیـ» ،ػؿ توٌبی ثيـی هْیتـ ثبىؼ ،آىگبٍ هب ثب ىکلی هْیتـ ّ چٌؼالیَتـ اف توٌبی ػيوی،
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اؿّتیکی ،كکـی ّ ٌُـی ثيـی ؿّثـّیین .ىکلی کَ ػؿ ًِبیت ُویيَ ًبتوبم امت ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ مٌبؿیُْب ّ
ثبفیُبی رؼیؼی امت.
فیـا ؿاثطَ كـػ توٌبکٌٌؼٍ ثب توٌبی عْیو ثَ ىیٍْ یک ؿاثطَ تخلیخی امت .یؼٌی اّ ػؿ ُوبى لضطَ کَ ثَ توٌبی عْیو ّ
لول هؼيْم ّ ػیبلْگ ثب هؼيْم تي هیػُؼُ ،نفهبى هبػؿ امت ،هـتت اف ّلغ مْم ،یؼٌی اف ّلغ ّ چيناًؼاف هبًْى
ّ «ًبم پؼؿ» ،ثَ ایي ؿاثطَ ثٌگـػ ّ لول کٌؼ کَ اّ ػؿ ًِبیت ؿّایتی ثیو ًینت ّ ُویيَ هیتْاى ؿّایبتی ًْ یبكتً .وبػ
اّد لول ایي هؼؿت موجْلیک ّ تْاًبیی ثبلـبًَ آىگبٍ ػبىن ّ عـػهٌؼ ىبػی امت کَ هیتْاًؼ مـاپب تي ثَ ػين ّ
اًؼیيَ عْیو ػُؼ ّ ُنفهبى صتی ثَ ثِتـیي ػينُب ّ صوبین عْیو ثغٌؼػ ّ هبػؿ ثَ تضْل آىُب ثبىؼ .فیـا «ؿیـ»،
عْاٍ عْػ ،هؼيْمّ ،اهؼیت ّ یب صویوت ،ػاؿای یک ؽات ّاصؼ ًینت ّ هیتْاى صؼیت ػين ّ عـػ ّ ایوبى ثَ ُقاؿ
فثبى عْاًؼ ّ هـتت ثَ کوک ػیبلْگ ؿاثطَ عْیو ؿا هتضْل مبعت.
هب ُویيَ ػؿ یک مٌبؿیْ ّ صبلت ّ ؿّایت موجْلیک عْیو اف ّاهؼیت هیفیین ّ ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ صبلت ُوَ صبالت ّ
ؿّاثٔ ػؿّى ایي مٌبؿیْ ثـ امبك یک ػینکْؿك فثبًی ّ ؿّاًی ّ ثـ امبك یک ًْع ؿاثطَ ثب «ؿیـ» مبعتَ ىؼٍ
امت .هيکل ًگبٍ هؼؿى ّ ؿّاىکبّی هؼؿى ػؿ ایي ثْػ کَ ًویتْاًنت ثجیٌؼ کَ ؿاثطَ كـػ ثب عْػ ّ یب ثب هضیٔ آـاكو
ّ یب ػؿ ًگبٍ «ؿّاًيٌبمی هي» ؿاثطَ كـػ ثب «اثژٍ ػيویاه» یک ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍ ای ًینت .ثلکَ ایي ؿاثطَ یک
ؿاثطَ ػیبلکتیکی هتوبثل ّ یک مٌبؿیْ امت ّ ثنتَ ثَ ًْع ّ صبلت مٌبؿیْ هیتْاى ػؿربت هغتللی اف هؼؿت موجْلیک
ّ یب صبالت ثیوبؿگًَْ ؿا ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ كبًتنن ثبفیبكت.
فیـا تٌِب ایي ػبىن ّ یب اؿْاگـ ًینت کَ هؼيْهو ؿا ثب آؿهبىُبیو ّ توٌبُبیو ثبفهیآكـیٌؼ ّ عْامتُبیو ؿا ثـ اّ
كـااكکٌی هیکي.ػ ثلکَ ثب ایي كـااكکٌی ُنفهبى عْیو ؿا ّ کل مٌبؿیْ ّ صبلت ّ ًْع اؿتجبٓ عْیو ثب «ؿیـ» ؿا
ثبفهیآكـیٌؼ .فیـا ُـ آگبُی ّ عْػآگبُی ػؿ ػیي صبل یک عالهیت ّ ثبفآكـیٌی ؿّایت عْیو ّ رِبى عْیو امت .ػؿ
ایي عالهیت تلبّت اًنبى مبلن ّ ثیوبؿ ،ثـعالف ًگبٍ کالمیک ّ هؼؿى ،اف هـف هیبى ّكبػاؿی ثَ یک ُونـ ّ یب یک
ؿاثطَ ّ یب ػالهَ ثَ اىکبل ػوْهی ّ ثبٍطالس ًْؿهبل كبًتقیُبی رٌنی ّ ػيوی ًویگؾؿػ .ثلکَ تٌِب ًْع مٌبؿیْ ّ
ًْع اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» امت کَ هیتْاًؼ ثَ ىکل كـػی ًيبى ػُؼ کَ کزب هب ثیيتـ ثب صبالت مبلن ّ ثبلـبًَ کبفاًّْا ّ
ػّىعْاى ،صبالت مبلن ّ ثبلـبًَ ػگـرٌلعْاُیُ ،وزٌلعْاُی ّ یب مبػّهبفّعینن ؿّثـّیین ّ کزب ثب اىکبل
ثضـاىفا ّ ثیوبؿگًَْ ایي ؿّاثٔ ّ مٌبؿیُْب ؿّثـّیین .هـفی کَ مـاًزبم تٌِب هیتْاًؼ تْمٔ كـػ ّ ثبفیگـ ایي ثبفی
کيیؼٍ ىْػ .فیـا فًؼگی ّ رِبى ّ ؿاثطَ اّمت .هگـ آًکَ هّْْع رـم رٌنی ّ تزبّف ػؿ هیبى ثبىؼ ّ یب هّْْع
ًوؼ اػثی ّ ٌُـی ّ یبكتي ًْع ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ػؿ یک احـ ّ ٌُـ ثبىؼ.
ػؿ ایي هؼٌب ًیق هیل اؿْاگـی فًبى ّ لول توٌبی هبرـارْیی اؿّتیکی ّ ػبىوبًَ تْمٔ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى تجلْؿ یک
هیل ّ توٌبی موجْلیک ّ رقیی اف یک مٌبؿیْ امت کَ اف ٓـین آى آىُب ثَ لول ثِيت گويؼٍ ّ لول اّد ػين ّ
هؼؿت ّ رِبى كـػی عْیو ػمت هییبثٌؼ.کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ثب ایزبػ ایي مٌبؿیْ ّ ثبفی ػؿ ّاهغ ؿّایت ػوْهی ّ
اعالم ػوْهی ؿا هیىکٌٌؼ ّ ثَ ؿّایت كـػی عْیو اف «توٌبی گويؼٍ» ّ ثَ رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو ػمت
هییبثٌؼ.
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ثـای لول ّ ایزبػ چٌیي رِبى موجْلیکی ّ ثـای ػجْؿ اف صبلت یگبًگی ًبؿمینتی اّلیَ ثبینتی کبفاًّْا ّ ػّىعْاى
هبػؿ ثَ ؿُبیی اف یگبًگی ثب «ؿّایت ػوْهی ّ مٌت» ّ ایزبػ كبٍلَ هیبى عْیو ّ ؿّایت ػوْهی اف ػين ّ اؿّتیک
ثبىٌؼ .آىُب ثٌبچبؿ ثبینتی هبػؿ ثَ ًوؼ ّ فیـمْال ثـػى اعالم ػوْهی ىًْؼ ،ثـ ػلیَ ایي اعالم ٓـیبى کٌٌؼ ّ ؿّایت
كـػی عْیو ؿا ثنبفًؼ .ػؿ ایي هؼٌبمت کَ رِبى پـىْؿّ فیجبی کبفاًّْا ّ ػّىعْاى یک عالهیت موجْلیک ّ یک
رِبى كـػی ّ یک ؿّایت ًْمت کَ هب ؿا ثَ لول ػؿرَ ًْیٌی اف«ؿیـ» ّ لول ثِيت گويؼٍ هبػؿی ػؿ آؿْه ُقاؿ
فى ّ هبرـارْیی هیؿمبًؼ ّ عبلن كلنلَ ّ ًگبُی گنتبعبًَ ،کبمپـمتبًَ ّ ػؿ ػیي صبل ًوبػاًَ ّ عـػهٌؼاًَ امت.
ثیػلیل ًینت کَ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ًیق هخل مبػ ػؿ ّاهغ ُنفهبى كیلنْف ّ اًنبى لیجـتیي ُنتٌؼ ّ ػاؿای یک ؿّایت
ّ چيناًؼافًْ ثَ ُنتی ُنتٌؼ ّ یب اف هیلی کِي ػؿ اًنبى ؿّایتی ًْ ّ فهیٌی هیمبفًؼ.
ایي تْاًبیی كبٍلَگیـی ّ اؿتجبٓ تخلیخی موجْلیک ّ تْاًبیی عالهیت ؿاّیت رؼیؼی اف ثبفی هؼؿت ّ ػين ّ ىـاؿت
عٌؼاى ثيـی امت کَ ُنفهبى کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ؿا ثَ یک امطْؿٍ ّاهؼی تجؼیل هیمبفػ ّ اف هْتقاؿت ّ
کیـکَگبؿػ تب کبهْ ّ هیالى کًْؼؿا ّ ػٍُب كیلن هؼؿى ّ پنبهؼؿى ؿا ثَ عْػ هيـْل هیمبفػ ّ ٍؼُب ؿّایت هغتلق اف
ایي پؼیؼٍ ؿا هوکي هیمبفػ .فیـا آىُب ُن عْػ عبلن رِبى كـػی ّ موجْلیک عْیيٌؼ ّ ُن عْػ ثَ مبى «ؿیـ»
فهیٌَمبف ایزبػ ٍؼُب ؿّایت ًْ ّ چيناًؼافُبی ًْ ثَ ایي رنتزْی ربّػاًی ثيـی ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ ّ کبمپـمتی ّ
اؿْاگـی عٌؼاى هیگـػًؼ.
هؼؿت کبفاًّْا ّ ػّىعْاى اهب تٌِب ًبىی اف ایي تْاًبیی ایزبػ رِبى موجْلیک ّ كـػی اف ثِيت گويؼٍ ّ كبًی ًینت.
ثلکَ پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى هخل ُـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک ،عیبلی یب ًبؿمینتی
ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ ّ مبعتبؿ ؿّاًی
اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبًی
ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ( .)4هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبمی
ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی عْیو،
ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ هیل
عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ تجؼیل
مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت.

افیيؿّ ثغيی ػیگـ اف هؼؿت اؿْاگـی ّ ربؽثَ پؼیؼٍ « کبفاًّْا» ًبىی اف ثغو عیبلی ایي تَْؿ ّ اف هیل ًبؿمینتی
یکی ىؼى ثب هبػؿ عْیو ّ تَْیـ عْیو ّ یکی ىؼى ثب هؼيْم امت .ػؿ ایي هؼٌب کبفاًّْا ػؿ ػیي صبل تجلْؿ هیل
ػمتیبثی کْػکبًَ ثَ ىکُْوٌؼی ًبؿمینتی ّ هؼيْم یگبًَ هبػؿ عیبلی ىؼى ّ تجؼیل ىؼى ثَ « تْاًبیی هـػاًَ
هطلنگًَْ» امت .کْػک ػؿ صبلت ًبؿمینتی عْیو ؿا ػين هطلن هبػؿ هیپٌؼاؿػ ّ یب ًبگِبى عیبل هیکٌؼ کَ هبػؿ اف
اّ هتٌلـ امت ّ ػچبؿ پبؿاًْییب هیىْػ .چٌیي كـػی ًیق ػؿ ثقؿگنبلی یب ػؿ ػين ّ اؿّتیک ػؿ پی لول هؼاّم ایي
چيوبى هنضْؿ هبػؿ ػؿ ًگبٍ فًبى هغتلق ّ لول ىکُْوٌؼی ّ هؼؿتوٌؼ ثْػى عْیو امت ّ یب ّهتی ثب ىکنت
ارتٌبةًبپؾیـ ایي رِبى ًبؿمینتی ّ ىکنت تُْن هـػاًگی ّ رؾاثیت هطلن عْیو ؿّثـّ هیىْػ ،ػچبؿ عين
ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییبی ًبؿمینتی هیىْػ ّ یب ػچبؿ صبلت «ًبتْاًی رٌنی ّ ػيوی» هیگـػػ.
یب ػؿ صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ آىگبٍ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ثـای ػمتیبثی ثَ فًبى ّ تَبصت توٌبی عْیو ّ لول
هؼؿت عْیو صبّـ ثَ تزبّف ّ ارجبؿ فًبى ًیق ُنتٌؼ ّ ایٌزبمت کَ صبلت ػّىعْاى ّ کبفاًّْا ػؿ ّاهغ ثَ ًلی
كـػیت ّ رِبى موجْلیک ّ عالم ّ ىبػ ػّىعْاى ّ کبفاًّْا هیاًزبهؼ .فیـا اکٌْى ایي کبفاًّْای رجبؿ ّ هتزبّف
امیـ یک ًگبٍ ّ عیبل ػؿًّی امت ّ اّ ثَ مبى اثژٍ ّ اثقاؿ ػمت ایي «پؼؿ رجبؿ» ػؿًّی ػؿ پی اؿّبی عْامت اّ
ثؼًجبل لؾت ّ مکل هضِ ّ هؼؿت هضِ ّ ثیهـف امت .اکٌْى فى ثـای اّ کبهال تجؼیل ثَ یک اثژٍ هیىْػ ّ اّ

147
ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب هؼيْم ّ ًبتْاى اف ایزبػ كبٍلَ ًوبػاًَ ّ تخلیخی امت ّ امیـ یک ؿاًو ّ عْىی ثیوبؿگًَْ امت
ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت.
ػؿ صبلت ثلْؽ موجْلیک ثيـی ّ ٌُـی ایي ػّ ثغو ًبؿمینتی ّ ؿئبل هـتت ،چْى مـچيوَُبی هؼؿت ّ صوبین
ثيـی ،فهیٌَمبف ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ صوبین كبًی ًْ هیگـػًؼ ّ ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ّ کبثْكّاؿ هـتت ثَ
توٌبُبی ًْ ّ كبًی ّ هؼؿتی ًْ ّ موجْلیک تضْل هییبثؼ ّ رِبى موجْلیک ثيـی اف ًْ آكـیؼٍ هیىْػ ّ ؿّایتی ًْ،
چيناًؼافی موجْلیک ّ مٌبؿیْیی ًْ اف ثبفی توٌب ّ ػیبلْگ ثيـی ،اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی فاییؼٍ هیىْػ ّ
کبفاًّْا ّ ػّىعْاًی ًْ هتْلؼ هیگـػًؼ.ىکلی رؼیؼ اف اؿْاگـی ّ ىـاؿت ّ هیل ػمتیبثی ثَ اّد ثبفی اؿّتینن،
هبرـارْیی ّ کبمپـمتی ّ كلنلَ ّ چيناًؼافُبیی ًْ آكـیؼٍ هیىًْؼ .فیـا «ؿیـ» ّ ُـ پؼیؼٍ ػاؿای یک ؽات هيغٌ
ًینت.
پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ػاؿای یک ػٌَـ رِبؿهی ًیق ُنت کَ ایي ػٌَـ ػؿ ّاهغ ػلت ًِبیی ًبهیـایی ایي پؼیؼٍ ّ
ُـ پؼیؼٍ ّ ٌُـ ػیگـ ثيـی ّ ػلت ًِبیی عالهیت ربّػاى ثيـی امت .لکبى ػؿ ًگبٍ ًِبیی عْیو ثَ «ثیوبؿی ؿّاًی»
ّ ثَ ّیژٍ ػؿ صیي ًوؼ عالهیت ریوق رْیل ّ کتبة «ثیؼاؿی كیٌگبى» اّ ،ایي مَ ػّایـ ّ ثغوُبی ًبؿمینتی .ؿئبل ّ
موجْلیک عْیو ؿا ثَ کوک یک ػایـٍ چِبؿهی تکویل هیکٌؼ .ػایـٍای کَ اکٌْى ػؿ هـکق ایي مَ ػایـٍ هـاؿ
هیگیـػ .ایي ػایـٍ موجل ایي امت کَ ػؿ ّاهغ ثغيی اف ُـ پؼیؼٍ ّ «ؿیـ» ُویيَ ثـ اًنبى ًبىٌبعتَ ثبهی هیهبًؼ ّ ایي
ثغو ًبىٌبعتَ کَ ػؿ ّاهغ ؿیـهبثل تلنیـ امتً ،وبػ آفاػی ثيـی ّ ًوبػ تْاًبیی اّ ثَ ػمتیبثی ثَ ُقاؿ صبلت ّ ُقاؿ
ؿّایت اف «ؿیـ» ،اف عْػ ّ اف عؼا ،اف ػين ّ اف عـػ ّ ایوبى ّ ّاهؼیت امت .ایي ػایـٍ هـکقی ًوبػ هؼوبی ًِبیی
فًؼگی ّ ٌُـ امت .فیـا ثغيی اف فًؼگی ّ اًنبى ُویيَ ؿیـهبثل تلنیـ ثبهی هیهبًؼ ّ ایي ًبهوکٌی تلنیـ ًِبیی
فهیٌَمبف آفاػی ثيـی ثـای ایزبػ ؿّایبت ًْ اف عْیو ّ فًؼگی ّ تضْل هؼّام ُنتی ثيـی امت .تضْلی کَ ُویيَ
ًبتوبم ّ ًبکبهل امت.
ُوبىْٓؿ کَ کتبة «ثیؼاؿی كیٌگبى» ریوق رْیل ؿیـهبثل تلنیـ امتُ ،وبىگًَْ ًیق ُویيَ ثغيی اف ثیوبؿیُبی هب،
رِبى هب ّ ُـ پؼیؼٍ ػًیبی هب ؿیـهبثل تلنیـ ثبهی هیهبًؼ .ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ یب یب ثیوبؿی ػؿ ّاهغ هؼؿتی موجْلیک اف هب
ًِلتَ امت کَ هب هیتْاًین ثب ىٌبعت ّ ػگـػینی ایي ثیوبؿی ّ ثضـاى اكنـػگی ،اػتیبػ ّ ؿیـٍ ثَ توٌبُب ّ صوبین ثبلـبًَ
عْیو ،یب ثب پؾیـه كیگْؿُبیی چْى کبفاًّْا ،ػىکیيْت ّ ؿیـٍ ػؿ عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی عْیو اف آًِب ،ثَ
هؼؿتُبیی ًْ اف عْیو ّ ػؿرَ رؼیؼی اف لول توٌبی گويؼٍ ّ ػين ّ هؼؿت ػمت یبثین .اهب ُویيَ ثغيی اف هب ّ
فًؼگی ؿیـهبثل تلنیـ هیهبًؼ کَ ثَ هْل ژیژک ػؿ کتبة ( ػبؿَّات ؿا چْى عْػت ػّمت ثؼاؿ) ثبینتی ایي ثغو
عْیو ،ایي ثغو اف ثیوبؿی عْیو ؿا چْى عْیو ػّمت ػاىت ّ گبٍ ثَ گبٍ ثَ اّ ّ ایي ًوبػ آفاػی ًِبیی عْیو تي
ػاػ.
ُویيگًَْ ًیق ثغيی اف هلِْم ّ ػلت ؿّاًی اُویت ّ ربؽثَ پؼیؼٍ کبفاًّْا ّ ػّى عْاى ثـ هب پْىیؼٍ هیهبًؼ .ایي ثغو
ؿیـهبثل تلنیـ عبلن یک عْىی ّ ژّئینبًل پٌِبى ّ هؼاّم امت ّ هؼام هب ؿا ثَ لول اؿْاگـی ًْ ،هبرـارْیی ًْ ّ
کبمپـمتی ًْ ّ ایزبػ ىکل ّ ؿّایتی رؼیؼ اف ایي ثبفی کِي ّ ایزبػ كیگْؿی رؼیؼ اف ایي ًوبػُبی ىْؿ ّ هؼؿت ّ
رنبؿت ّ کبمپـمتی عْیيتيػّمتبًَ ثيـی ػػْت هیکٌؼ ّ ػیگـ ثبؿ کبفاًّْا ّ ػّىعْاًی ًْ ّ ؿّایتی ًْ اف ثبفی
ػين ّ هؼؿت ثيـی آكـیؼٍ هیىْػ.
کاصاًّْاًْ «:د دسصذ ؽْق ؽکاس صًاى سا حظ ّ هیل کٌدکاّی تؾکیل هیدُذ».
ثبؿی ثب ػؿک مٌبؿیْی کبفاًّْا ّ ػّىعْاى پی هیثـین کَ ػؿ ّاهغ هّْْع کبفاًّْا ّ ػّىعْاى ػؿ ػؿرَ اّل
كتْصبت رٌنی یب اؿّتیکی ًینت .ثَ هْل میتبػ ثبال اف کبفاًّْا ػؿ ّاهغ ثغو ػوؼٍ ایي تاله ؿا یک صل کٌزکبّی
تيکیل هیػُؼ .صل ایٌکَ هؼيْم چگًَْ امت ،چگًَْ هیتْاى اّ ؿا ثؼمت آّؿػ ّ ىیٍْ ػينثبفی ّ تيػاػى اّ ثَ
ػين ّ اؿّتیک چگًَْ امت ّ اصنبك عْیو ػؿ ایي ثبفی ّ ػؿ صیي ایي ثبفی چینت .ایي کٌزکبّی ػؿ پی آى امت
کَ ثجیٌؼ کَ توٌبی ػيوی ّ رٌنی ّ ثبفی ػيوی ّ هؼؿت ػؿ ایي ؿاثطَ اؿّتیکی ّ رٌنی یب ػيوی چگًَْ ٍْؿت
هیگیـػ .ػؿ پيت ایي کٌزکبّی ُن کٌزکبّی کْػکبًَای ًِلتَ امت کَ هیعْاُؼ ثب ػجْؿ اف هـفُبی هوٌْع ثَ ؿاف
فًؼگی ّ آبم هوٌْػَ پی ثجـػ ّ ُن هیل هـػ یب فًی ًِلتَ امت کَ هیعْاُؼ ثَ رِبى كـػی ّ مٌبؿیْی موجْلیک
عْیو اف ػين ّ ُنتی ػمت یبثؼ .ایي کٌزکبّی کْػکبًَ ّ عـػهٌؼاًَ ّ ثبفیگْىبًَ ػؿ پی لول ثِيت گويؼٍ ّ توٌبی
ػيوی عْیو امت.
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ایي ُوبى کٌزکبّی امت کَ صْا ؿا ثَ عْؿػى میت ػاًبیی ّمْمَ هیکٌؼ ّ هبؿ ػؿ ّاهغ موجل ایي اؿْاگـی ّ
کٌزکبّی رٌنی ّ ػيوی ّ هیل لول رِبى كـػی ّ توٌبی گويؼٍ امت کَ صْا ؿا ّمْمَ هیکٌؼ .افیيؿّ هبؿ ػؿ
امطْؿٍ آكـیٌو ػؿ ّاهغ رْاًی عْهمیوب ّ اؿْاگـ امت .ػؿ ایي امطْؿٍ ًیق ُنفهبى پیًْؼ ػين ،توٌبی رٌنی ّ
عـػ ػؿ امطْؿٍ هبؿ ّ میت ػاًبیی هيغٌ امت ّ ایيُب ثؼّى یکؼیگـ ًویتْاًٌؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىٌؼ .توٌبی رٌنی،
ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ .فیـا ثؼّى كبًی ىؼى ّ هضـّهیت اف ثِيت اّلیَ اهکبى لول
توٌبی رٌنی ّ ػيوی ّ ثبفی هؼؿت اًنبًی هوکي ًینت.
افیيؿّ ًیق ثبفی رٌنی ّ اؿّتیکی ّ اؿْاگـی ػّىعْاى رقّی اف یک مٌبؿیْ امت ّ ایي مٌبؿیْ ػؿ ّاهغ تالىی
ثـای ػمتیبثی ثَ ىکلی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ّ ىکلی ػیگـ اف لول ثِيت گويؼٍ ّ كبًی ثيـی امت .ثَ
هْل لکبى «ػول رٌنی ػؿ ّاهغ یک ػول رٌنییتی امت» .فیـا کبفاًّْا ػؿ توبهی هبرـارْییُبی ػيوی ّ رٌنی
عْیو ػؿ پی ػمتیبثی ثَ توٌبی عْیو امت .ػؿ پی «ػمتیبثی ثَ كبلْك» امتُ .ویيرب ًیق هیتْاى كِویؼ کَ چـا
ُیچگبٍ كیگْؿُبیی هبًٌؼ یک کبفاًّْای فًبًَ ػؿ رِبى هؼؿى هبػؿ ثَ تجؼیل ىؼى ثَ امطْؿٍ ّ كیگْؿ ٌُـی ًجْػًؼ.
ٓجیؼتب فًبى ًیق هیتْاًٌؼ ثَ ُقاؿ هؼيْم هـػ ػمت یبثٌؼ .اهب هّْْع ػهیوب ایي امت کَ ثبفی رٌنی یک ثبفی رٌنیتی
امت ّ ػؿ ایي ثبفی رٌنیتی ،ثٌب ثَ تضْالت ػوین ؿّاًی ،هیبى فًبى ّ هـػاى ػؿ ػیي ثـاثـی تلبّتُبیی ّرْػ ػاؿػ
ّ ایي تلبّتُبی رٌنیتی ایزبػگـ ثبفی ػين ّ هؼؿت فًبًَ ّ هـػاًَ  ،چَ ػؿ ؿاثطَ ػگـرٌلعْاُبًَ یب
ُوزٌلعْاُبًَ ،ثب ػؿربت هغتلق امت.
ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ «هجبصج رٌنیجتی ّ كویٌینن» ّ یب ػؿ هطبلت كـاّاى ػیگـ تّْیش ػاػم ،ػجْؿ ػعتـ ّ پنـ اف
یگبًگی اّلیَ ثب هبػؿ ّ هجْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ ّ ّؿّػ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ،ثَ ىیٍْ ػگـػینی رٌنییتی پنـ ثَ
«كبلْك ػاىتي» ّ ػگـػینی ػعتـ ثَ «كبلْك ثْػى» ؿط هیػُؼ .یؼٌی ثَ فثبى مبػٍ اکٌْى پنـ ّ مپل هـػ ُویيَ ػؿ
پی ػمتیبثی ثَ توٌب ّ ًیبف عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ثب ػمتیبثی ثَ هلت ّ تي هؼيْم عْیو هیعْاُؼ ثَ توٌبی گويؼٍ ّ
كبلْك ّ هؼؿت گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ ػمت یبثؼ .ػعتـ ػؿ ایي تضْل رٌنییتی تجؼیل ثَ «توٌب ،كبلْك ّ ؿاف ّ ًیبف»
هیىْػ .اگـ امبك هـػ ؿا هیل هؼؿت ّ تَبصت توٌب تيکیل هیػُؼ ،آًگبٍ امبك صبلت فًبًَ ؿا هیل ػين ّ ؿاف ّ
ًیبف ػبىوبًَ تيکیل هیػُؼ .ػين ّ هؼؿتی کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیٌؼ فیـا كبلْك ّ توٌبی ثيـی كبًی ُنتٌؼ ّ
ػاؿای یک ؽات ّاصؼ ًینتٌؼ ّ ًویتْاى آىُب ؿا ُویيَ ػاىت .فى افیيؿّ موجل ایي كبلْك ّ ػين ثيـی امت کَ ػؿ
ػیي صبل ُویيَ ؿافی ثبهی عْاُؼ هبًؼ .ثیػلیل ًینت کَ هیبى ػين فًبًَ ّ صبالت ػـكبًی ًیق پیًْؼی ّرْػ ػاؿػ ّ
هـػ ػؿ رنتزْی ػائوی ػمتیبثی ثَ صبلتی ًْ اف ایي توٌب ّ كبلْك امت.
ٓجیؼی امت کَ ػؿ ػؿّى ُـ هـػی ًیق فًی ّرْػ ػاؿػ ّ ثبلؼکل ّ اف ایيؿّ هـػاى هیتْاًٌؼ ثـ پبیَ ایي صبلت
ثٌیبػیي «كبلْك ّ هؼؿت ػاىتي» ثَ صبلت ؿاف ّ ًیبف هـػاًَ عْیو ػمت یبثٌؼ ّ فًبى ثـ پبیَ صبلت «ػين ّ ؿاف
فًبًَ» ثَ صبالت هؼؿت ّ هیل تَبصت هـػاًَ عْیو ػمت یبثٌؼ ّ هـتت اىکبل رؼیؼ ّ صبالت رؼیؼی اف ایي تللین ّ
ثبفی ّ ؿّایت رؼیؼی اف ایي ثبفی ػيوی ّ رٌنیتی ّ ؿّایبتی ًْ ّ تللیوی اف «فًبًگی ّ هـػاًگی» ثیبكـیٌٌؼ .فیـا
هجْل ُْیت رٌنییتی هـػاًَ ّ یب فًبًَ ػؿ ػیي صبل ثَ هؼٌبی هجْل هبًْى ّ هجْل كبٍلَ ػائوی هیبى عْیو ّ «ؿیـ» ّ
ّـّؿت ایزبػ ؿّایبت كـػی اف ُوَ چیق ّ اف رولَ اف هلبُین فًبًگی ّ هـػاًگی امت.
هِن ػؿک ایي هطلت امت کَ ثؼّى ایي ثبفی رٌنی ّ اؿّتیکی ،ثؼّى ایي ثبفی ػين ّ هؼؿت رٌنییتی ّ «ؿاف فًبًَ
ّ هؼؿت هـػاًَ» ّ ؿّایبت هغتلق ایي توٌبُب ّ صبالت ،ػؿ ّاهغ اٍْال توٌبی اؿّتیکی ّ رٌنی ىکل ًویگیـػ ،عْاٍ
ایي ػول رٌنی ػؿ یک ؿاثطَ یکىجَ ّ یب ػين ُقاؿىجَ ثبىؼ ،عْاٍ ػؿ ؿاثطَ ثب یک هؼيْم ّ یب ُقاؿ هؼيْم ،صتی
عْاٍ ػؿ ؿاثطَ ثب یک تيكـّه ثبىؼ .ػؿ ُوَ ایي صبالت ػؿ ّاهغ هیل ّ توٌبی رٌنی ثيؼت تضت تبحیـ ایي ثبفی ّ
توٌبی رٌنیتی ّ ایي ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ ػؿ صبلت موجْلیک ّ ثبلـبًَ هـتجب هیتْاى ؿّایبتی ًْ اف ایي ثبفی ػؿ
ػـٍَُبی هغتلق ػين ،اؿّتینن ّ ثبفی هؼؿت ّ اًؼیيَ ایزبػ کـػ .ثبفیایی کَ ػؿ ّاهغ یک ثبفی تـاژیک/کویک
ثيـی ّ هبالهبل اف مْءتلبُنُبی رٌنییتی امت.
اهب ّهتی ػؿ هـػ یب فى ایي تْاًبیی كبٍلَ گیـی اف عْیو ّ هجْل هبًْى ّ هضـّهیت اف ثِيت ًبؿمینتی ؿىؼ کبكی
ًکـػٍ ثبىؼ ،آىگبٍ هـػ ّ یب فى هیتْاًٌؼ ػؿ ثبفی رٌنی ّ ػيوی ػچبؿ ػّ ًْع كبًتنن ّ مٌبؿیْی ًبثبلـبًَ ًبؿمینتی
ىًْؼ .امبك ثلْؽ اًنبى پؾیـه ایي امت کَ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات «ؿیـ» ّ ثَ ّصؼت هطلن ثب «ؿیـ» ،عْاٍ عؼا ،عْػ یب
هؼيْم ،پی ًویثـػ ّ ػمت ًوییبثؼ ،ثلکَ هـتت ؿّایبت موجلیک ًْیی اف ایي «ؿیـ» ثؼّؿ «ُیچی هـکقی» رِبى
موجلیکو هی آكـیٌؼ .اّ ُویيَ ػؿ تلنیـ كبًی عْیو اف عؼا ّ ػين ّ اف عْػ هیفیؼ .ػؿ صبلتی کَ ایي تضْل كبًی ّ
رٌنییتی کبهل ٍْؿت ًگیـػ ،آىگبٍ ثوْل لکبى اًنبى گـكتبؿ ػّ ًْع توتغ ًبؿمینتی ػؿ پی ّصؼتّرْػ هطلن هیىْػ.
اف یکنْ ایي توتغ یب عْىی ًبؿمینتی هیتْاًؼ ثَ ىکل «توتغ ؿیـ» ثبىؼ کَ ػؿ آى هؼيْم ثَ ػٌْاى یک پبؿٍ ّ رقّ
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اف «ؿیـ» ّ ثَ ّیژٍ ثَ مبى یک اثژٍرٌنی امت ّ کبهل ػؿ ًظـ گـكتَ ًویىْػ .ثَ ّیژٍ هـػاى ثَ ایي توتغ ػچبؿ
هیىًْؼ .یب ایي توتغ ػؿ پی یگبًگی ًبؿمینتی ثب هبػؿ یب عؼا ،ثيکل «توتغ ػیگـی » ٍْؿت هی گیـػ کَ ػؿ ایي صبلت
هؼيْم ّ ػیگـی ثَ تجلْؿ یک ػين امـاؿآهیق تجؼیل هیىْػ .لکبى هیبى ایي توتغ ثطْؿ ػوؼٍ فًبًَ ّ ػـكبى پیًْؼ
تٌگبتٌگی هی ثیٌؼ(.)5
ُویٌزب ًیق هيکل هـػاى ّ ثغيی اف هيکل کبفاًّْا آؿبف هیىْػ ّ آى هيکل ایي امت کَ ػؿ صبلت ًبثبلـبًَ اّ امیـ
«توتغ ّ عْىی ًبؿمینتی ؿیـ» امت ّ فى ثـای اّ تجؼیل ثَ یک «ػیگـی» ّ اثژٍ ای هیگـػػ کَ هیعْاُؼ ثب
تَبصت رنن ّ یب هلجو ػؿ ّاهغ ثَ لول هؼؿت ّ تْاًبیی ّ توٌبی عْیو ػمت یبثؼ ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب هؼيْم ّ
لول اّ ثَ مبى یک هْرْػ هتلبّت ّ ثـاثـ امت .اف ٓـف ػیگـ اف آًزب کَ ایي توٌبی تنغیـ ّ تَبصت هؼيْم ّ
توٌب ُیچگبٍ کبهل میـ ًویىْػ ،پل هضکْم ثَ ؿّاثٔ کْتبٍهؼت ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ػوین امت .ایٌزبمت کَ
صبلت «هبچْ» گًَْ ّ ػعتـثبفی مٌتی ایـاًی ّ یب صبالت اهـّفی ّ مطضی کبفاًّْا ػؿ ؿـة فاییؼٍ هیىْػ ّ فى
تجؼیل ثَ یک اثژٍ ای ثـای لول هـػاًگی ّ تبییؼ هؼؿت هـػاًَ هیگـػػ.
ػؿصبلت كبًتنن فًبًَ ّ امبؿت فًبى ػؿ «توتغ ػیگـی»  ،آًگبٍ فًبى ثَ ربی ایٌکَ ثتْاًٌؼ تي ثَ ػيويبى ثَ یک هـػ
ػٌُؼ ،هـتت ػؿ ّاهغ ًگبُيبى امیـ ًگبٍ یک هؼيْم ّ ػين ػبؿكبًَ عیبلی امت ّ یب ػؿ ّاهغ هـتت پؼؿ ؿا ػؿ هـػ
هیرْیٌؼ.
ػؿ صبلت ثبلـبًَ ّ ثب هجْل هبًْى ّ توٌبی كبًی عْیو ،ایي كبًتننُب هیتْاًٌؼ هـتت ثَ مٌبؿیْی ًْیٌی اف ػين ّ ثبفی
ػين ّهؼؿت ثيـی تجؼیل ىًْؼ کَ ػؿ آى فى ّ هـػ ،ػؿ ػیبلْگ ثب یکؼیگـّ ػؿ ثبفی اؿْاگـاًَ ػين ّ هؼؿت ثب
یکؼیگـ ،هبػؿ ثَ لول ػؿربت ّ صبالت هغتللی اف ایي ثِيت گويؼٍ ػؿ ؿاثطَ ػيوی ّ اؿّتیکی عْیو ُنتٌؼُ .ـ کؼام
ػاؿای هؼؿتُب ّ تْاًبییُبی عبً عْیو ػؿ ایي ثبفی فیجب ّ تـاژیک/کویک ػين ّ اؿّتینن ثيـی ُنتٌؼ ّ
هیتْاًٌؼ ؿّایبت ّ تللینُبی هغتلق ثیبكـیٌٌؼ .فیـا رِبى موجْلیک ػين ّ اؿّتینن ثيـی ؿا پبیبًی ًینت ّ هـتت اف
ًْ ًْىتَ ّ علن هیىْػ.
هفِْم کاصاًْا دس فشٌُگ ایشاًی
ػؿ كـٌُگ ایـاًی اف آًـّ کَ ایي تلبّت رٌنییتی هؼؿى هـػاًَ ّ فًبًَ ؿىؼ کبكی ًیبكتَ امت ّ ثَ ّیژٍ صبالت
ًبؿمینتی رنتزْی ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم ّ ًلی كـػیت عْیو ّ ػیگـی ػؿ ایي كـٌُگ ّ ؿّاى ایـاًی هؼؿت كـاّاى
ػاؿًؼ ،اف آىؿّ ًیق هلبُین هؼؿى ّ تللیوی «هـػاًگی ّ فًبًگی» ّ ؿّایبت هغتلق ایي هـػاًگی ّ فًبًگی ،ؿّایبت
هغتلق ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی ّ كیگْؿُبیی چْى کبفاًّْا ،ػى عّْاى ّ یب کبؿهي اؿْاگـ ػؿ كـٌُگ هب ؿىؼ
ًکـػٍاًؼ ّ ثَ ّرْػ ًیبهؼٍاًؼ .آًچَ صکنكـهبمت ػؿ ّاهغ اف یکمْ ُـاك اعالهی ّ ػبؿكبًَ اف رنن ّ ىْؿ ػين ّ
اؿّتیک ّ اف مْی ػیگـ صبلت ػبؿف ّ کبُي لزبمگنیغتَاینت کَ اکٌْى اف ّصؼت ّرْػ ًباهیؼ ىؼٍ امت ّ ثَ ىکل
یک «ػعتـثبف مٌتی» ػؿ صبل ؿكغ تيٌگی عْیو ّ اػاهَ عين کِي ثَ اؿّتیک ّ فًؼگی ّ ًبتْاى اف ایزبػ ػیبلْگ ّ
ؿّایت هؼؿى اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگینت .اکٌْى ػبؿف اعالهی ّ فًزیـفى کِي ثَ ػعتـثبف ّ پنـثبف ثیهـف ّ
پْچگـای ًْ ػگـػینی هییبثؼ ّ ػؿ ّاهغ مٌت تکـاؿ هیىْػ.
ػؿ ایي هؼٌبمت کَ ثَ ثبّؿ هي رِبى ایـاًی هب ثـای ػمتیبثی ثَ ًگبٍ هؼؿى ّ ایـاًی عْیو اف هلبُین ػين ،هؼؿت ّ
رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو ثبینتی توبهی ایي هلبُین ّ الْاس کِي ؿا کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػچبؿ یک صبلت ًبؿمینتی ّ
ًبثبلـبًَ ُنتٌؼ ثيکٌؼ ّ هلبُیوی ًْ ّ تللیوی ایزبػ کٌؼ .هلبُیوی کَ هیتْاًٌؼ ُن ثـای رِبى عْیو ّ ُن ثـای رِبى
هؼؿى فیجب ّ اؿْاگـ ّ چٌؼالیَ ثبىٌؼ ّ هؼؿتُبی ُـ ػّ كـٌُگ ؿ ا ػؿ عْیو پؾیـا هیىًْؼ ّ هیتْاًٌؼ ؿاٍُبیی ًْ
ثـای لول ػين ّ اؿّتیک ّ کبمپـمتی ّ یب عالهیت ٌُـی ّ لول عـػ ىبػاى ثیبكـیٌؼ .عْىجغتبًَ اکٌْى ُـ چَ ثیيتـ
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.
فیـا اگـ کبفاًْاّای هؼؿى ػؿ ّاهغ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ػمت هییبثؼ ،ثب ایيصبل ثَ هْل هیالى کًْؼؿا ػؿ کتبة
«یک ىْعی» ػّى عْاى یک هِـهبى تـاژیک امت کَ ثـ ػلیَ اعالم کِي ّ هنیضی ٓـیبى هیکٌؼ ّ عْاُبى لول
لؾت ّ ىْؿ فًؼگی امت اهب ػؿ ًِبیت ىکنت هیعْؿػ .فیـا اًنبى هْرْػی كبًی امت ّ صتی اؿْاگـتـیي ّ
هؼؿتوٌؼتـیي اًنبىُب ًیق ؿّفی ثبینتی هجْل کٌؼ کَ ًبتْاى ّ فىت یب پیـ هیىْػ ّ هضکْم ثَ هـگ ّ هضکْم ثَ هجْل
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هـگ ؿّایبت ّ كتْصبت عْیو امت .کبفاًْا ّ ػّىعْاى ػؿ ثـاثـ پْچی ّ ُیچی فًؼگی ّ پليتی ًِبیی فًؼگی ػؿ
ًِبیت ػچبؿ اكنـػگی یک هِـهبى تـاژیک هیىًْؼ.
ثَ هْل هیالى کًْؼؿا اهـّفٍ ػیگـ ػىعْاًی ّرْػ ًؼاؿػ فیـا هـفی ثـای ىکنتي ّ چیقی ثـای اؿْاکـػى ّرْػ
ًؼاؿػ .ػؿ رِبًی کَ كـػیت تجؼیل ثَ مٌت هیىْػ ّ ػیگـ اعالهی ّ ؿّایتی ػوْهی ثـای ىکنتي ّرْػ ًؼاؿػ ،آًگبٍ
اهکبى اؿْاگـی ّرْػ ًؼاؿػ ّ کبفاًّْا ّ هِـهبى تـاژیک ػیـّف ثَ « یک روغکٌٌؼٍ فًبى ّ اؿّتیک» اهـّف تجؼیل
هیىْػ.اکٌْى هخل یک توجـروغکي ،هخل یک تبثلْػاؿ ،اّ ًیق ػاؿای آلجْم كتْصبت ػوْهی ّ هؼوْلی عْیو اف فًبى یب
هـػاى امت .اهب ًبتْاى اف ػؿک رِبى موجْلیک ّ صبلت تـاژیک/کویک ّ صبالت اصنبمی ّ عـػی ػوین اًنبًی چْى
کبفاًّْا ّ مبػ امت .یب ثَ هْل ژاى ثْػؿیبػؿ ػؿ کتبة «اؿْاگـی» ایي اًنبى هؼؿى ػچبؿ یک اًقال فّػؿك امت.
فیـا اؿْاگـی ػؿ صبل اف ثیي ؿكتي امت ّ ّاهؼیت تجؼیل ثَ یک «صبػّاهؼیت» ّ تجؼیل ثَ یک ػؿعت پالمتیکی ّ
اؿّتیک هٌَْػی ىؼٍ امت.
اف ٓـف ػیگـ هب ثب تؼجیـ مٌتی ایـاًی اف کبمپـمتی ،ػعتـثبفی یب پنـثبفی ّ ؿیـٍ ؿّثـّ ُنتین کَ ثیو اف ُـچیق
هبالهبل اف ًگبُی هتٌبهِ ّ اعالهی ثَ ایي هجبصج امت .تٌِب ایٌزب آى کبُي اعالهی ّ ػبؿف کِي ثَ یک کبُي ّ ػبؿف
لزبمگنیغتَ تجؼیل هیىْػ کَ ثَ عْیو اربفٍ ُـ کبؿی ؿا هیػُؼ اهب ُنفهبى ػؿ ثـاثـ عْامتُبی عْاُـُ ،ونـ ّ یب
هـػ عْیو ثيؼت مٌتی ػول هیکٌؼ ّ ربًوبف آة هیکيؼ ّ ًبگِبى ٓـكؼاؿ مٌت هیىْػ.
عخي ًِایی
ثب ػیؼى ایي ػّ عطبی مٌتی ّ هؼؿى ّ لول ایي عطبُب ػؿ عْیو ّ ػؿ ػیگـی ّ اف ٓـین ػمتیبثی ُـچَ ثیيتـ ثَ
رِبى موجْلیک ّ تللیوی كـػی عْیو امت کَ اکٌْى هیتْاى هلبُین ًْ ّ ؿّایبت ًْ اف کبمپـمتی ّ عـػ ّ ػين ىبػ ّ
عٌؼاى ایـاًی آكـیؼ .ایٌزبمت کَ ػعتـثبف مٌتی ّ کبفاًّْای تـاژیک هؼؿى ثَ «کبفاًّْای» عٌؼاًی تجؼیل هیىْػ کَ
اف یک مْ ثَ هْل ًیچَ هیػاًؼ کَ گٌبٍ اّلیَ اًنبى ایي ثْػٍ امت کَ ُیچگبٍ اف فًؼگی ،اف ػين ّ هؼؿت ثَ اًؼافٍ کبكی
لؾت ًجـػٍ امت ّ ُویيَ ىـهٌؼٍ ثْػٍ امت .اّ اف ٓـف ػیگـ هیػاًؼ کَ اّ ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو اف ػين ،اف
هؼؿت ،اف کبفاًّْا ّ کبمپـمتی هیفیؼ .فیـا اّ ثـعالف کبفاًْای هؼؿى ػؿ «ُیچی» فینتَ امت ّ اف اكنـػگی
کبفاًّْای هؼؿى هیگؾؿػ ّ ثَ «هؼؿت ُیچی ّ پْچی» ػمت هییبثؼ .اّ اف ّؼیق ثْػى ّ ًبتْاى ثْػى عْیو ُـاك
ًؼاؿػ .فیـا ایي ًبکبهل ثْػى فهیٌَ مبف توٌب ّ ًیبف اّ ثَ ػين ،ػّمتی ،ثَ ثبفی ّ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ ػیبلْگ امت ّ ثـ
ثنتـ ایي ًیبف ّ ػیبلْگ اکٌْى اّ ُن هیتْاًؼ ثَ فًؼگی  ،ثَ هؼيْم عْیو ّ ثَ کبمپـمتی ّ ًیبف عْیو تي ػُؼ ّ ثبفی
ػين ّ هؼؿت ّ توٌبی گويؼٍ ؿا ػؿ ُقاؿ صبلت لول کٌؼ ّ ُن هیتْاًؼ هـتت ثَ ثقؿگتـیي كتْصبت ّ توٌبُب ّ
ػينُبی عْیو ًیق ثغٌؼػ ّ ثَ عْیوعٌؼیؼى ؿا ثیبهْفػ.
اکٌْى ُوبىْٓؿ کَ ػؿ آكْؿینن « ػؿ متبیو کبفاًْا ّ ػّى عْاى( »)6ػؿ کتبة امـاؿ هگْ ثیبى کـػٍام ،کبفاًْایی
فاییؼٍ هیىْػ کَ ػاؿای هِـٍ هبؿ امت ّ ثَ تللین ىبػی ّ کبمپـمتی ّ ؿًؼی ایـاًی ثب کبفاًّْای هؼؿى ّ كـٌُگ
ػیًْیقّمی ًیچَ ّ ایزبػ ؿّایبت هغتلق ّ چٌؼالیَ اف ایي صبالت ثـ ثنتـ كـػیت فًبًَ ّ هـػاًَ عْیو ػمت هییبثؼ.
صبل فى ّ هـػ اؿْاگـ ّ عٌؼاى ّ ىـّؿ ایـاًی هتْلؼ هیىًْؼ کَ عْاُبى ػمتیبثی ثَ اّد ػين ّ هؼؿت ّ لول
مؼبػت فًؼگی ُنتٌؼ ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب یکؼیگـ ّ عبلن ؿّایبت كبًی عْیو اف ػين ّ فًؼگی ّ کبمپـمتی ُنتٌؼ.
اکٌْى «ؿاف ّ ًیبف ػبىوبًَ ،هؼؿتوٌؼاًَ ّ اؿْاگـاًَ فًبًَ ایـاًی» ّ «هؼؿت پـ ؿاف ّ ًیبف ،ػبىوبًَ ّ اؿْاگـاًَ هـػ
ایـاًی» ّ ؿّایبت هغتلق ایي صبالت كبًی ّ ُویيَ ًبکبهل آكـییؼٍ هیىًْؼ ّ هب ىبُؼ ؿىؼ هْیتـ كـػیت رٌنیتی ّ
ٌُـ هؼؿى ایـاًی ُنتین
اکٌْى کبفاًْایی عٌؼاى فاییؼٍ هیىْػ کَ چَ آىگبٍ کَ ثَ ُقاؿ هؼيْم ػمت هییبثؼ ّ چَ آىگبٍ کَ ثَ یک هؼيْم ّ
ُونـ ّكبػاؿ امت ّ ثَ ُقاؿ هؼيْم ًَ هیگْیؼ ،چَ آىگبٍ کَ ثَ ػٌْاى فًی هؼؿى ّ ػبىن هبػؿ ثَ اؿْاگـی ُقاؿ
هـػ امت ّ یب هبػؿ ثَ لول ّ ثیبى ایي اؿْاگـی ػؿ یک ػين ّ ثب یک هـػ امت ،اکٌْى هیتْاًؼ مـاپب فهیي ّ فًؼگی
ّ لضظَ ىْػ ّ ُنفهبى اثؼیت ؿا ػؿ لضظَ لول کٌؼ .امطْؿٍ ؿا ػؿ تبؿیظ صل کٌؼ ّ ُن عْیو ّ ُن رِبًو ّ یب
ػيناه ّ کبمپـمتی ّ عـػ ىبػه چٌؼالیَ ىًْؼ .اکٌْى اّ کبفاًْایی هیىْػ کَ ثَ ربی اؿْاگـی هؼيْم ّ ػػْت اّ
ثَ ىـاؿت ّ لؾتی هوٌْػَ ّ پٌِبى ،ػؿ ّاهغ صبلت ّ مٌبؿیْیی ػبىوبًَ ّ اؿْاگـاًَ هیآكـیٌؼ ّ تي ثَ مٌبؿیْ ّ صبلت
عْیو هیػُؼ ّ ػؿ ّاهغ ُنفهبى عْیو ّ هؼيْم ؿا ثبفهیآكـیٌؼ ّ هجل اف ىـّع ثبفی ػؿ ّاهغ ثبفی ؿا ثـػٍ امت ّ
ُنفهبى ًویػاًؼ کَ چَ عْاُؼ ىؼ ،پل تي ثَ لضظَ ّ ثبفی هیػُؼ ّ هیگؾاؿػ کَ اؿْا ىْػ .فیـا تٌِب کنی ثقؿگتـیي
اؿْاگـ امت کَ هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ اؿْا ثبىؼ ،ثیاؿاػٍ ّ ثیػول ىْػ.
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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
هنضْؿکٌٌؼٍ عْیو ّ ایي لضظَ ؿا لول کٌؼ ّ امیـ فیجبیی ایي لضظَ ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ىـّؿاًَ ىْػ ،ثلکَ ایي
کبفاًّْای عٌؼاى هبػؿ امت کَ کل صبلت ّ مٌبؿیْ ؿا تـییـ ػُؼ ّ هـتت ،ثب تـییـ عْیو ّ تـییـ هؼيْم ّ یب مٌبؿیْ،
اىکبلی ًْ ّ پبؿاػّکل اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ کبمپـمتی ثیبكـیٌؼ ّ تي ثَ هؼؿت ّ اؿْاگـی هؼيْم ّ مٌبؿیْی
عْیو ػُؼ ّ هـتت عْػ ثَ هؼيْم ّ توٌب ّ صبلتی ًْ ػگـػینی یبثؼ .اکٌْى ػیبلْگ ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ کبمپـمتی
فًؼگی ػؿ ُقاؿ صبلت ّ ىکل آؿبف هیىْػ .فیـا «ؿیـ» ػاؿای یک ؽات هيغٌ ًینت ّ ایي ثبفی ػبىوبًَ ّ
هؼؿتوٌؼاًَ ثيـی ؿا آؿبف ّ پبیبًی ًینت .فیـا رِبى موجْلیک ػين ّ هؼؿت ّ عـػ ثيـی هـتت اف ًْ ًْىتَ هیىْػ
ّ ثَ هْل ػؿیؼا ایي ثبفی «ػیلـاًل» هـتت تلبّت ّ تلبّٓی ًْ ّ ؿّایتی ًْ ایزبػ هیکٌؼ ،ػؿ ثبفی ّ چـعو ثؼّى
تکـاؿ ّ ربّػاًَ ػیلـاًل ػين ّ هؼؿت ّ کبمپـمتی پيـی.
اػثیبت:
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تلبّت هِن ّ امبمی ُوَ هجبصج ًْی پنبهؼؿًی ،رننگـایبًَ ّ یب هجبصج رؼیؼ تئْؿی مینتنُب ثب هجبصج ّ تلکـ
مْژٍ/اثژٍای هؼؿى ػؿ ایي امت کَ ػؿ ایي ًگبٍ رؼیؼ ثـ عالف ًگبٍ کالمیک هؼؿى ُوَ چیق ػؿ یک مینتن ،ػؿ یک
صبلت ّ مٌبؿیْ ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼ امت ّ اًنبى ػؿ ثنتـ یک ػینکْؿك ،یک مینتن ،یک مٌبؿیْی ثبف ّ هبثل تضْل
هیفیؼٓ .جیؼتب هیبى ایي تئْؿیُبی هغتلق پنبهؼؿًی ،رننگـایبًَ ّ تئْؿی مینتنُب تلبّتُبی هِن ًیق ّرْػ ػاؿًؼ،
اهب ُوَ آىُب ثَ ىیٍْ عْیو ّ ػؿ ػـٍَُبی هغتلق ػلْم ارتوبػی ّ ٓجیؼی اف ایي عطبی هؼؿى ػجْؿ هیکٌٌؼ کَ
گْیی ؿاثطَ هیبى اًنبى ّ هضیٔ آـاكو یک ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍاینت ّ گْیی ثيـ هیتْاًؼ ثب ًیـّی عـػه ثـ رِبى
صکنكـهبیی کٌؼ ّ ُنتی ؿا ثَ کٌتـل عْیو ػؿآّؿػ.
ؿاثطَ اًنبى ثب ػیگـی ،ثب هضیٔ آـاكو یک ؿاثطَ هتوبثل ّ یب ػیبلکتیکی امت کَ ػؿ ایي ؿاثطَ اًنبى ًَ تٌِب ثب ًْع
ًگبُو ثَ «ؿیـ» ،ػؿ ّاهغ هؼيْم ،عؼا ّ رِبى عْیو ؿا هی آكـیٌؼ ّ علن هیکٌؼ ثلکَ اف ٓـف ػیگـ ثب ایي مٌبؿیْ
ّ ًْع ًگبٍ ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ ػیبلکتیکی عْیو ؿا ًیق ثبفهیآكـیٌؼ ّ ثبفتْلیؼ هیکٌؼ.
ثـای هخبل ّهتی اًنبى ایـاًی ثَ رِبى ثَ ػٌْاى ػـٍَ یک رٌگ عیـّ ىـ ّ اُْؿا/اُـیوي هیًگـػ ،پل ثب ایزبػ
ایي مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ عْػثغْػ ثَ عْیو ًیق ًويی ػؿ ایي ثبفی هیػُؼ ّ ؿاُی ثـای اّ ًویهبًؼ کَ یب ثَ مـثبف ربى
ثـکق ّ ثَ «اًنبى هْهي ّ ًیک» ّ اُْؿایی ػؿ رٌگ ثـ ػلیَ اُـیوي تجؼیل ىْػ ّ یب امیـ اُـیوي ّ ّمْمَُبی
عْیو گـػػ .ایيگًَْ اّ ثب ایزبػ ػینکْؿك عیـّىـیُ ،نفهبى عْیو ؿا ثَ مبى كـػ ثبفتْلیؼ هیکٌؼ ّ هخل اًنبى
ایـاًی هضکْم ثَ رؼلی ُقاؿمبلَ ّ كـمبیيی هیبى ًیـُّبی اُْؿایی ّ اُـیوٌی عْیو ػؿ ػؿّى ّ ثـّى عْیو امت.
تب آىگبٍ کَ ًنلی ًْ آیؼ ّ ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیْ ّ عطبی ایي ًگبٍ کِي هبػؿ ثَ ػجْؿ اف ایي ػینکْؿك ّ ایزبػ ًگبُی ًْ
ّ تللیوی ثبىؼ ّ ثب پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ایزبػ تللیوی ًْ ثَ ؿّایبت ّ ػینکْؿمی ًْ ّ مٌبؿیْیی ًْ
ػمت یبثؼ کَ ثَ اّ اهکبى عالهیت ّ مؼبػتی ًْ ّ اؿتجبٓی ًْ ثب «ؿیـ» ؿا هیػُؼ.
ُویي هّْْع ػؿ ثبة ًگبٍ هؼؿى ّ ػینکْؿك هؼؿى ٍبػم امت .ػینکْؿك هؼؿى ًیق یک مٌبؿیْ امت ّ اًنبى
هؼؿى ثب آًکَ اف اًنبى مٌتی ػجْؿ هیکٌؼ ّ ؿاثطَای ًْ ّ عالم ثب «ؿیـ» ؿا ایزبػ هیکٌؼ کَ ایي ؿاثطَ ثَ اّ اهکبى
پیيـكت ّ تْلیؼ ّ مؼبػتی ًْ ؿا هیػُؼ ،اهب ػؿ مٌبؿیْی اّ ًْػی «ّصيت ػکبؿتی» اف فًؼگی ّ اف ثضـاى ّ هؼؿت
توٌبُبی ثيـی ًِلتَ امت .اّ هیعْاُؼ صبکن ثـ توٌب ّ رِبى عْیو ثبىؼ ،ثَ ربی آًکَ ثَ هٌطن ّ هؼؿت موجْلیک
توٌبُب ّ اصنبمبت عْیو پی ثجـػ ّ ثَ «اًنبى توٌبکٌٌؼٍ» ،ثَ «رنوی عٌؼاى» ّ یب «رنوی ُقاؿگنتـٍ» .ػگـػینی
یبثؼ .صبٍل چٌیي ّصيت ّ ُـامی اف هؼؿت فًؼگی ػؿ ّاهغ ًْػی ثیوبؿمبعتي ّ کْچک مبعتي هؼؿتُبی ػين ّ
هؼؿت ّ عـػ عْیو ّ گـكتبؿی هؼاّم ثَ ثضـاىُبی ًْ امت .اًنبى هؼؿى ثب تجؼیل مبعتي عْیو ثَ مْژٍ عـػهٌؼ ّ
تجؼیل ُنتی ثَ یک اثژٍ ثیعـػ ّ یب ثَ یک «ًبآگبُی عطـًبک ّ ؿیـارتوبػی» ػؿ ّاهغ ُنفهبى عْیو ؿا
ثبفهیآكـیٌؼ .اکٌْى اّ اف یکمْ اًنبًی امت کَ مؼی هیکٌؼ ثب تي ػاػى ثَ هبًْى ّ ػیبلْگ ّ ثب کوک ًیـّی عـػ
عْیو ثَ مؼبػت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت ػؿ عْیو ّ ػؿ ًبآگبُی عْیو ،كیگْؿُبی عطـًبکی
چْى ُبًیجبل کبًیجبل ّ یب لؾتپـمتی هطلنگـا ؿا صل هیکٌؼ کَ عْاُبى ػجْؿ اف ُـ هبًًْی ّ هـفی ّ عْاُبى
ػمتیبثی ثَ عْىی ّ ژّئینبًل یک عْػعْاٍ ثیهـف امت کَ ثَ تٌِبیی ثـ رِبًو صکنكـهبیی هیکٌؼ .افیيؿّ رِبى
هؼؿى ّ ٌُـ هؼؿى ٍضٌَ رؼل هیبى ایي ػّ ًیـّ امت.
هؼؿت تلکـ پنبهؼؿًی ّ ًیق تئْؿی مینتنُب ػؿ ایي امت کَ هب ؿا ثب ایي مینتن ّ مٌبؿیْ ّ ثبفی هتوبثل آىٌب هیمبفػ ّ
ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ایي مٌبؿیْ ّ مینتن ػؿ یک ثبفی هتوبثل ثَ ایزبػ تلبّت ّ تلبّٓ ّ تضْل عْػمبفًؼٍ ػؿ مینتن
ّ ػینکْؿك ّ ػؿ مٌبؿیْ ػمت هییبثؼ ّ چگًَْ ثب ُـ تضْلی ػؿ یک ثغو اف مینتن ّ مٌبؿیْ ،ثغوُبی ػیگـ ًیق
هضکْم ثَ تضْل ّ ایزبػ ًوو ّ ػؿرَ رؼیؼی اف اؿتجبٓ ّ پیًْؼ ّ ثبفی هتوبثل ُنتٌؼً .گبٍ پنبمبعتبؿگـایبًَ اف هجیل
ًگبٍ ػؿیؼا ّ ػیگـاى ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ هب ػؿ صیي ًگبٍ ثَ یک «پؼیؼٍ» ّ «ؿیـ» ،ػؿ ّاهغ ثـ ثنتـ یک
مٌبؿیْ ّ چِبؿچْة یب ػینکْؿك ثَ ایي پؼیؼٍ ّ یب ثَ «ؿیـ» هیًگـین ّ افیيؿّ ًگبٍ ّ ثـػاىت هب تضتتبحیـ
چيناًؼاف هبمت)1(.
لکبى ػؿ ّاهغ ایي ًگبٍ پنبهؼؿًی ؿا یک گبم رلْتـ هیثـػ ّ ثَ هْل ژیژک ًيبى هیػُؼ کَ ػؿ ُوبى لضظَ کَ هب ثَ
یک ًوبىی ،ثَ یک هؼيْم ّ یب ثَ یک تَْیـ ػؿًّی هیًگـین ،ػؿ ُوبى لضظَ ًیق اف ػؿّى ایي تَْیـ ّ ًوبىی
ًگبُی ثَ هب هیًگـػ ّ ایي ًگبٍ ىغَیت ّ ؿكتبؿ هب ؿا هیآكـیٌؼ .ثَ هْل لکبى « ُوبىفهبى کَ هیًگـینً ،گـینتَ
هیىْین( .»)2ثـای هخبل ّهتی هـػ مٌتی ػؿ فى یک كـىتَ ّ یب یک كتٌَگـ عطـًبک هیثیٌؼ ،ػؿ ُوبى لضظَ ایي
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تَْیـ اف فى اّ ؿا ثَ مبى هـػ ثبفمبفی هیکٌؼ ّ اّ تجؼیل ثَ یک هـػ صبكع ًبهْك ّ ثَ ػبىن تـاژیک ایي فى
احیـی تجؼیل هیىْػ .فى ّ هـػ چٌیي ربهؼَای امیـ ایي مٌبؿیْ ّ ًگبٍ هتوبثل ثبهی هیهبًٌؼ ،تب آًقهبى کَ ًنلی ًْ آیؼ ّ
ثب ىٌبعت ایي مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك ثَ ایي كـٌُگ اًؼؿًّی/ثـًّی پبیبى ػُؼ ّ مٌبؿیْ ّ هؼبًی ًْ اف «فًبًگی ّ
هـػاًگی» ثیبكـیٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ ایي مبعتبؿ ّ مٌبؿیْ ؿّاًی رؼیؼ ثَ ایزبػ مبعتبؿ صوْهی ّ كـٌُگی هتٌبمت ثب ایي
مٌبؿیْی رؼیؼ ػمت فًؼ.
ثبؿی ػؿ ُوَ صبالت هّْْع ػؿک ًْع اؿتجبٓ هب ثب «ؿیـ» ،چَ ثب عْػ ،چَ ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا ّ ثب ُنتی امت.
فیـا هب ُویيَ ػؿ یک كبٍلَ ثب «ؿیـ» ّ یب ثب عْػ فًؼگی هیکٌین ّ ًبچبؿ ثَ ایزبػ یک اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب «ؿیـ»
ُنتین ّ ًْع ایي اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ّ ػیگـی اف ٓـف ػیگـ هب ّ رِبىهبى ّ مٌبؿیْی كـػی ّ روؼی هب ؿا ثبفهیآكـیٌؼ
ّ ایٌگًَْ ثب ًگبٍ ثَ ػیگـی ُنفهبى عْیو ؿا هیآكـیٌین.
افیيؿّ ًیق تٌِب ؿاٍ تضْل ،ػؿک ّ ىٌبعت مٌبؿیُْبی عْیو ّ ایزبػ تضْل ػؿ مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك كـػی ّ روؼی ّ
تاله ثـای ایزبػ مٌبؿیُْبی ًْ ّ عالم ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ امت .ؿّایبتی ًْ ّ هتلبّت کَ ٓجیؼتب ثبینتی ثـ ثنتـ فثبى
ّ ػینکْؿك هيغٌ ُـ كـٌُگ ّ ربهؼَ ایزبػ گـػًؼ ّ افیيؿّ ثبینتی ثب صلع ػٌبٍـ مبلن كـٌُگ عْیو ّ پؾیـه
كـٌُگ هؼؿى ػؿ كـٌُگ ّ فثبى عْیو ثَ تللین ًْ ّ هؼؿى ّ چٌؼالیَ عْیو ػمت یبثٌؼ .فیـا ُـ تضْل ّ تـییـی ػؿ
مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی ّ فثبًی عْیو هوکي امت ّ ًویتْاى اف ُـ فثبى ّ كـٌُگی تلبمیـ
ًبهضؼّػ کـػُ .ـ هتٌی ّ كـٌُگی ػاؿای یک «هضؼّػیت تلنیـی» امت .ثـای هخبل فثبى كبؿمی یک فثبى ىبػـاًَ ّ
ػبؿكبًَ امت ّ ایزبػ هلبُین ًْ اف «فًبًگی ّ هـػاًگی» ،اف « فهبى ّ هکبى هؼؿى» تٌِب ثب هجْل ایي ًْع ؿاثطَ
ىبػـاًَ ّ ػبؿكبًَ ثب «ؿیـ» ػؿ فثبى ّ كـٌُگ كبؿمی ّ پؾیـه ًگبٍ هؼؿى ػؿ آى هیتْاًؼ ٍْؿت گیـػ .ایٌزبمت کَ
هیتْاى ثَ هلبُیوی ًْ هبًٌؼ « عـػ ىبػ ایـاًی ،ػين ّ ػـكبى فهیٌی ایـاًی» ّ ؿّایبت هغتلق ّ هتلبّت اف ثبفی
ػين ّ هؼؿت ػبىوبى ّ عـػهٌؼاى عٌؼاى ّ فهیٌی ایـاًی ػمت یبكت ّ ثَ ُقاؿٍ ًْی ایـاى ّ كـٌُگ ایـاًی ّ ثَ
ؿًنبًل ػين ّ عـػ عٌؼاى ایـاًی ػمت یبكت.
ػؿ ثضج ًِبیی ایي هوبلَ مَ ثغيی اکٌْى ثَ ًْع ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ثَ مٌبؿیْی ًِلتَ ػؿ صبلت «عـاثبتی ایـاًی» ّ
«ػى کیيْت» هؼؿى ًگـینتَ هیىْػ ّ ثب ػؿک مٌبؿیْ ّ ثبفی ًِلتَ ػؿ ایي ػّ كیگْؿ ایـاًی ّ هؼؿى ّ تاله ثـای
تيـیش عطْٓ ػوْهی مٌبؿیْیی ًْ اف ایي كیگْؿُبی کِي ،ایي مَ هوبلَ ًْ ثَ پبیبى هیؿمٌؼ.
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«خشاتاتی» ایشاًی
هلِْم «عـاثبتی» ػؿ ایـاى ػاؿای هؼبًی هغتلق ػبؿكبًَ ّ ػبهیبًَ امت ّ ثنتَ ثَ ًْع ًگبٍ ًْینٌؼٍ ثَ ػـكبى ،صتی
هؼٌبی ػـكبًی آى ًیق هتلبّت امت .ثَ ّیژٍ اهـّفٍ ،ثب ایزبػ تلبمیـ ًْ ّ هؼؿى اف ػـكبى ایـاًی ،ایي هلِْم ًیق ػچبؿ
یک تضْل ػؿًّی ّ هؼٌبیی ىؼٍ امت ّ ػؿ ّاهغ ػاؿای هؼبًی هغتلق امت .آًچَ هْؿػ ًظـ ثضج هبمت ،هلِْم
«عـاثبًی» ػؿ هؼٌبی ػبم آى ثَ مبى كـػی امت کَ ثـای ػمتیبثی ثَ ػين فهیٌی ّ یب الِی ّ ػـكبًی عْیو ،ػؿ ّاهغ
عْیو ؿا ثَ آة ّ آتو هیفًؼ ّ فًؼگیو كؼای ایي عْامت ّ ًگبٍ هیىْػ ّ ػؿ ًِبیت اهب ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبتْاى اف
ػمتیبثی ثَ ٍّبل عْیو ثب هؼيْم هیگـػػ .توبهی فًؼگی اًنبى عـاثبتی صْل هضْؿ ایي ٍّبل ثب هؼيْم ّ عْامت
فهیٌی ّ یب الِی هیگـػػ ّ رق آى چیقی ًویعْاُؼ ّ ًویثیٌؼ ّ مـاًزبم ػؿ آتو ایي ٍّبل ًبهوکي ّ تـاژیک ثَ
ْٓؿ ػوؼٍ پـیيبى ّ ػاؿبى هیىْػ.
ػؿ صبلت عـاثبتی ًیق هب ثب ًْػی اف ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ثب یک مٌبؿیْ ؿّثـّ ُنتینُ .وبىْٓؿ کَ ػؿ ػّ ثضج هجلی
هطـس کـػم ،ثَ ثبّؿ ؿّاىکبّی لکبى اًنبى ثَ مبى یک «هْرْػ توٌبکٌٌؼٍ» ُویيَ ػؿ پی یک «هطلْة گويؼٍ» امت.
ایي هطلْة ّ توٌبی گويؼٍ ػؿ ّاهغ ُوبى ثِيت یگبًَ اّلیَ ثب هبػؿ امت کَ کْػک ّ اًنبى ثؼًجبل آى هیرْیؼ .ثب آًکَ
ایي ثِيت ُیچگبٍ کبهل ّرْػ ًؼاىتَ امت .فیـا ؿاثطَ هبػؿ/كـفًؼی ًیق یک ؿاثطَ هِـاکیي یب ػينً/لـتی امت .ثب
ایي صبل اًنبى ثَ ایي ػؿّؽ ّ ثبّؿ اصتیبد ػاؿػ کَ ایي یگبًگی ّ ثِيت هبثل ػمتیبكتي امت .مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ
ُـ پؼیؼٍ ػاؿای مَ ثغو موجْلیکً/بؿمینتی/ؿئبل امت کَ ػؿ ّاهغ ًوبیبىگـ مَ ًْع ؿاثطَ ثب ایي «هطلْة گويؼٍ »
امت.
ػؿ هکتت لکبى ثَ ربی تْپْلْژی «هي ،كـاهي ،آى» اف كـّیؼ اکٌْى ایي مَ مبصت موجْلیک/عیبلی/ؿئبل ثَ مبى مَ
ثغو هِن ّ مَ ًْع ؿاثطَ اًنبى ثب «ؿیـ» ػؿ ًظـ گـكتَ هیىًْؼ ّ ُـ اًنبًی ّ ُـ پؼیؼٍ ای ػاؿای ایي مَ ثغو
امت ّ ایي مَ ثغو هخل تَْیـ فیـ چْى ػّایـ ثـّهَای ػؿ یکؼیگـ آهیغتَاًؼ ّ ثؼّى ُن ّرْػ ًؼاؿًؼ .اهب هّْْع
ثلْؽ ػمتیبثی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ّ ثب هطلْة گويؼٍ ّ ایزبػ رِبى موجْلیک عْیو ػؿ
ػـٍَ فثبى ّ كـٌُگ امت .ایي ؿاثطَ موجْلیک ثبػج هیىْػ کَ هب ثتْاًین هـتت ثب اىکبل رؼیؼی اف توٌبی گويؼٍ ّ
ثب ػؿربت رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ؿّثـّ ىْین ّ ثتْاًین هـتت فًؼگی ّ رِبىهبى ؿا تضْل ثغيین .ػؿ
صبلت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ایي اؿتجبٓ ،اًنبى امیـ توتغ ّ عْىیػؿػآّؿ هیل یگبًگی ثب هبػؿ ّ امیـ هیل ًلی هبًْى یب «ًبم
پؼؿ» ثبهی هیهبًؼ ّ ػچبؿ ثیوبؿیُبی ؿّاًی ّ یب امکیقّكـًی هیگـػػ(.اگـ تَْیـ ؽیل ؿا ًویثیٌیؼ ثَ هتي هوبلَ ػؿ
مبیت عْػم هـارؼَ کٌیؼ .لیٌک مبیت ػؿ پبییي هوبلَ هـاؿ ػاؿػ)

ُوبىْٓؿ کَ ػؿ ثغو ػّم هوبلَ ّ ػؿ هجضج ًوؼ ؿّاىکبّی کبفاًّْا ّ ػّىعْاى تّْیش ػاػم ،ثؼؼُب لکبى ّ ثَ ّیژٍ ػؿ
صیي ًوؼ کتبة «ثیؼاؿی كیٌگبى» رْیل ّ ػؿ مویٌبؿ هـثْٓ ثَ «میوپتْم» عْیو ثَ ایي مَ ثغو ّ ػایـٍ یک ػایـٍ
چِبؿم اّبكَ هیکٌؼ کَ ػؿ هـکق ایي ػّایـ هـاؿ هیگیـًؼ .ایي ػایـٍ چِبؿم صکبیت اف آى هیکٌؼ کَ رؼا اف آًکَ ُـ
پؼیؼٍ ّ صبلت یب ؿاثطَ اًنبى ػاؿای مَ صبلت ّ مَ ثغو ًبؿمینتی /ؿئبل /موجْلیک ّ یب ثَ هْل ژیژک ػاؿای صبالت
تللیوی هخل ؿئبل /موجْلیک ّ ؿیـٍ امت ،اهب ُـ پؼیؼٌٍُ ،ـ یب ثیوبؿی ػاؿای یک ػٌَـ چِبؿم امت کَ ایي ػٌَـ
چِبؿم ػؿثـگیـًؼٍ یک عْىی ّ ژّئینبًل ػوین ثيـی امت ّ ًویگؾاؿػ تلنیـ ّ تجییي ىْػ .ایي ثغو ًوبػ آفاػی ّ
هؼوبی ًِبیی فًؼگی امت ّ ؿیـهبثل تلنیـ امت .افیيؿّ ًیق ًْىتي ّ علن کـػى ّ تلنیـکـػى ُیچگبٍ پبیبى ًوییبثؼ ّ
ثب ایيصبل ُویيَ ثغيی اف ُـ ٌُـ ّ پؼیؼٍ ّ یب ثیوبؿی ؿیـهبثل تلنیـ ّ ػالد امت کَ ثبینتی ایي ثغو ؿا ًیق هخل ًوبػ
آفاػی ثيـی ّ هؼوبی ًِبیی فًؼگی پؾیـكت ّ اّ ؿا ثَ مبى ًوبػی اف ؽات «عـاثبتی» اًنبى ػّمت ػاىت.
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لکبى ایي ثغو چِبؿم ؿا ثَ ىکل ؽیل ػؿ هـکق مَ ثغو ػیگـ ّاؿػ هیکٌؼ ّ ثؼیيّمیلَ ػؿ ّاهغ ًيبى هیػُؼ کَ اًنبى
هْرْػی توٌبکٌٌؼٍ ،ثـفعی ّ عـاثبتی امت کَ هیتْاًؼ هـتت ثَ اىکبل ثبلـبًَ ّ موجْلیکی اف توٌبی گويؼٍ ػمت یبثؼ
ّ ٌُـ ثیبكـیٌؼ .اهب ثب ایي صبل ثغيی اف ایي عْامت عـاثبتی ّ هیل یکی ىؼى ثب هؼيْم هطلن ّ «هطلْة هطلن» ّ
عؼاىؼى ػؿ اّ چْى هضْؿ صـکت ّ توٌبکـػى ػؿ ُنتی ّ رِبى اّ ثبهی هیهبًؼ ّ ًویگؾاؿػ تلنیـىْػ ّ ًویگؾاؿػ اف
«هطلْة هطلن» ثَ «هطلْة گويؼٍ ّ توٌبی موجْلیک ّ هبثل تضْل» تضْل یبثؼ .ثؼیيگًَْ ُنتی ّ اًنبى چْى ىْؿی
ػؿ پی ایي توٌبی گويؼٍ اف یکنْ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ اىکبل ًْ ّ موجْلیک اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ عـػ امت ّ اف
ٓـف ػیگـ ُویيَ ثغو اٍلی اّ هؼوبّاؿ ،ؿیـهبثل تلنیـ ّ ثَ مبى ًوبػی اف ایي عْىی ّ توتغ پـىْؿ ّ عـاثبتی ػؿ
پی یگبًگی ثب «هطلْة هطلن ّ هبػؿ هطلن» ثبهی هیهبًؼ .ایي ثغو ًوبػ آفاػی ًِبیی ثيـی ّ ًوبػ ؽات ثـفعی ّ
عـاثبتی اًنبى امت (.تـمین ّ ٓـس ًوبىی ىؼٍ تْمٔ لکبى اف مَ ػایـٍ موجْلیک(اك)،عیبلی(آی) ،ؿئبل(آؿ) ّ ثغو
چِبؿم ّ ًوبػ ؽات عـاثبتی ّ ؿیـهبثل تلنیـ ثيـی(ایی) .اگـ ػؿ هتي هٌتيـ ىؼٍ ػؿ مبیت ایـاى گلْثبل ایي تَبّیـ ؿا
ًؼاؿیؼ ثَ مبیت عْػم ّ هتي هٌتيـىؼٍ ػؿ مبیت عْػم هـارؼَ کٌیؼ .لیٌک مبیت ػؿ اًتِبی هطلت هْرْػ امت)

اًنبى هْرْػی عـاثبتی امت کَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ایي هیل یگبًگی ّ ػمتیبثی ثَ اّد ػين ّ هؼؿت هـتت صبّـ ثَ
ىکنتي ػًیب ّ ؿّاثٔ کِي عْیو ّ رِبى موجْلیک کِي عْیو امت ّ هـتت ػؿربت ًْیٌی اف اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب
«ؿیـ» ،یؼٌی ثب عْػ ،ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا هیآكـیٌؼ ّ ُنفهبى ثغيی اف ػلت صـکت ّ ػول اّ ُویيَ ؿیـهبثل تلنیـ
ّ هؼوب ثبهی هیهبًؼُ .وبىْٓؿ کَ ًبم ًِبیی اّ ّ «ؿیـ» ؿیـهبثل ػؿک ّ ثیبى امت .فیـا اّ ػاؿای یک ؽات ّ یک ًبم
ًینت ّ ػؿ ّاهغ اّ ّ ُنتیاه یک «کخـت ػؿ ّصؼت» هـتت ػؿ صبل تضْل امت .افیيؿّ هّْْع هِن ػؿ ّاهغ ػؿ
ایٌزب ًیق ًْع صبلت «عـاثبتی» ثْػى امت کَ ثَ هب صبلت ثبلـبًَ ثْػى ّ یب ًبثبلـبًَ ثْػى ایي ىْؿ عـاثبتی ؿا ًيبى
هیػُؼ.
لکبى ثـای ػؿک ایي مَ ًْع اؿتجبٓ موجْلیک/ؿئبل/عیبلی یب ًبؿمینتی ثب «ؿیـ» یک ىوبی ؽیل ؿا ػؿ مویٌبؿی اف
عْیو پیيٌِبػ هیکٌؼ ّ ژیژک ثب کوک هخبلُبیی اف كیلنُبی ُبلیّْػی ػؿ کتبة « ػبؿَّات ؿا چْى عْػت ػّمت
ثؼاؿ» مؼی ػؿ تيـیش ػوینتـ ایي ٓـس ّ ىوبی ؽیل اف لکبى هیکٌؼ( (.)3ػؿ ٍْؿت ًؼیؼى ٓـس ثَ مبیت عْػم
هـارؼَ کٌیؼ)

ُوبًطْؿ کَ ػؿ ٓـس ثبال هیثیٌن ،مَ ثغو موجْلیک ،ؿئبل ّ عیبلی ؿّاى ّ رِبى ثيـی چْى مَ ّلغ هخلج ثَ
یکؼیگـ ػؿ پیًْؼًؼ ّ یکی ثؼّى ػیگـی ًویتْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ّ ،ػؿ هـکق ایي هخلج ػؿ ّاهغ ُوبى ػایـٍ چِبؿم ّ
یب صبلت عـاثبتی ّ عْىی عـاثبتی ػؿ پی ّصؼت ّرْػ ّ یگبًَ ىؼى ثب هبػؿ ّ فًؼگی ثيـی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ
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ایي عْىی یب ژّئینبًل یگبًگی ثب ثِيت گويؼٍ هضْؿ صـکت ّ آفاػی ثيـی امت .ػؿ ّاهغ مَ ًْع صبلت ّ اؿتجبٓ ثب
«ؿیـ»  ،عْاٍ ثب هؼيْم ّ یب ثب عؼا ّ ُنتی ،عْاٍ مَ ىکل اف ثْمیؼى ّ یب مَ ىکل اف ثـعْؿػ ّ اؿتجبٓ ثب صبالت
عْیو اف صبلت عـاثبتی ثْػى ّ ثیوبؿی عْیو تب ػين ّ هؼؿت ّ عـػ ّرْػ ػاؿػ .اکٌْى ػؿ ّاهغ اف ُـ پؼیؼٍای مَ
ًْع «اثژٍ» هیتْاًؼ ثَ ّرْػ آیؼ (.الجتَ ایي اىکبل ّ صبالت هیتْاًٌؼ تللیوی ًیق ثبىٌؼ کَ ژیژک ثَ ٓـس ىو صبلت آى
اف هجیل ؿئبل/موجْلیک ،موجْلیک/ؿئبل ّ ؿیـٍ هیپـػافػ)
 /1ػؿ صبلت اّل کَ ّلغ پبییي ّ اف موت موجْلیک ثَ مْی مبصت ؿئبل امت ،اًنبى ثَ مبى هْرْػی توٌبکٌٌؼٍ ػؿ
پی ػمتیبثی ّ یب لول «هطلْة گويؼٍ ّ توٌبی گويؼٍ (آ کْچک)» عْیو امت ّ هبػؿ امت ثب ایزبػ یک ؿاثطَ
موجْلیک ّ تخلیخی ثب ایي هیل عْیو ،هـتت ثَ ایزبػ رِبًی موجْلیک ّ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ ّاهؼیت ّ هؼؿت ثؼّؿ
«ُیچی هضْؿی» فًؼگی ػمت یبثؼ ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ ؿّایتی ًْ اف صبلت عـاثبتی ثْػى عْیو امت .ایٌزبمت کَ
ثـای هخبل صبلت چٌؼًضْی ّ چٌؼهؼٌبیی اىؼبؿی چْى اىؼبؿ صبكع فاییؼٍ هیىْػ ّ یب هب هیتْاًین ؿّایبتی ًْ ّ كبًی اف
ایي صبلت عـاثبتی ثْػى ّ هیل ػمتیبثی ثَ ػين ّ هؼؿت ًْ ػمت یبثین .ػؿ ایي هؼٌبمت کَ هلِْم «ػبؿف فهیٌی ّ
ػبىن فهیٌی» هي ًیق عْاُبى ایزبػ ىکلی موجْلیک ّ هبثل تضْل اف ایي صبلت پـىْؿ ّ عـاثبتی ایـاًی ّ ثيـی
امت .یب ُوَ هلبُین هؼؿى ّ پنبهؼؿى ػؿ عْیو ػاؿای ثغيی هْی اف ایي ػٌَـ موجْلیک ُنتٌؼ .فیـا ثَ هْل ژیژک
اکٌْى ُـ ثبفی ػين ّ هؼؿت موجْلیک هؼؿى هیتْاًؼ ثؼّؿ یک «ُیچی ّ هؼوبی هضْؿی فًؼگی» ،ثَ ػّؿ «ؿاف
فًؼگی ّ ایي عْىی عـاثبتی هضْؿی» ایزبػ ىْػ ّ ثبفی هؼؿى یب پنبهؼؿىٌُ ،ـ هؼؿى یب پنبهؼؿى ایزبػ ىْػً .وًَْ
آى كیلن «هک گبكیي» ُیچکبک امت کَ ُوَ كیلن ّ رِبى موجْلیک ثبفیگـاى ثؼّؿ یک ؿاف ّ تَبػف ایزبػ هیىْػ.
افیي ؿّ ثَ هْل لکبى «رِبى موجْلیک» ُیچگبٍ ثَ ًْىتَ ىؼى پبیبى ًویػُؼ ّ ّاهؼیت هـثْٓ ثَ ایي ػـٍَ موجْلیک
امت .فیـا ّاهؼیت ػؿ ّاهغ یک ّاهؼیت ّیـتْئل ّ موجْلیک ّ یک ؿّایت امت.
 /2هـف ایي رِبى موجْلیک ػؿ ّاهغ رِبى ؿئبل امت کَ ًوبػ ایي ُیچی ّ ؿاف هضْؿی امت کَ ُیچگبٍ کبهل كِویؼٍ
ًویىْػ ّ ثَ هْل لکبى ایي رِبى ؿئبل ّ ُیچی هضْؿی ُیچگبٍ ًْىتَ ًویىْػ ّ هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ
ُـاك ؿیـهبثل تّْیش ّ تلنیـ لول هیکٌین .یک ًوبػ صْْؿ ایي رِبى ؿئبل ؿیـهبثل كِن کبثْكّاؿ ّ عيًْت
هضِ پـًؼگبًی ثیآفاؿی امت کَ ًبگِبى ػؿ كیلن «پـًؼگبى» ُیچکبک ثَ هبتالًی عْىآىبم هجؼل هیىًْؼ ّ رق تکـاؿ
هؼاّم ؿاًو ّ عيًْت کبؿی ًویکٌٌؼ .هبتالى مـیبلی ّ یب هتزبّفگـاى ػؿ ّاهغ امیـ ایي عْىی ؿاًيی ؿئبل ّ عيًْت
هضِ ُنتٌؼ .فیـا ثـای آىُب ػؿ ّاهغ «هطلْة گويؼٍ» ّ هبػؿ ثَ تضْل ثَ یک «هطلْة هطلن» تجؼیل ىؼٍ امت ّ
آىُب امیـ ًگبٍ ّ كـهبى ایي هطلْة ّ تَْیـ ُنتٌؼ .هخل ًْؿهبى ػؿ كیلن «پنیکْی» ُیچکبک کَ امیـ ًگبٍ ّ كـهبى
هبػؿ امت ّ افیيؿّ صـکبتو ؿّثْتّاؿ ّ ثؼّى ؿّس امت .ػؿ صبلت «اًضـاف رٌنی ثیوبؿگًَْ ّ یب رـم رٌنی» ثَ
هْل لکبى كـػ ػؿّ اهغ امیـ ًگبٍ یک «پؼؿ رجبؿ» ػؿًّی امت ّ ثـای ایزبػ عْامت اّ ُـ کبؿی هیکٌؼ ّ ػمت ثَ ُـ
عيًْتی هیفًؼ ّ كـػیتو ؿا اف ػمت هیػُؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت.
ًوبػ صبلت ؿئبل ؿاثطَ ثب ىْؿ «عـاثبتی» عْیو ػؿ ّاهغ آى ػبؿف ّ ػبىوی امت کَ چٌبى امیـ ًگبٍ هؼيْم
امـاؿاهیق ّ ىکُْوٌؼ عْیو امت کَ ایي هؼيْم ثـای اّ تجؼیل ثَ «ػين هطلن ّ هطلْة هطلن« هیىْػ ّ اّ ػؿ
پی ػمتیبثی ثَ عْىی یگبًگی ثب اّ ،عْیو ؿا ثَ آة ّ آتو هیفًؼ ّ رق ایي چينُب ّ ًگبٍ هؼيْم ُیچ چیق ػیگـ
ًویثیٌؼ ّ ػؿ آتو ایي ٍّبل ّ اىتیبم هیهیـػ ّ یب ػاؿبى هیىْػً .وًَْ ػیگـ ایي صبلت عـاثبتی ؿا _ کَ ػؿ تَْیـ
ثبال ّلغ هیبى صبلت ؿئبل ّ عیبلی یب ًبؿمینتی امت ّ كـػ عـاثبتی امیـ عْىی عـاثبتی ّ هؼيْم ثقؿگىؼٍ ّ
هطلن ىؼٍ ًبؿمینتی عْیو امت  ،-هب ثَ هْل ػکتـ هْللی ػؿ صبلت «اػتیبػ» هیثیٌین )4(.ػؿ صبلت اػتیبػ كـػ چٌبى
امیـ «هطلْة هطلن» هبػٍ هغؼؿ ّ عْىی تغؼیـی آى امت کَ رق آى چیقی ًویثیٌؼ ّ یب ًویٓلجؼ ّ ػؿ آتو یک
ٍّبل ًبهوکي هیمْفػ ّ ػاؿبى هیىْػ.
 /3ػؿ صبلت اؿتجبٓ ًبؿمینتی کَ ػؿ ىکل ثبال اف ّلغ عیبلی ثَ مْی ّلغ موجْلیک صـکت هیکٌؼ ،آًگبٍ هب ىبُؼ
یک عـاثبتی ُنتین کَ توٌب ّ هؼيْهو ثـای اّ تجؼیل ثَ یک هؼيْم امـاؿآهیق ّ عیبلی ىؼٍ امت ّ اّ رِبى
موجْلیک ّ ػًیبیو ؿا ثؼّؿ ٍّبل ّ ػؿک ایي هؼيْم امـاؿآهیق مبعتَ امت اهب ًَ هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ اّمت ّ ًَ
هبػؿ ثَ تضْل ػؿ توٌبی عْیو ّ ػمتیبثی ثَ اىکبل ػیگـ اف ایي توٌبی گويؼٍ ّ ثَ هؼيْهبى ػیگـ .لکبى ایي توتغ ّ
عْىی ًبؿمینتی ؿا «توتغ ػیگـ» هیًبهؼ ّ ثَ هْل اّ فًبى ثَ ّیژٍ ػچبؿ ایي صبلت ًبؿمینتی هیىًْؼ .)5(.یب ػؿ
ثـعی صبالت ػـكبًی كـػ ػچبؿ ایي توتغ هیىْػ .ثَ ایي ػلیل ًیق ىبیؼ لکبى هیبى ػـكبى ّ فى هـاثتی هیػیؼ .)6(.فیـا
اکٌْى «ػیگـی» ،چَ هؼيْم یب عؼا ،ثـای اّ امبك ّ هضْؿ توٌب ّ ػين امت ّ اّ هیعْاُؼ ثَ ایي هؼٌب ّ ؿاف ایي
هؼيْم امـاؿآهیق ػمت یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ ثؼیي ّمیلَ ثب اّ یکی ىْػ.
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ًوبػ ایي صبلت ّ توتغ ًبؿمینتی ّ اؿتجبٓ ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ػّمْیَ ًبؿمینتی ؿاهیتْاى ػؿ كـٌُگ ػـكبًی ایـاًی ّ
ػؿ تاله ػبؿف ایـاًی ػیؼ ،آىگبٍ کَ ػبؿف ثـای ػؿک ّ لول هؼٌب ّ ػين هؼيْم هیعْاُؼ ثب ػبؿی کـػى ّ
عبلی کـػى عْیو اف ُـ كـػیت ّ ثب تجؼیل کـػى عْیو ثَ آییٌَ هؼيْم ،ثَ تجلْؿ هؼٌب ّ ػين الِی یب هؼيْم تجؼیل
ىْػ ّ اف یبػ هیثـػ کَ «ؿیـ» ُیچگبٍ ػاؿای یک ؽات هيغٌ ًینت ّ اّ ػؿ ّاهغ ثب تَْیـی اف عؼا ّ هؼيْم یکی
ىؼٍ امت .تَْیـ ّ ؿّایتی کَ عْػ مبعتَ امت ّ ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ اف «ؿیـ» ّ اف ػين ّ هؼؿت هوکي امت.
ًوًَْ ایـاًی ایي ؿاثطَ ًبؿمینتی ؿا کَ ػؿ آى كـػ هیعْاُؼ ثَ ثقؿگی ّ یگبًگی ػؿّؿیي (اك ثقؿگ) اف ٓـین
کيق ّ یب یکی ىؼى ثب تَْیـ ػؿّؿیي ّ ثقؿگ ىؼٍ توٌبی عْیو (آ ثقؿگ ػؿ ٓـس) ػمت یبثؼ ،هیتْاى ػؿ ؿّایبت
ػـكبًی ثَ ّّْس ّ ثَ هیقاى كـاّاى ثبف یبكت .یک ًوًَْ آى ؿّایتی هؼـّف اف ثبیقیؼ امت کَ هیگْیؼ اثتؼا ّهتی
ػبىن اف «هي گلتي» ػمت کيیؼ ّ ػؿ ٌُگبم ػؿ فػى ثَ عبًَ هؼيْم «تْ» گلت ،آًزب هؼيْم ػؿ ؿا ثـ اّ هیگيبیؼ ّ
اّ ثَ تجلْؿ هؼيْم ّ هؼٌبی هؼيْم تجؼیل ىؼٍ امت .یب ثَ ؿّایت هْالًب ػؿ هنبثوَ ًوبىی هیبى چیٌیبى ّ ؿّهیبى،
ػبؿف هخل ؿّهیبى ثب ٍیول ػاػى عْیو ثَ تجلْؿ ؽات عؾا تجؼیل هیىْػ.
هيکل ّ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ایي صبلت عـاثبتی ػؿ ایي امت کَ ثَ هؼيْم ّ ؿیـ یک ؽات ّ هؼٌبی هيغٌ هیػُؼ کَ
هبثل ػمتیبثی ّ کيق امت .ػؿ صبلیکَ «ػیـ» ّ هؼيْم ػاؿای یک ؽات هيغٌ ًینت ّ هب ُویيَ ثب ؿّایبت كبًی ّ
موجْلیک عْیو اف هؼيْم ّ عؼا ؿّثـّثین .ػؿ صبلت ًبؿمینتی آىگبٍ عـاثبتی امیـ ایي ػين امـاؿآهیق ّ ػمتیبثی
ثَ هؼٌبی «ؿیـ» ثبهی هیهبًؼ ّ امیـ یک ًگبٍ ّ هؼٌب هیهبًؼ ّ ًبتْاى اف ایزبػ ؿّایت كـػی ّ موجْلیک عْیو امت ّ
ًبتْاى اف تضْل هؼاّم ؿّایت عْیو اف ػين ّ یب ػـكبى امت .ایٌزبمت کَ مکْى ُقاؿ مبلَ ػـكبى ایـاًی ّ امبؿت
ػؿ ًگبٍ ایي هؼيْم امـاؿاهیق ّ تاله ثـای تجؼیل ىؼى ثَ اّ ؿىؼ هیکٌؼ ّ صتی صبكع تُْن ّاؿ ثبّؿ ػاؿػ کَ « هیبى
ػبىن ّ هؼيْم ُیچ صبیل ًینت ،تْ عْػ صزبة عْػی ،اف هیبى ثـعیق» .ثَ ربی آًکَ اًنبى عـاثبتی ّ ؿًؼ هلٌؼؿ
ایـاًی ُـ چَ ثیيتـ ثَ ؿّایبت كبًی ّ فهیٌی ّ هغتلق اف «ؿیـ» ّ اف ػیبلْگ ثب ؿیـ ّ ثب هؼيْم ّ عؼا ػمت یبثؼ ّ
عبلن ُقاؿاى ؿّایت ًْ ّ موجْلیک اف ػين ّ ػـكبى ّ عـػ ىبػ ایـاًی ثبىؼ.
فیـا ُویيَ هیبى اًنبى ّ «ؿیـ» ،هیبى اًنبى ّ هؼيْم یب عؼا ّ یب ثب عْػ كبٍلَای امت ّ اّ هضکْم امت ثب صؼك ّ
گوبى ؿّایتی اف ایي ػين ّ ؿاثطَ ثنبفػ ّ ثب ػیگـی ثَ ػیبلْگ ثٌيیٌؼ ّ ؿّایتو ؿا هـتت تضْل ثغيؼ .ایٌگًَْ اًنبى
ثَ ربی تَْیـ تُْن ّاؿ ّ ػؿّؿیي ًبؿمینتی اف عْیو ّ اف هؼيْم ثَ یک «كبػل هٌونن»ّ ُویيَ ػؿ صبل تضْل،
ثَ یک «رنن عٌؼاى ّ ُقاؿگنتـٍ» تضْل هییبثؼ ّ هؼيْم ًیق كبًی هیگـػػ ّ ثَ «هطلْة گويؼٍ ،توٌبی گويؼٍ»
ػگـػینی هیثبثؼ ّ هـتت هیتْاى ثَ ؿّایبتی ًْ اف ایوبى ،عؼا ،ػين ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی ػمت یبكت ّ
ؿّایبتی ًْ ّ فهیٌی ّ هبثل تضْل اف ػـكبى ّ ػين ّ عـػ ثيـی آكـیؼ.
ثبؿی هّْْع ًلی عـاثبتی ثْػى ثيـی ًینتُ .یچ صبلت ثيـی هٌلی ًینت .هّْْع ایزبػ اىکبل موجْلیک ّ كبًی اف
ُـ صبلت ثيـی ،اف عين تب ػين ّ عـاثبتی ثْػى ثيـی ثؼّؿ «ُیچی هضْؿی» فًؼگی ّ ایزبػ ُقاؿ ىکل ّ ؿّایت
اف اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ،چَ اؿتجبٓ ثب هؼيْم ،ثب عؼا ّ یب ثب ُنتی ّ یب ثب عْػ امت .هّْْع ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ كبًی اف
ػبؿكبى عٌؼاى ّ ؿهَبى فهیٌی امت .هّْْع ایزبػ ؿّایبت تللیوی اف ؿًؼ ّ هلٌؼؿ ایـاًی ّ كـٌُگ ػیًْیقّمی ًیچَ
ثـ ثنتـ كـػیت عْیو ّایزبػ رِبى موجْلیک عْیو اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت .هّْْع ایزبػ ؿّایبت ًْ ،هؼؿى ّ
فهیٌی اف ػين ّ ػـكبى ّ ؿًؼ ّ هلٌؼؿی ّ اف عـػ ىبػ ایـاًی امت .هّْْع ایزبػ ُقاؿ صبلت ّ ىکل ّ ؿهٌ ّ ٌُـ
اف صبلت «عـاثبتی» ؽاتی ثيـی امت ّ ایزبػ ُقاؿ ىکل ّ صبلت اف ثبفی تـاژیک/کویک ػين ّ هؼؿت ّ عـػ
ثيـی.
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دى کیؾْت
ػىکیيْت ػؿ ّاهغ یکی اف هِنتـیي كیگْؿُبی رِبى هؼؿى ّ اػثیبت رِبى امت .مـّاًتل ػىکیيْت ؿا ثَ ػٌْاى یک
ًویَْگْیی ّ ٌٓق ػؿ ثبة ػامتبىُبی ىْالیَ هـثْٓ ثَ ػّؿاى گؾىتَ ّ ػؿ ثبة ٌٓق ًنجت ثَ ػالهَ ثَ ایي ػامتبىُب
هیًْینؼ .ػىکیيْت کَ یک «ىْالیَ ثب ظبُـی ؿوگیي» امت ،ػؿ ّاهغ ًوبػ اًنبًی امت کَ ثَ ؿّیبیی ػلجنتَ امت کَ
مبلِبمت هـػٍ امت ّ ػّؿاًو گؾىتَ امت ّ ثب ایي صبل اّ ًبتْاى اف هجْل ّاهؼیت رؼیؼ ّ امیـ ایي ؿّیبی عْیو
امت.
اهب ؿهبى ػىکیيْت کَ اف رِبتی اّلیي ؿهبى هؼؿى هضنْة هیىْػ ،ثب ایزبػ یک كیگْؿ تـاژیک/کویک ّ ُوـاُو ّ
هبرـاُبی آىُب ػؿ ّاهغ عبلن رِبًی ًْ ّ كیگْؿی ًْ هیىْػ کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل ّ یبكتي صبالت ّ چيناًؼافُبی
ًْ امت ّ ػؿ ّاهغ ػىکیيْت چْى یک «هتي ثبف» فهیٌَمبف اًْاع ّ اىکبل تلبمیـ هؼؿى ّ یب پنبهؼؿى اف عْیو
هیىْػ .ایٌگًَْ ػىکیيْت ػؿ ّاهغ ثَ موجل ّ ًوبػ اًنبى ّ رِبى تـافیک/کویک اّ هجؼل هیىْػ ّ ثَ ػؿگیـی هیبى
كـػ ّ تلنیـ هتلبّت اّ اف ُنتی ثب ؿّایت ػوْهی هیپـػافػ.
افیيؿّ ػؿ ّاهغ اف هـى ُیزؼُن ّ ًْفػُن ػىکیيْت ثـای ٌُـهٌؼاى ّ عْاًٌؼگبى یب ؿّىٌلکـاى هؼؿى ثَ هخبثَ ًوبػ
«اًنبى هؼؿى» هضنْة هیىْػ .اًنبًی کَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ رِبى كـػی ّ هتلبّت عْیو ثَ رؼال ثب ؿّایت ػوْهی
هیؿّػ ّ ػؿگیـی ربّػاًَ هیبى كـػ ّ روغ ّ تاله ثـای ػمتیبثی ثَ عالهیت ّ مؼبػت كـػی ؿا ثَ ًوبیو هیگؾاؿػ.
ًبثبکْف ًْینٌؼٍ پنبهؼؿى ػؿ هجبصخی ػؿ ثبة «ػى کیيْت» ثب ػهتی ربلت ثَ ایي هّْْع اىبؿٍ هیکٌؼ کَ ؿهبى
ػىکیيْت اف رِتی ػؿ ّاهغ یک « ػعوَ ىکٌزَ ّ آفاؿ هؼاّم» ػىکیيْت تْمٔ ػیگـاى امت ّ ػؿ ایي ىکٌزَ ػؿ
ّاهغ تاله ثـای ًلی كـػیت ّ ًلی ػٌَـ هتلبّت ػیؼٍ هیىْػ .اهب ؿهبى ػىکیيْت ثـ ایي تاله ثـای کْثیؼى كـػیت ّ
تلبّت چیـٍ هیىْػ ّ ثَ هْل ًبثبکْف ػىکیيْت اف چِبؿچْة ؿهبًو عْیو ؿا ؿُب هیکٌؼ ّ فهیٌَمبف ایزبػ ًگبٍُب
ّ چيناًؼافُبی ًْ ّ هتلبّت هیگـػػ.افیيؿّ ًبثبکْف «هيغََ ػىکیيْت ؿا فیجبیی هیػاًؼ» ّ ثـای اّ ػىکیيْت
موجل« ُـ چیق مبػًٍ ،زیتً ،بتْاى ،ىْالیَّاؿ ّ پبک» امت.)7( .
اهـّفٍ ػؿ رِبى پنبهؼؿى ّ ػؿ ىـایطی کَ كـػیت هؼؿى عْػ تجؼیل ثَ یک «مٌت ػوْهی» ىؼٍ امت ،ػؿ ّاهغ
ػىکیيْت موجل ػجْؿ اف ایي كـػیت ّ اف تکؿّایتی هؼؿى اف ُنتی ّ ًوبػ موجل اًنبًی امت کَ هبػؿ امت هتلبّٓ
ثجیٌؼ ّ رِبى ثـایو ثَ یک رِبى چٌؼٍؼایی ّ چٌؼًگبُی تجؼیل ىْػ .ثَ هْل هیالى کًْؼؿا ػؿ کتبة «ٍّبیبی
تضـیقىؼٍ» اهـّفٍ هب ُـچَ ثیيتـ ثـای ایزبػ ًگبٍُبی ًْ ّ اٍیل ّ ثـای ایزبػ تْاًبیی ًْ ثَ ػیؼى ّ ػينّفیؼى ثَ
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«ػىکیيْت» اصتیبد ػاؿین .ػىکیيْت پنبهؼؿى ػؿ ّاهغ اًنبى تـاژیک/کویکی امت کَ هبػؿ امت ُن آمیبةثبػی ؿا ثَ
مبى ربػّگـی ثجیٌؼ ّ ثـای ػيناه ثَ رٌگ اّ ؿّػ ّ ُن هبػؿ امت ثب تـییـ چيناًؼاف عْیو ثَ ؿّایت ػوْهی اف
آمیبةثبػی تي ػُؼ .اّ هبػؿ ثَ ایزبػ ّاهؼیت موجْلیک ّ ؿّایت هتلبّت ّ عٌؼاى عْیو اف ػين ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت
موجْلیک ّ ُویيَ تـاژیک/کویک ثيـی امت .ثَ ّیژٍ هِبرـاى ػّهلیتی کَ اف ػؿّى آىُب ثِتـیي ًْینٌؼگبى
پنبهؼؿى چْى ًبثبکْف ّ ریوق رْیل ثَ ّرْػ آهؼٍاًؼ ،ثبینتی ػؿ ػىکیيْت ّ رِبى هتلبّت ّ چٌؼالیَ اّ ،ػؿ ّاهغ
عْیو ّ رِبى چٌؼالیَ ّ هتلبّت عْیو ؿا ثجیٌٌؼ ّ ثَ مبى اّ ثَ ایزبػ رِبى هتلبّت ّ هتلبّٓ كـػی عْیو ػمت یبثٌؼ.
رِبًی کَ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ هؼؿت ّ فًؼگی امت ّ ػؿ ػیي صبل ُن ثـای رِبى هؼؿى ّ ُن رِبى مٌتی عْیو ًْ ّ
رؾاة امت ّ آًِب ؿا ثَ ؿّایتی ًْ ّ تـاژیک/کویک اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی اؿْا هیکٌؼ.
ػؿ ًِبیت ػىکیيْت موجلی اف «عـاثبتی» ثْػى ثيـی ّ رنتزْی ػائوی ثيـی ػؿ پی «توٌبی گويؼٍ» ّ ػين گويؼٍ
امتُ .ـ اًنبًی ػؿ ّاهغ یک ػىکیيْت تـاژیک/کویک امت کَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ «هطلْة گويؼٍ» عْیو ،هـتت
تي ثَ ؿّایتی ًْ اف ػين ّ هؼؿت عْیو هیػُؼ ،اف ؿّایت ػوْهی گؾؿ هیکٌؼ ّ ؿًذ تٌِبیی ّ هتلبّت ثْػى ؿا ثَ
ربى هیعـػ ّ ُنفهبى هیػاًؼ کَ ُیچ ؿّایتی ؿّایت ًِبیی ًینت ّ ُویيَ كبٍلَای ّرْػ ػاؿػ .ثٌبثـایي هبرـاُبی
ػىکیيْتّاؿ اّ ّ فًؼگی ؿا پبیبًی ًینت .ػؿ ًْع ثبلـبًَ ایي صبلت عـاثبتی آًگبٍ ػىکیيْت پنبهؼؿى ،رننگـا ّ
عٌؼاًی علن هیىْػ کَ هبػؿ امت ثَ ُقاؿ فثبى ثب «ؿیـ» ّ ثب عْیو مغي گْیؼ ّ ثَ ُقاؿ ؿّایت ّ ّاهؼیت
موجْلیک ػمت یبثؼ ّ ُنتی ثـایو ثَ یک «ؿّایت ػؿ ؿّایت» ،ثَ یک «ثبفی ػؿ ثبفی ػين ّ هؼؿت» ػبىوبى ّ
ػبؿكبى فهیٌی ّ ػىکیيْتُبی عٌؼاى تجؼیل هیىْػ .ثـای ایي ػىکیيْت ًْ هّْْع هِن ػمتیبثی ثَ «کخـت ػؿ
ّصؼت چٌؼٍؼایی» ایي ؿّایبت عٌؼاى ّ ایي عـاثبتیُبی ػبىن ّ هؼؿتوٌؼ ّ ثبلؾ امت کَ رِبًيبى ّ ػيويبى ُویيَ
ًبکبهل امت ّ ثٌبثـایي هـتت هبػؿ ثَ تضْل عْیو ّ رِبى عْیو ّ علن یک هبرـارْیی تبفٍ ػىکیيْتّاؿ عْیو
ُنتٌؼ.
اف ٓـف ػیگـ هیتْاى تضْل ّ پْمتاًؼافی هؼاّم ػىکیيْت ّ علن چيناًؼافُبی ًْ اف اّ ّ ربّػاًگی کنبًی چْى
ػىکیيْت ،صبكع یب کبفاًْا ّ ؿیـٍ ؿا ثَ مبى عطبیی ػؿ ًگبٍ لکبى ّ تبییؼی ثـ اًتوبػ ػلْف اف لکبى ًگـینت.
ُویيْٓؿ کَ ػؿ ایي هتي تّْیش ػاػم ،ثـای لکبى رِبى ؿئبل ػؿ ّاهغ هـف رِبى موجْلیک ّ ّاهؼیت هبمت ّ هب
صْْؿ رِبى ؿئبل ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ یب عيًْت هضِ ّ ؿیـهبثل كِن صل هیکٌین .اهب ایي رِبى ؿئبل ػؿ ػیي صبل
ػاؿای یک صبلت ؿیـهبثل تلنیـ امت کَ ًوبػ آفاػی ثيـی امت ّ اًنبى ُویيَ ثغو هضْؿی ّرْػه ػؿ پی عْىی
ؿیـهبثل تلنیـ ایي صبلت عـاثبتی ّ ػؿ پی هیل ػمتیبثی ثَ یگبًگی ثب هطلْة هطلن ّ یب گويؼٍ امت.
یک هخبل ایي صبلت هؼتبػی امت کَ چٌبى امیـ هبػٍ هغؼؿ امت کَ رق ایي هطلْة هطلن ُیچ چیق ًویثیٌؼ ّ عْػ ؿا
ػاؿبى هیکٌؼ .صبل چٌیي هؼتبػی ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ ثَ کوک ؿّاىکبّی ثَ صویوت ػؿًّی ػؿ اػتیبػ عْیو پی هیثـػ ّ
هبػؿ ثَ ایزبػ یک رِبى ًْ ّ موجْلیک ػين ّ هؼؿت عْیو هیىْػ ّ هیتْاًؼ اف هیل ّ عْىی ثیوبؿگًَْ ثبفگيت ثَ
ثِيت هبػؿی ثگؾؿػ ّ تي ثَ رِبى ّ ػين كبًی ثيـی ػُؼ .اگـ ایي كـػ مبلن ىؼٍ پل اف مبلُب ًبگِبى ػّثبؿٍ ثَ ػام
اػتیبػ اكتؼ ّ فًؼگیو ؿا ثَ ثبػ ػُؼ ،ػؿ ّاهغ گْیی اّ ػیگـ ثبؿ امیـ صبلت عـاثبتی ؽاتی عْیو ىؼٍ امت ّ ػیگـثبؿ
امیـ توتغ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ عْیو ػؿ پی یگبًگی ثب «هطلْة هطلن» گيتَ امت .اهب آیب ایي هیل ػّثبؿٍ ثبفگيتَ ػؿ
ّاهغ ًوبػی اف ؿّایتی ًْ ّ هؼؿت ّ صویوت ّ ثبفیای ًْ ًینت کَ اکٌْى صن عْیو ؿا هیٓلجؼ ّ ثب ایزبػ اػتیبػ ػیگـ
ثبؿ اف كـػ هیٓلجؼ کَ ثب تضْل ربهؼَ ّ رِبى عْیو ثَ ػؿرَ ًْیٌی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ػمت یبثؼ.
ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ ًگبٍ ػلْف ثپـػافین کَ ثـای اّ رِبى ّ ُنتی یک هبىیي تْلیؼ هؼاّم آؿفّ امت ّ عَلت ثٌیبػیي
فًؼگی ّ اًنبى تْلیؼ هؼاّم اىتیبهبت ّ آؿفُّبی ًْ امت .ػؿ ًگبٍ ػلْف رِبى ؿئبل ّ ایي ثبفگيت هؼتبػ ثَ اػتیبػ ثَ
هؼٌبی ثبفگيت ثَ صبلت عـاثبتی ثیوبؿگًَْ ًینت ثلکَ ُـ ػٌَـ ًْ ّ یک ّاهؼیت ّیـتْئل ًْ عْیو ؿا اثتؼا ثَ ىکل
یک صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ًيبى هیػُؼ .ػٌَـ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ػؿ ّاهغ یک ؿّایت ًْ ّ ثـًبهَ ًْ ،یک ثبفی ًْ
اف ػين ّ هؼؿت امت کَ اکٌْى صن عْیو ؿا هیٓلجؼ .هيکل ایٌزبمت کَ كـػ هؼتبػ ػؿ ّاهغ مـیغ ایي «ثبفگيت
توٌبُبی پلفػٍ ىؼٍ» ؿا ثَ هؼٌبی ثبفگيت ثَ اػتیبػ ّ ثیوبؿی هیثیٌؼ ّ ثٌب ثَ ؿّایت ػوْهی ّ ُـاك اف ثیوبؿی
عْیو اف آى هیتـمؼ ّ یب امیـ اّ هیىْػ ،ثَ ربی ایٌکَ هٌطن ًِلتَ ػؿ ایي ثبفگيت ؿا ثجیٌؼ ّ لول کٌؼ کَ ُیچ
ثبفگيتی ػؿ کبؿ ًینت ثلکَ ػؿ ّاهغ فهبى ،فهبى ایزبػ یک ثبفی ّ ؿّایت ًْ ّ یک عبًَتکبًی ًْ امت ّ رنوو
عْاُبى ایزبػ ؿّایتی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت.
كـّیؼ ػؿ ًگبُو ثَ ًبآگبُی ٌُْف ػچبؿ یک ُـاك ّ تلکـ هؾُجی امت ّ ػؿ ًبآگبُی ًْػی «ًلل اهبؿٍ» هیثیٌؼ .لکبى
اف ایي عطبی كـّیؼ ػجْؿ هیکٌؼ ّ ثـای اّ ًبآگبُی هب هضل هؼؿتُبی موجْلیک هبمت ّ هب ثب لول صوبین ًِلتَ ػؿ
ثیوبؿیُبیوبى ػؿ ّاهغ ثَ هؼؿتُبی موجْلیک ػؿًّی عْیو ػمت هییبثین ّ ثبلؾتـ هیىْین .ثب ایيصبل ٌُْف ُن اّ ًیق
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ػچبؿ ُـامی اف فًؼگی ّ اف رنن امت ّ هٌطن ًِلتَ ػؿ رنن ّ اىتیبهبت هؼاّم رنن ّ فًؼگی ؿا کبهل ًویثیٌؼ .ػلْف ّ
ًیچَ هبػؿ ثَ لول ایي هٌطن ّ ػگـػینی ّـّؿی ّ هؼاّم اىتیبهبت ُنتٌؼ .ثب اًکَ هیتْاى اف رِبتی ػیگـ ػلْف ؿا ثَ
کوک ًگبٍ لکبى یب ژیژک ًوؼ کـػ ّ ًوبٓ ّؼلو ؿا ػیؼ کَ ایي کبؿ ؿا ػؿ هجبصخی ػیگـ اًزبم هیػُن.
هِن ایي امت کَ ػؿ ّاهغ ُـ صبلت اًنبى ّ صتی ُـ کبثْك ثيـی ًوبػ ّـّؿت تضْلی ًْ امت ّ ػؿ عْیو ؿّایتی
ًْ ّ مٌبؿیْیی ًْ ؿا پٌِبى ػاؿػ .ایي مٌبؿیْ اثتؼا آػيتَ ثَ ؿّایت کِي ّ تـك کِي ًیق ُنت ّ گبم ثَ گبم ثبینتی ثب
ػؿک هٌطن اّ ّ عـػ ًِلتَ ػؿ اّ ثَ ػؿک ایي مٌبؿیْ ّ ؿّایت ًْ ّ ایزبػ صبلتی ّ چيناًؼافی اف آى ػمت یبكت.
ػؿ ُـ صبلت ثيـی ٓجیؼتب هیتْاى ایي ىْؿ عـاثبتی ؿا ػیؼ کَ هیگْیؼ« هؼٌبی ًِبیی هـا ًویتْاًی ػؿیبثی» ّ ایي
هؼوب ًوبػ آفاػی ّ عالهیت ثيـی امت ،اهب ُـ ػگـػینی ّ یب کبثْك ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی ّ یب ُـ صبلت ؿئبل
صکبیت اف اهکبى ثـًبهَ ّ ؿّایت رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی هیکٌؼ.
هب ػؿ هخبل ػىکیيْت ،عـاثبتی ّ ُـ كیگْؿ ػیگـی ًیق ایي تْلیؼ هؼاّم چيناًؼافُبی ًْ ّ هؼبًی ًْ ّ ًبهیـایی ایي
كیگْؿُب ؿا هیثیٌینُ .ویيگًَْ ًیق رنن ّ اىتیبهبت هب هـتت اىتیبهبت ّ آؿفُّبی ًْیي تْلیؼ هیکٌٌؼ ّ هـتت تلبّتی ًْ
هیآكـیٌٌؼ .هّْْع اػتوبػ ثَ فًؼگی ّ ثَ رنن عْیو ّ لول ایي تضْل هؼاّم امت ّ مپل ایزبػ ؿّایبت ًْ اف
ّـّؿت رنن ّ ؿّاى عْیو ّ اف توٌبُبی عْیو ّ ایزبػ ثبفی ًْی اف صبالت عـاثبتی ّ ػين ّ فًؼگی عْیو.
اػاهَ ثضج ػؿ ثبة ایي هّْْع ؿا ثَ ثضج ثؼؼی عْیو کَ ػؿ ثبة ًوؼی هوبینَّاؿ ثـ ػّ كیلن ایـاًی «ػلی مٌتْؿی»
ّ كیلن آهـیکبیی« ّاکیٌگ ػ الیي» امت ،هْکْل هیکٌن .آًزب ثَ ثضج ؿاثطَ ٌُـ ّ اػتیبػ ػؿ ایي ػّ كیلن ّ ًْع گؾاؿ
اػیپبلی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ّ آهـیکبیی ػؿ ایي ػّ كیلن هیپـػافم .الجتَ ایي هوبلَ ثَ فثبى آلوبًی امت ّ ثَ اصتوبل فیبػ
ػؿ مبیت احـ ّ ػؿ مبیت عْػم هٌتيـ هیىْػ.
عخي ًِایی
ثبؿی فًؼگی یک مٌبؿیْ ّ یک ؿّایت امت ّ ػؿ ُـ ؿّایت ّ ثبفی هب ّ ػؿ ُـ ًگبٍ هب ُوَ ثغوُب ّ صبالت
موجْلیک/عیبلی ّ ؿئبل هب صْْؿ ػاؿًؼ ّ افیيؿّ ُوَ صبالت ّ ثبفیُبی هب ػؿ ّاهغ چٌؼالیَ ّ چٌؼچيناًؼافی ُنتٌؼ.
هّْْع ثلْؽ ػمتیبثی ُـچَ ثیيتـ ثَ تْاى ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ّ ایزبػ ُقاؿ ػیبلْگ ّ ؿّایت اف «ؿیـ» ّ
ُقاؿ ؿّایت هبثل تضْل اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ اف عالهیت ثيـی امت .هّْْع ثلْؽ ػمتیبثی ػؿًّی ّ ثـًّی ثَ
ایي «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» ّ ؿهبثت ؿّایبت هغتلق ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هتوبثل امت.
ُوَ توٌبُب ّ اصنبمبت هب ػاؿای هٌطن ّ اعالم عبً عْیيٌؼ ّ ُـ کؼام اف آىُب ػؿ ّاهغ یک هؼؿت موجْلیک ّ یبّؿ
هب ػؿ ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ُنتٌؼ ّ هیتْاى هـتت چيناًؼافی ًْ اف توٌبُبی اؿّتیکی ،ػيوی ،هؼؿتوٌؼ ّ یب اف
عين ّ تـك عْیو ایزبػ کـػ .ثب ایزبػ ُـ چيناًؼاف ّ ؿّایتی ًْ ػؿ ّاهغ هب عْیو ؿا تـییـ هیػُین ّ ًبهی ًْ ّ
صبلتی ًْ ثَ عْیو هیػُین ،فیـا ثب تـییـ یک رقّ اف مٌبؿیْ آًگبٍ ُوَ مٌبؿیْ ّ ثبفی هزجْؿ ثَ تضْل امت.
ُوبًطْؿ کَ ُـ هتٌی فثبى هتلبّت ّ هتٌبمت عْیو ؿا هیٓلجؼ.
فیـا ُوَ چیق ػؿ ؿّایبت هب اف ّاهؼیت ،اف ػلن ّ افػين ّ هؼؿت ػؿ پیًْؼ ثب یکؼیگـًؼ .ایٌگًَْ امت کَ ثبفیُبی
مٌتی ّ هؼؿى یب پنبهؼؿى اف ػين ،هؼؿت ،ػلن ،اف آگبُی ّ ًبآگبُی آكـیؼٍ هیىًْؼ .مـچيوَ عالهیت هؼاّم ثيـی ػؿ
ایٌزب ًِلتَ امت .فیـا هب ُویيَ ػؿ ؿّایت عْیو اف عْػ ،اف هؼيْم ،اف ّاهؼیت ّ اف عؼا هیفیین ّ ایي ؿّایت هبثل
تضْل امت ّ هـتت رنن ّؿّاى هب ػؿ پی ػمتیبثی ثَ توٌبی گويؼٍ ّ اىتیبهی ًْ امت ّ هب ؿا ّاػاؿ هیمبفػ کَ
ؿّایتی ًْ ّ چيناًؼافی ًْ اف ثبفی تـافیک/کویک ػين ّ فًؼگی عْیو ثیبكـیٌین ّ ػیگـثبؿ ؿّایتی ًْ ّ صبلتی ًْ
اف ػىکیيْت ،لیلی ّ هزٌْى ،اف عـاثبتی ّ کبفاًْا ّ یب اف مبػّهبفّعینت ػؿّى عْیو ثیبكـیٌین ّ ثَ ػـٍَ ّ
رِبى رؼیؼی اف ثبفی اؿّتینن ،ػين ّ هؼؿت ػمت یبثین .رِبًی ًْ کَ ُویيَ ًبکبهل امت ّ یک ثبفی ًْ کَ ُویيَ
ًبتوبم امت ّ ایٌگًَْ ثبفی ربّػاًَ ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ثيـی ػؿ یک چـعو ثؼّى تکـاؿ هـتت اػاهَ هییبثؼ ّ ثَ
هْل لکبى رِبى موجْلیک هب ّ عالهیت كـػیٌُ ،ـی ّ ػلوی هب ُیچگبٍ اف آى ثبفًویهبًؼ ،اف ًْ ًْىتَ ىْػ ّ تضْل
یبثؼ.
ُوبىْٓؿ کَ اهیؼّاؿم کَ ایي مَ هوبلَ عْاًٌؼٍ ایـاًی ؿا ثب ؿّایبتی ًْ ّ ًگبُی ًْ اف ؿّاىکبّی آىٌب مبعتَ ثبىؼ؛ ُن
تلبّت هـا ثب ػیگـ ُوکبؿاًن آىکبؿ مبعتَ ثبىؼ ّ ُن ثَ عْاًٌؼٍ ایـاًی اهکبى ػُؼ ،ثب ػیؼى ایي چيناًؼافُب ّ ًگبٍُبی
هغتلق ؿّاًيٌبعتی ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هؼؿى ّ یب چٌؼٍؼایی پنبهؼؿى ،یَ ؿّایت چٌؼٍؼایی ایي پؼیؼٍُب ّ ثَ یک
«کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» ػؿ ًگبٍ ثَ ُنتی ّ ثَ هّْْػبت ثبال ػمت یبثؼ.
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ثبىؼ کَ ُنؿهبى تلبّت ایي ًگبٍ ًْ ّ هؼؿت آى ػؿ هوبینَ ثب کبؿُبی ػیگـ ؿّاًيٌبمبى هؼؿى ایـاًی ثِتـ هيغٌ ىؼٍ
ثبىؼ تب چبلو ّ ػیبلْگی ًْ ػؿایي فهیٌَ ایزبػ ىْػ ّ ثبىؼ کَ ایي ًْىتَ ثَ ؿىؼ ایي ًگبٍُب ّ ؿّایبت ًْ ػؿ فهیٌَُبی
هغتلق ّ ثَ علن ایي «ّصؼت ػؿ کخـت» مٌبؿیْی هؼؿى ّ پنبهؼؿى ایـاًی ّ یب ػؿ صبلت ثِتـ ثَ «کخـت ػؿ ّصؼت
چٌؼٍؼایی» ػؿ كـٌُگ هب کوک ؿمبًؼ .فیـا عْامت ًِبیی ایي هوبالت ّ ًگبؿًؼٍ کوک ثَ ایزبػ ایي مٌبؿیْ ّ
ػینکْؿك ًْ امت کَ ػؿ ثطي ربهؼَ ایـاى ػؿ صبل ؿىؼ امت ّ ًگبٍ ًگبؿًؼٍ ّ ُوَ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی ایـاًی ػؿ
ػـٍَُبی هغتلق ٌُـ ّ اًؼیيَ ًوبػ ّ تجلْؿی اف آى ُنتٌؼ.
ثبؿی اًؼک اًؼک روغ هنتبى ّ ؿًؼاى ّ اؿْاگـاى ىبػ ّ عٌؼاى ایـاًی كـا هیؿمؼ ّ فهبى ثبفی ّ ؿهٌ ػبؿكبى ّ
ػبىوبى ّ صکوت ىبػاى ایـاًی كـاهیؿمؼ .هب ّ رِبى هب تجلْؿ ایي مٌبؿیْی ًْ ّ ؿّایبت هغتلق آى ّ هؼؿت ایي ًگبٍ
ًْ ػؿ ىکنتي عٌؼاى رِبى کِي ّ ایزبػ ؿًنبًل ایـاى امت .ثبؿی هّْْع ػمتیبثی ثَ رِبى عٌؼاى ّ ُویيَ ػؿ صبل
تضْل ثبفی ػين ّ هؼؿت عْیو ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ اف ػىکیيْت ّ کبفاًْای عٌؼاى ،اف ؿًؼ هلٌؼؿ عـاثبتی ّ ػبىن ّ
عـػهٌؼ ىبػ عْیو ّ تضْل ػؿ کل ػینکْؿك ربهؼَ ّ ایزبػ رِبًی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ّ عٌؼاى امت.
اػثیبت:
/1--2-3- Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst!. S.33-34-57-58
 ./6/5/4هجبًی ؿّاىکبّی كـّیؼ_ لکبى .ػکتـ هْللی320/319_270/269 .ً .
/7http://www.rp-online.de/public/article/kultur/mehr_kultur/559446/Don-Quijote-Ahnherrder-Leser.html
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فاًتغن هؾتشک « حداب اخثاسی»« ،صًاى هللا» ؽیشیي ًؾاط ّ «ؽؼشػکظ» م .آصسم
هؼؿت ًوؼ ٌُـی ؿّاًکبّاًَ ًْیي هجل اف ُـچیق ػؿ ایي امت کَ ثَ «پؼیؼٍ ٌُـی» هخل كیلن ،ؿهبى یب ػکل ٌُـی ثَ
مبى یک پؼیؼٍ چٌؼالیَ هیًگـػ .اف ٓـف ػیگـ ثَ ربی آًکَ هخل ؿّاًکبّی کالمیک ثَ ػًجبل یبكتي صبلت گـٍ اػیپ
ٌُـهٌؼ ػؿ احـه ثبىؼ ،آًطْؿ کَ ثـای هخبل كـّیؼ ثَ ػامتبیْمکی ،ػاّیٌچی ّ یب ُبهلت ىکنپیـ هیًگـػ ،ثؼًجبل یبكتي
«مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک هتي» ّ ؿاثطَ «هتي/توبىبچی» امت .فیـا ػؿ ایي ًگبٍ ُـ هتي ٌُـی ػؿ ّاهغ «آیٌَای» اف
رِبى امت ّ چيناًؼافی اف ایي رِبى ؿا ثَ هب ًيبى هیػُؼ ّ ُوقهبى ثَ ایي ػؿیچَ ّ چيناًؼاف ًظن هیػُؼ ،ثَ
توٌبُبی هب ثَ ػٌْاى توبىبچی ّ عْاًٌؼٍ ًظن هیػُؼ.
هّْْع هِن ػیگـ ایي امت کَ ثٌب ثَ ؿّاىکبّی لکبى (ُ )1ـ اًنبى ّ ُـ پؼیؼٍ یب ػول اًنبًی ػاؿای مَ صبلت «
موجْلیک ،عیبلی ،ؿئبل یب کبثْكّاؿ» امت ّ ایي مَ صبلت ػؿ ُـ پؼیؼٍ صْْؿ ػاؿًؼ ّ ثؼّى یکؼیگـ ًویتْاًٌؼ ثبىٌؼ،
اهب ثلْؽ ثيـی ّ عالهیت ثيـی ػؿ ایي امت کَ ػٌَـ «موجْلیک» ثـ ػّ ػٌَـ ػیگـ ػؿ ؿاثطَ ّ ػؿ پؼیؼٍ ثـتـی
ػاىتَ ثبىؼ.
اگـ ثَ فثبى مبػٍ ثغْاُین ایي مَ ثغو ؿا ػؿ هْؿػ یک احـ ٌُـی هخل كیلن یب ػکبمی ثکبؿ ثجـین ،آًگبٍ ثغو
«موجْلیک» كیلن یب ػکبمی ػؿ ّاهغ « ػامتبى ّ فثبى كیلن یب هّْْع ػکبمی» ،صبلت كیلن ّ یب ؿّایت ػکبمی امت کَ
ثبػج ایزبػ «تلنیـ ّ ًوؼ» ًقػ توبىبچی هیىْػ ،ؽُي اّ ؿا ثب هجبصج ّ تَبّیـی ػؿگیـ هیکٌؼ ّ اّ ؿا ّاػاؿ هیمبفػ
ػؿ آى ثبؿٍ ثیبًؼیيؼ ّ ؿّایت عْیو اف هتي ّ احـ ؿا ثیبكـیٌؼ « .ثغو ًبؿمینتی» كیلن ُوبى «تَْیـ ّ صبلت
فیجبییىٌبمبًَ كیلن» امت کَ چْى یک « هالة» توبىبچی ؿا هیگیـػ ّ یب ػؿ اّ هیل تٌلـ ایزبػ هیکٌؼ .صبلت ؿئبل كیلن
ػؿ ّاهغ صبلت ُْلٌبک ّ هزِْل كیلن امت کَ توبىبچی ؿا اف تـك« كلذ هیکٌؼ .»2 .افیيؿّ صبلت ؿئبل ثَ ّیژٍ ػؿ پی
ایزبػ عيًْت هضِ ّ مکل هضِ امت ّ ػؿ توبىبچی ثَ صبلت ًْػی « هیغکْةىؼى» ثـّف هیکٌؼ .هخل عٌؼٍ
ّصيتٌبک ثـ لجبى رْکـ ػؿ كیلن «ثتهي» ،عٌؼٍای کَ هیتْاى ثَ فثبى لکبى آى ؿا «ػُيکزی ؿئبل یب کبثْكّاؿ»،
ػُيکزی ّاهؼیت ًبهیؼ.
ػؿ یک احـ ٌُـی هْی ُـ مَ ػٌَـ صْْؿ ػاؿًؼ ،اهب ثـتـی ػٌَـ موجْلیک ثبػج هیىْػ کَ احـ ٌُـی چْى یک
«هتي ثبف» ثبػج ایزبػ تلنیـُبی ًْ ّ چيناًؼافُبی ًْ ثَ هّْْع ىْػ ّ عالهیت كیلن ،عالهیت توبىبچی ّ تلنیـ اّ ّ
اصنبمبت هتلبّت ّ ػوین اّ ؿا ثـهیاًگیقػ ّ اّ ؿا ثب ؿّایت ّ چيناًؼافی ًْ اف ّاهؼیت ؿّثـّ هیمبفػُ .وبًطْؿ
کَ ثَ ىیٍْ عْیو اربفٍ هزؾّثیت ّ هنضْؿیت ًبؿمینتی ّ لول ُْلٌبکی ّ هیغکْةىؼى ؿئبل ًیق هیػُؼ.
ایٌگًَُْبی ژاًـُبی هغتلق چْى ژاًـ تـاژیک ،ژاًـ ّصيت یب کوؼیّاؿ ّ ؿیـٍ آكـیؼٍ هیىْػ .اهب ّهتی ؿّایت كیلن
ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ًبؿمینتی ثبىؼ ،آًگبٍ كیلن ػؿ پی ایزبػ یک صبلت هنضْؿی ّ هزؾّثیت هطلن امت ّ ثٌبثـایي امیـ
تَبّیـ ،صبالت ّ مٌبؿیُْبی ػوْهی هیهبًؼ کَ ثبٍطالس توبىبچی ؿا رلت هیکٌؼ ّ توبىبچی «اصنبمبتی» ایزبػ
هیکٌؼ .ثب ایٌکبؿ ُوقهبى اّ توبىبچی ؿا ثَ یک « هـیؼ» ًبؿمینتی عْیو ّ ًبتْاى اف ًوؼ تجؼیل هیکٌؼ .ػؿ صبلت
«ؿئبل» كیلن ،آًگبٍ كیلن ثَ ثیبى عيًْت هضِ ّ لؾت عيي هضِ هیپـػافػ ،ثَ ىؼت هطلنگـایبًَ ّ میبٍ/ملیؼی
هیىْػ .ایي ؿّایت ُْلٌبک ّ یب ػؿ صبلت ایـاًی «ًبهْمی ّ اعالهی ،آؿهبًی» ثَ توٌبی توبىبچی ًیق ىکل ّ صبلت
هیػُؼ ّ ثَ اّ ربیی ػؿ ثبفی «ؿئبل ّ ُْلٌبک» عْیو هیػُؼ ّ اّ ؿا ثَ «توبىبچی ؿئبلی» تجؼیل هیکٌؼ کَ کبهال ػؿ
ایي عيًْت ّ لؾت هضِ هضْ هیىْػ ّ كـػیت ّ هؼؿت ًوؼ عْیو ؿا اف ػمت هیػُؼ ّ اکٌْى ثَ اثقاؿ ارـایی یک
«پـّپبگبًؼای عيًْتآهیق» تجؼیل هیىْػ.
ػؿ احـ ٌُـی هْی ُوَ ایي مَ صبالت ثَ ػؿربت هغتلق ّرْػ ػاؿًؼ اهب كؤ ػؿ ٌُگبهی کَ ػّ مبصت ًبؿمینتی ّ ؿئبل
ػؿ ًِبیت ػؿ عؼهت «مبصت موجْلیک» هتي ّ احـ ثبىٌؼ ،آًگبٍ یک احـ ٌُـی ثبلـبًَ ،هْی ّ چٌؼالیَ هیىْػ ،هبًؼگبؿ
هیىْػ ّ هـتت هیتْاًؼ ؿّایبت ّ تلبمیـی ًْ اف عْیو ثَ مبى یک «هتي ثبف» ثیبكـیٌؼ .ػؿ صبلیکَ احـ ًبؿمینتی ّ یب
ؿئبل ػؿ ّاهغ ْٓل ػوـه کن امت ّ گؾؿا امت فیـا ثـ اصنبك گـایی ًبؿمینتی ّ یب ثـ پـّپبگبًؼای ًبهْمی ّ یب
میبمی امتْاؿ امت.
اگـ احـ ٌُـی ثَ مبى «آیٌَ» اینت کَ اًنبى ؿا اف لضبظ ؿّاًی ّاؿػ صبلت اّلیَ کْػکبًَ اّ ّ «هـصلَ آیٌَ» هیمبفػ
کَ ػؿ آى هب هنضْؿاًَ ثَ هبػؿ عْیو هی ًگـینتین ّ صبل هنضْؿاًَ ّ ثب کٌزکبّی ثَ یک كیلن ّ احـ ٌُـی هی ًگـین
تب ثجیٌین کَ ػؿ «آبم هوٌْػَ» چَ اتلبهی هیاكتؼ ّ ایٌگًَْ هزؾّة یک احـ ٌُـی هیىْین ،هزؾّة رؾاثیت ػامتبى یب
ػکل ّ ٌُـپیيَ هیىْین ،اهب احـ ٌُـی عْة تٌِب ثَ ایي هنضْؿی اکتلب ًویکٌؼ ّ اگـ ثب کوک ایي هنضْؿی هب ؿا ثَ
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مبى توبىبچی هالة هیکٌؼ ّ ثَ عـیؼ ّ یب توبىبی احـ ّاػاؿ هیکٌؼ ،صبل ثب ًْع ؿّایتو ّ ثب هؼؿت موجْلیک هتٌو
ثبػج هیيْػ کَ ُـچَ ثیيتـ هب ػؿ هنیـ توبىبی كیلن ّ یب احـ ثبلؾ ّ ثبلـتـ ىْین ،ثب هجبصج ػوین ّ اًنبًی عْیو
ػؿگیـ ىْین ّ ػؿ اًتِب ثَ ثیبى ًظـ ّ ؿّایت عْیو اف هتي ثپـػافین ّ ثب هتي ّ ػیگـاى ّاؿػ چبلو ىْین .اهب احـ ٌُـی
کَ ّؼیق امت ػؿ ّاهغ امیـ یک «كبًتنن» امت ّ هیعْاُؼ یک «تَْیـ هطلن ّ ًِبیی ّ یب تَْیـ ىکُْوٌؼ» اف
فًؼگی ّ ػیگـی اؿائَ ػُؼ تب توبىبچی ػؿ ایي تَْیـ ّ ىْؿ صل ىْػ ّ عْیو ؿا كـاهْه کٌؼ .عْاٍ ایي تَْیـ
ًبؿمینتی ّ ىکُْوٌؼ یک ٌُـپیيَ فیجب ثبىؼ ّ یب صبلت ًبهْمی ّ ؿئبل كیلوی کَ ػؿ ثیٌٌؼٍ ؿگِبی گـػًو ؿا
ثـهیاكـّفػ ّ هیعْاُؼ صنبة ػىوي ؿا ثـمؼ .ػؿ ُـ صبل احـ ٌُـی ثَ توٌبی ثیٌٌؼٍ یک «ًظن ّ مبعتبؿ» موجْلیک
یب ًبؿمینتی ّ ؿئبل هیػُؼ.
صبل ثب ایي هؼیبؿُب هیعْاُن کْتبٍ ثَ ًوؼ پؼیؼٍ « چبػؿ ّ صزبة ارجبؿی ّ »3.مَ احـ ٌُـی اف «ىیـیي ًيبٓ »4.اف
هزوْػَ ػکنِبی ٌُـی «فًبى هللا» اّ ّ مَ « ىؼـػکل »5.اف هضوؼ آفؿم ثپـػافم کَ ایي ىؼـػکنِب ؿا ثـای
اّلیي ثبؿ ػؿ كیل ثْک ػیؼم ّ ُوبى هـا ّاػاىت کَ کْتبٍ ثَ ًوؼ ایي هّْْع ثٌيیٌن .هّْْع هيتـک ػؿ ُوَ ایي مَ
پؼیؼٍ ػؿ ّاهغ ًْع ًگبٍ ثَ «رنن ّ چبػؿ» اف چيناًؼافُبی هغتلق امت ّ مْال ؿّاًکبّاًَ ایي امت کَ آیب ػؿ ایي پؼیؼٍ
ُب ػٌَـ اٍلی ،ػٌَـ ثبلـبًَ ّ موجْلیک امت ّ یب ایي پؼیؼٍ ُب امیـ كبًتنن ّ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ُنتٌؼ ،آیب
آحبؿ ٌُـی ًيبٓ ّ آفؿم هیتْاًٌؼ ثَ ایي ؿّایت موجْلیک اف پؼیؼٍ رنن ّ یب چبػؿ ػمت یبثٌؼ ّ یب آًکَ ًگبٍ آًِب ػچبؿ
ُوبى كبًتنن ّ صبلت ىؼیؼا ًبؿمینتی یب ؿئبلی امت کَ پؼیؼٍ «چبػؿ ارجبؿی» ثَ آى ػچبؿ امت.
فاًتغن ًِفتَ دس پذیذٍ «چادس اخثاسی»
ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼُبی ػیگـم اف رولَ ػؿ هوبلَ « ؿاثطَ صزبة ثب ثیهـفی» ایـاًی هطـس کـػم ،پؼیؼٍ «صزبة
ارجبؿی» ّ چبػؿ ػؿ ّاهغ ًبىی اف یک كبًتنن ّ تُْن ًبؿمینتی امت .ژیژک ًیق ػؿ هوبلَ عْثو ثَ ًبم «فى ػؿ
امالم» ثَ كبًتنن ًِلتَ ػؿ چبػؿ ارجبؿی اىبؿٍ هیکٌؼ .چبػؿ ارجبؿی ػؿ ّاهغ ثـای اًنبى ثيؼت هؾُجی ثَ مبى ّمیلَای
ثـای پْىبًؼى ّ صلع کـػى «صویوت ّ عؼا» ،ثـای پْىبًؼى ّ صلع کـػى «ثیگٌبُی ّ یک چیق ثکـ ّ ػمتًغْؿػٍ»
امت .ػؿ ایي هؼٌب «صزبة ارجبؿی» ّ چبػؿ ػؿ ّاهغ یک «كتیو» امت ّ هخل ُـ «كتیو» هیعْاُؼ ثَ یک «ػیگـی
ثقؿگ ّ ىکُْوٌؼ» ،ثَ یک ثِيت گويؼٍ اىبؿٍ کٌؼ ّ ثگْیؼ کَ ایي ثِيت گويؼٍ ،صویوت گويؼٍ ّرْػ ػاؿػ ّ هب اف آى
هضبكظت هیکٌین .ایي تُْن ًِلتَ ػؿ صزبة ارجبؿی ؿا هیتْاى ػؿ ػّ ػکل اّلیَ ؽیل ًیق ثغْثی ػیؼ کَ ػؿ آى چبػؿ ثَ
مبى یک صبلت آؿهبًی ّ تجلْؿ یک ایؼٍ هؾُجی ػول هیکٌؼ ّ صبكع یک «ثِيت گويؼٍ ّ ایؼٍ هطلن ،صویوت هطلن پيت
چبػؿ» امت.

صبٍل ایي تُْن ّ ًبتْاًی اف ػیؼى آًکَ ُیچ صویوت ًِبیی ّ ػؿ ًِبیت ُیچ «ثکبؿت ًِبیی» ّرْػ ًؼاؿػ ّ ُویيَ
هیتْاى اف ُـ چیق ،اف عؼا تب اًنبى ّ فى ّ هـػ ،ؿّایبت ّ تؼبؿیلی ًْ یبكت ،ایي امت کَ اف یک مْ كـػ ّ ربهؼَ
ثيؼت هؾُجی امیـ یک مـی ؿیتْال كتیيینتی ّ یب ثب تکـاؿ صبالت ّمْامی/ارجبؿی امت .اف ٓـف ػیگـ هـتت
هزجْؿ هیيْػ ،صبالت ػیگـ فًبًَ ّ یب توٌبُبی ػیگـ رنن ّ اًنبى ؿا ػؿ پبی صلع ایي «كتیو» ّ ؿّایت پبک اف فى ّ
فًؼگی كؼا کٌؼ ،فًبى ّاهؼی ّ توٌبُبی ّاهؼی ّ موجْلیک ػیگـ ؿا ّاػاؿػ کَ ػؿ پبی ایي صبلت كـىتَ ّاؿ ّ پبک هؼؿتِب
ّ توٌبُبی عْیو ؿا كؼا کٌٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ ًبچبؿ هـتت ّمْمَ چیـگی ثـ چبػؿ ّ صزبة ّ ّمْمَ ػیؼى صویوت
ػـیبى ّ ًِلتَ ػؿ پيت چبػؿ ؿا ایزبػ هیکٌؼ .آًگبٍ چٌیي ربهؼَ ای عْیو ؿا ثَ رٌگ ػائوی اعالمّ/مْمَ ایزبػ هیکٌؼ
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ّ یک ؿّف کيق صزبة هیکٌؼ ّ ؿّف ػیگـ ػؿ پی «ثبفگيت چبػؿ ّ ثبفگيت ثَ عْیيتي» امت ّ ُـ ػّی ایي
صبالت عزبلت اكـآی ّ ثیهـفی ارجبؿی ،صبالت اعالم گـایی اف یک مْ ّ امبؿت ػؿ ًگبٍ ّمْمَ عْیو ّ هیل
ىکبًؼى ُـ هبًْى اف مْی ػیگـ هـتت یکؼیگـ ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .فیـا ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼ ُـ ػّ ػؿ پی
ثبفگيت ثَ یک ثِيت ػؿّؿیي ّ پبک ،یکی ثَ امن ثِيت ؿّصی ّ ػیگـی ثَ عیبل ثِيت رنوی ّ آفاػ ُنتٌؼ.
ؿاٍ ػجْؿ اف ایي كبًتنن ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی ػمتیبثی ثَ ایي ثلْؽ كـػی ّ كـٌُگی امت کَ ُـ اًنبى ّ ُـ پؼیؼٍ
ػاؿای یک «صزبة موجْلیک» امت .افیٌـّ هب صتی ّهتی ُوؼیگـ ؿا ًیق لغت ثجیٌین ثبف ُن « لغتی» یکؼیگـ ؿا ًؼیؼٍ
این ،تٌِب صبلت ّ چين اًؼافی اف عْیو ّ ػیگـی ؿا ػیؼٍ این .فیـا ُویيَ صزبة ّ كبٍلَ ای ّرْػ ػاؿػ .افیٌـّ ًیق
هیتْاى هـتت ؿّایتی ًْ اف ُوَ چیق ،اف هؾُت ّ عؼا تب یبؿ ّ ػلن علن کـػ ّ هـتت تضْل یبكت .ربهؼَ ّ اًنبًی کَ
ثَ ایي «صزبة موجْلیک» ّ ػؿ چِبؿچْة هبًْى هؼًی ػمت ًیبثؼ ،ثَ هجْل هـف ّ كـػیت ػؿًّی عْیو ّ هـفُبی
ػیگـی ػمت ًیبثؼ ،آًگبٍ هضکْم امت کَ صبل ػچبؿ «صزبة کبثْك ّاؿ ّ ارجبؿی یب ؿئبل» ىْػ ّ یب امیـ «
هنضْؿیت ػؿ چبػؿ ثَ مبى یک پؼیؼٍ ّؼ اهپـیبلینتی» ّ ؿیـٍ ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت ًنلی ثْرْػ آّؿػ کَ صبل
عیبل هیکٌؼ ثب ػؿیؼى صزبة ّ ًبهْك ّ چبػؿ هیتْاًؼ ثَ «ؿُبیی ّ صویوت لغت فًؼگی» ػمت یبثؼ ،ثَ ثِيت گويؼٍ
ػمت یبثؼ ّ هتْرَ ًویيْػ کَ آى کبُي اعالهی ّ ایي کبُي لزبم گنیغتَ ّ اكـآی ػّ ؿّی یک مکَ ّ ُـ ػّ ثبفتْلیؼ
کٌٌؼٍ مٌت ّ ثضـاى ُنتٌؼ فیـا ُـ ػّ ثَ یک ثِيت هطلن ّ ػؿّؿیي ثبّؿ ػاؿًؼ ،امیـ یک كبًتنن هيبثَ ُنتٌؼ .امیـ
صبالت ًبؿمینتی ّ توتغ ُبی ؿئبل ُنتٌؼ.
لذست عوثْلیک ّ فاًتغن ًِفتَ دس دّ ػکظ «ؽیشیي ًؾاط»
ػکنِبی ٌُـی ىیـیي ًيبٓ اف پؼیؼٍ «چبػؿ ّ صزبة ارجبؿی» ،هخل مَ ػکل ؽیل ،ثَ عْثی ًيبى هیػٌُؼ کَ چگًَْ
ىیـیي ًيبٓ ثَ تُْن ّ ػؿّؽ ًِلتَ ،ثَ مـکْة ًِلتَ ػؿ تاله ثـای «صزبة ارجبؿی» فى پی ثـػٍ امت .ایٌگًَْ ػؿ
ػکبمی اّ هیثیٌین کَ چگًَْ فى اف یک مْ ػؿ هبلت چبػؿ میبُی هـاؿ ػاؿػ کَ هیعْاُؼ اّ ؿا هضؼّػ کٌؼ ،ثپْىبًؼ ّ
اف ٓـف ػیگـ عطبٓیِبی ثـ ؿّی ٍْؿت ّ ػمت ّ پبی فى ًوبػی ػیگـ اف تاله ایي ربهؼَ هؾُجی ثـای تجؼیل فى
ثَ یک « كتیو ّ تجلْؿ صویوت ّ ؿّس پبک» ّ صؾف کـػى ُوَ توٌبُبی ػیگـ فًبًَ ّ یب اًنبًی اّ ُنتٌؼ .یب تالىی
ثـای ثیبى توٌبُبی مـکْة ىؼٍ تْمٔ صزبة ثَ کوک اىؼبؿ كـّؽ ُنتٌؼ.

افیٌـّ ایي ػکنِب ُوقهبى صبلت هـثبًی ىؼى فًبًگی ػؿ ایي کـمت ّ صزبة تٌگ هؾُجی ّ میبٍ ّ ػؿ هبلت ًويِبیی
چْى «هبػؿ عْة ّ هِـثبى» ّ تاله ثـای تجؼیل ّ هنظ فى فًؼٍ ثَ تجلْؿ یک «ایؼٍی هؾُجی » ؿا ثَ عْثی اثـاف
هیکٌؼ .ػکنِبی ٌُـی هْی ّ تیتـ موجْلیک «فًبى هللا» ثَ عْثی ًيبى هیؼُؼ کَ ىیـیي ًيبٓ هبػؿ ثَ ػیؼى تاله ّ
كبًتنن ًبؿمینتی /ؿئبل یب كبرؼَ آهیق ًِلتَ ػؿ صزبة ارجبؿی ثْػٍ ّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ ایي تُْن ثْػٍ امت .مبعتبؿی کَ
ػؿ پی تجؼیل فى ثَ یک ًوبػ هؼؿت عؼا ّ صویوت عؼا ،تزلی عؼا ّ آهْفه اّ ّ مـکْة ُـ توٌبی كـػی ّ فًبًَ امت،
یب ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ػؿ پی تجؼیل فى ثَ یک «كتیو» امت .كتیيی کَ تجلْؿ ًبم عؼا ّ هؼؿت اّمت ّ هخل ػکل ػّم
ػؿ ثبال صزبة ؿا ثَ هخبثَ صلع «هـّاؿیؼی» هیثیٌؼ .ىیـیي ًيبٓ هبػؿ هیىْػ چِـٍ ّ عيًْت ّ تاله مـکْةگـاًَ
ّ ؿّی ػیگـ كبرؼَ آهیق ایي «هـّاؿیؼ» ؿا ًيبى ػُؼّ .اهؼیت تـاژیک ًِلتَ ػؿ پيت ایي تُْن ؿا ًيبى ػُؼ.
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یب ػؿ ػّ ػکل پبییٌی کَ لْلَ تلٌگی ػؿ رلْی ٍْؿت ّ یب ػؿ هیبى ػّ پبی فى هـاؿ ػاؿػ ،ثَ عْثی ىیـیي ًيبٓ
هیتْاًؼ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ رنن فى ّ ّرْػ اّ ػؿ هبلت ایي «ؿّیب ّ تُْن اعالهی» ثَ ّمیلَ ای ثـای ارـای ایي
اىتیبهبت ثٌیبػگـایبًَ تجؼیل هیيْػ ّ ثَ ثِبی آى ُوَ ىْؿُب ّ توٌبُبی فًبًَ ّ اًنبًی اّ مـکْة هیىًْؼ .اف ٓـف
ػیگـ لْلَ تلٌگ ػؿ ّاهغ ًوبػ یک « كبلْك عيي ّ صویوت هطلن ّ عيي» امت کَ عیبل هیکٌؼ صویوت ًِبیی ّ هؼؿت
ًِبیی ػؿ ػمت اّمت ّ اّ هیتْاًؼ ایي صویوت ؿا ثَ مْی ُوَ ىلیک کٌؼ.
تُْن ایي «كبلْك هطلن ّ هْی» ؿّی ػیگـی اف تُْن « چبػؿ ّ صلبظت اف صویوت ّ پبکی ًِلتَ ػؿ فیـ آى» امت ّ
ُـ ػّ ػؿ ّاهغ ارقای یک مٌبؿیْ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ًبهْمی ّ ثٌیبػگـایبًَ ُنتٌؼ ّ ػؿ ػکنِبی ٌُـی ًيبٓ ایي
پیًْؼی گلتوبًی ّ عطـًبک ثغْثی ثَ تَْیـ کيیؼٍ هیىْػ .اگـ چبػؿارجبؿی ثَ ػٌْاى كتیو ػؿ صبل ثیبى ّ اىبؿٍ ثَ
یک تُْن ّ صویوت هطلن پيت پـػٍ صزبة امت ،آًگبٍ املضَ ًبهْمی کبؿه ػكبع ًبهْمی اف ایي تُْن ّ صویوت هطلن،
ایؼٍ ّ تُْن امت ّ مـکْة ُـ ػٌَـ ّ توٌبی هغبلق ایي تُْن اّلیَُ .ـ ػّی آًِب تجلْؿ تاله ثـای ػمتیبثی ثَ یک
«ثِيت هطلن» ُنتٌؼ ّ چْى ایي ثِيت هطلن ّ كبلْك هْی یک ػؿّؽ امت ،ثٌبثـایي ىکل ثیبى آى ثٌبچبؿ كبرؼَ
آهیق ،ػیکتبتْؿهٌيبًَ ّ عطـًبک عْاُؼ ثْػ.
کبؿُبی ىیـیي ًيبٓ هیتْاًؼ ثَ عْثی ایي چٌؼالیگی ّ ُن كْبی تـاژیک ّ مـکْة گـ ّ میبٍ ایي «هـثبًی گـی ّ
كتیو هؾُجی» ؿا ًيبى ػُؼ ّ مبعتبؿ ّ مٌبؿیْی تـاژیک ًِلتَ ػؿ پيت ایي «آییي ّ ؿیتْالی» ؿا ًيبى ػُؼ کَ ػؿ ّاهغ
ثـ ؿّی یک كبًتنن ّ تُْن ًبؿمینتی/ؿئبل ،ثـ ؿّی تاله تـاژیک /کبثْكّاؿ ثـای ػمت یبثی ثَ یک ثِيت گويؼٍ ّ
مـکْة عيي ُـ ػٌَـ هتلبّت ّ هٌتوؼ امتْاؿ ّ پبیَ ؿیقی ىؼٍ امت ّ ُن یک «ؿیتْال كتیيینتی» امت ّ ُن یک
آییي هـثبًیگـی ّ ربلت امت کَ هؼٌبی اّلیَ «كتیو» کَ اف آییيُبی هؾُجی اهْام اّلیَ هیایؼ ػ ؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب
«آییي هـثبًیگـی« امت .ایي هؼؿت موجْلیک ٌُـ ىیـیي ًيبٓ هب ؿا ثَ كکـ ّاهیػاؿػّ ،اهؼیت ّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ ایي
تُْن ّ ؿكتبؿ یب ؿیتْال ؿا ثجیٌین ّ هب ؿا ّاػاؿ هیکٌؼ ػؿ آى ثبؿٍ ثیبًؼیيین ّ آى ؿا ًوؼ کٌین.
هيکل ػکبمیِبی ىیـیي ًيبٓ اهب ایي امت کَ ػؿ ًگبٍ اّ ًیق ػؿ ًِبیت ثب ایي تُْن ؿّثـّ ُنتین کَ گْیی آًزب یک
«رنن ّ فى» ػؿ صبل مـکْة ىؼى امت ّ ثیٌٌؼٍ ثب ػیؼى ایي ػکنِب ثیو اف ُـ چیق آؿفّ هیکٌؼ کَ ؿّفی صزبة
ارجبؿی اف ثیي ؿّػ ّ ایي رٌجَ هْی کبؿ امت اهب ُوقهبى ایي اصنبك ًیق ثْرْػ هیآیؼ کَ گْیی آًگبٍ ایي رنن ّ فى
هیتْاًؼ کبهال آفاػ ّ ؿُب ثبىؼ ّ ایي ػؿّؽ ّ تُْن ًِلتَ ػؿ کبؿ امت .فیـا آفاػی کبهل ًبهوکي امتُ .وبًطْؿ کَ فى
ّ رنن یک ػینکْؿك ّ یک ؿّایت امت ّ هب ثب اف ثیي ثـػى صزبة ارجبؿی ّاؿػ رِبى ؿُب اف صزبة ًویيْین ،ثَ
ثِيت اّلیَ ثـًویگـػین ثلکَ ّاؿػ ػـٍَ ثبلـبًَ «صزبة موجْلیک» هیيْین.
ثَ ثبّؿ هي ایي عطب ّ ًبتْاًی پٌِبى ػؿ کبؿ ىیـیي ًيبٓ ثبػج ىؼٍ امت کَ اّ ًتْاًؼ صبل ثَ ػٌْاى فى ّ ٌُـهٌؼ اف
ایي چيناًؼاف ثَ ُویي پؼیؼٍ ػؿ رِبى هؼؿى ثپـػافػ ّ ثـای هخبل اف ًگبٍ فى ّ ٌُـهٌؼ هِبرـ ّ ػّكـٌُگی ثَ پؼیؼٍ
«فى هؼؿى» ثٌگـػ ّ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ «فى ّ رنن» اف یک مْ ػؿ رِبى هؼؿى ػؿ ّاهغ امیـ کـمتِب ّ ؿّایبت
ػیگـی امت ّ اف مْی ػیگـ ًيبى ػُؼ کَ اٍْال فى ّ فًؼگی یک ؿّایت ّ یک «هّْْع ػؿ صزبة» امت ّ ُویيَ
صزبثی هیبى اًنبى ّ فًؼگی ،هیبى كـػ ّ ػیگـی ّرْػ ػاؿػ ّ ثٌبثـایي هب ُیچگبٍ ثَ ؿاف ًِبیی ػیگـی ّ عْػهبى پی
ًوی ثـین ّ هضکْم ثَ صؼك فػى ّ عالهیت صوبین ّ ؿّایبت ُنتین.
یب اّ ًتْاًؼ ػؿ ػیي ًيبى ػاػى «صبلت ؿئبل یب کبثْك ّاؿ ّ میبٍ چبػؿ ّ ثٌیبػگـایی» ،اهکبًبت ّ ّاهؼیبت ًِلتَ ػؿ
«چبػؿ ّ یب ُـ صزبة» ؿا ًيبى ػُؼ .فیـا هيکل صزبة ارجبؿی امت ّگـًَ چبػؿ ًیق هیتْاًؼ ًوبػ یک عْامت ّ
اًتغبة موجْلیک ،یک پْىو اًتغبة ىؼٍ ّ ثب ؿًگِب ّ صبالت هغتلق ثبىؼ .یک «ؿّایت هبثل تضْل» ثبىؼ ثَ ربی
آًکَ هخل اهـّف یک پؼیؼٍ ّ اىتیبم « ًبؿمینتی/ؿئبل» یب كبرؼَآهیق ثبىؼ .افیٌـّ ػؿ ًْع ًگبٍ ىیـیي ًيبٓ ًیق ًْػی
هطلنگـایی هْد هیفًؼ کَ آػم اثتؼا ثَ عبٓـ اُویت ثَ ًوبیو گؾاىتي كبرؼَ صزبة ارجبؿی ّ مینتن ثٌیبػگـایی اف آى
ػجْؿ هیکٌؼ ّ ثَ آى تْرَ ًویکٌؼ ّ اثتؼا ػؿ یک ثـعْؿػ ػهین هتْرَ یک «صبلت ثٌیبػگـایبًَ» ػؿ ًْع ًگبٍ اّ هیىْػ.
ایي ًبتْاًی اف گؾاؿ ّ ػگـػینی ثِتـ ثَ «ٌُـهٌؼ هِبرـ ػّكـٌُگی یب ٌُـهٌؼ پنبهؼؿى چٌؼچيناًؼافی» ثبػج ىؼٍ امت
کَ کبؿُبی ػکبمی اّ ًتْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ اف صبلت «تـاژیک» ایي ػکنِبی ؽیل ثَ صبلت تـاژیک/کویک هؼؿى ّ
چٌؼالیَ تجؼیل ىْػ ّ اّ ػؿ ّاهغ ثَ یک ٌُـهٌؼ چٌؼالیَ ای تجؼیل ىْػ کَ کبؿُبیو ُن ثـای اًنبى ىـهی ّ ُن اًنبى
هؼؿى یک «ؿـیجَآىٌب» امت ،رؾاة ّ ػؿ ػیي صبل هتلبّت امت .فیـا ثـ هـف كـٌُگِب هیفیؼ ّ هبػؿ ثَ ایزبػ ّاهؼیت
ّ چيناًؼافی ًْ امت.
الجتَ ایي مغي ًِبیی هـا ثبینتی ثب اصتیبٓ ًگـینت ،فیـا هي كؤ ثـعی آحبؿ ىیـیي ًيبٓ ؿا ػیؼٍ ام ّ اگـ اّ کبؿُبیی
ػؿ ایي فهیٌَ ػؿ رِبى هؼؿى ػاىتَ امت ،عْىضبل هیيْم کَ ػّمتبى ثـای هي لیٌکو ؿا ثلـمتٌؼُ .وبًطْؿ کَ هبیلن
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كیلن اّ ؿا ثقّػی ًگبٍ کٌن تب ثجیٌین کَ آیب ػؿ ػـٍَ كیلن هبػؿ ثَ ایي تضْل هِن ىؼٍ امت ّ یب تْاًنتَ امت ؿّایتی ًْ ّ
هْی اف ػامتبى ىِـًْه پبؿمی پْؿ ثیبكـیٌؼ ّ صتی اف عطبُبی ًْینٌؼٍ ػجْؿ کٌؼ ّ یب آًکَ ًبتْاى اف ایٌکبؿ ثْػٍ امت.
پیـّفی كیلوو ػؿ کبى ثـای هي یک «ًيبًَ عْة» ایي كیلن امت اهب ُوقهبى ایي پیـّفی هؼیْى رٌجو مجق ّ ىـایٔ
امت .ثبینتی ایي كیلن ؿا ثجیٌن .ثـای هخبل هـربى مبتـاپی ػؿ «پـمپْلیل» عْیو ػؿ ثغيِبیی ثَ عْثی هبػؿ هیيْػ
ایي ًگبٍ تـاژیک/کویک ثَ ىـایٔ ػؿّى ایـاى ّ ُوقهبى ثَ ربهؼَ هؼؿى ؿا ایزبػ کٌؼ کَ یک ًوًَْ عْة آى ػمتگیـی
ػعتـک پبًک ػؿ عیبثبًِبی تِـاى ّ مپل مکبًل تزـثَ ػینکْی پبًک ػؿ ىِـ ّیي امت.
( هؼتی ثؼؼ اف ایي ًوؼ هْكن ثَ توبىبی كیلن «فًبى ثؼّى هـػاى» اف ىیـیي ًيبٓ ىؼم ّ هتبملبًَ ثبینتی ثگْین کَ ایي
کبؿ اّ ثنیبؿ ًبهْكن ثْػٍ امت ّ پیـّفیو ػؿ ريٌْاؿٍ کبى ثیيتـ ًبىی اف ىـایٔ ایـاى ّ رٌجو مجق ّ ػؿ ّاهغ یک
اهؼام میبمی ایي ريٌْاؿٍ ثـای ػكبع اف تضْالت ایـاى ثْػٍ امت .ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ ًوؼ ؿّاًيٌبعتی هي ثـ ایي
كیلن ثَ ًبم « فًبى ثؼّى هـػاى یب فًبى ثؼّى فًبى ّ كیلن کبؿت پنتبلی» هـارؼَ کٌیؼ).
لیٌک ًوؼ كیلن «فًبى ثؼّى هـػاى» اف ىیـیي ًيبٓ
http://www.sateer.de/1983/03/blog-post.html
فاًتغن ًِفتَ دس ؽؼشػکغِای هحوذ آصسم
هيکالت ػوؼٍ ىؼـػکنِبی م .آفؿم ،هخل ًوًَْ ؽیل ،ػؿ چٌؼ هّْْع ؽیل امت:

 /1هيکل ىؼـػکنِبی م .آفؿم اثتؼا ایي امت کَ اّ ثَ یک « ىؼـیت رؼی»ػ ػمت ًوی یبثؼ ّ یب هبػؿ ثَ ایزبػ یک
«احـ ٌُـی رؼیؼ ّ تللین» ّ ػؿ ایي هْؿػ یک احـ احـ تللیوی ّ ػّ ٍؼایی ًویىْػ .فیـا هیبى رنن فیجبی فًبى ّ
عطْٓ ىؼـگًَْ چبپ ىؼٍ ثـ ؿّی تي آًِب پیًْؼ اًؼک ّ هٌَْػی امت .ایي ىؼـ ػکنِب ثَ هْل ػّمتی ػیگـ چْى
ایي ىؼـُب چْى تبتْی ثـ ؿّی ثؼى ُنتٌؼ .هخل یک کبؿ تقییٌی هيٌگ ُنتٌؼ اهب ثؼّى یک هضتْای موجْلیک ّ ثؼّى
ایزبػ یک ّاهؼیت ّ ٌُـ چٌؼٍؼایی .هیبى رنن فیجبی فًبى ّ کلوبت پیًْؼ اؿگبًیک ّ ثَ مبى ارقای هغتلق یک
مبعتبؿ ّ ّاهؼیت ًینت ثلکَ چْى کلوبت ثـ ؿّی ػکنِبیی کَ اف ٓـین ایٌتـًت ّ اصتوبال تَبػكی پیؼا ىؼٍ اًؼ ،چبپ
ىؼٍ اًؼ ،ثٌبثـایي ػؿ ثیٌٌؼٍ ًویتْاًؼ ایزبػ یک «ّاهؼیت ّ چين اًؼاف ًْ» کٌؼ ثلکَ ثیيتـ یک کبؿ تقئیٌی ّ تزـثی ثب
ػکل امت .صبلت ػکنِب ّ عطْٓ ثب یکؼیگـ ثیگبًَ ّ ؿـیجَ اًؼ ،فیـا آًِب تْمٔ ىبػـ ثَ ُن چنجیؼٍ ىؼٍاًؼ ،ثَ مبى
كـاگوٌتِبی هغتلق اهب هتبملبًَ ىبػـ ًتْاًنتَ امت ثؼیي ّمیلَ یک «كـاگوٌت ًْ» ّ یک احـ ٌُـی ًْ ثیبكـیٌؼ ثلکَ
ایي کبؿ ثیيتـ یک ثَ ُن چنجبًؼى ػزْالًَ ّ ثَ ىیٍْ آه ىلَ هلوکبؿ ایـاًی امت.
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 /2هيکل ػویوتـ احـ ػؿ ؿاثطَ مبعتبؿی ّ ؿّاًی هیبى «رنن ّ کلوَ» امت .ػؿ ایٌزب رنن فًبى ثَ صبلت رنن فیجب ّ
پـىکٍْ هـاؿ ػاؿػ کَ ثـ ؿّی آى اىؼبؿ ّ ٓـصِبیی چْى تبتْی کلوبت چٌیٌی ًبهلِْم صک ىؼٍ اًؼ .ػؿ ایي رب هب ثب
تالهی «رنن ٓجیؼی ّ فیجبی فًبًَ» ّ «کلوَ ّ یب ٓـس ىبػـاًَ» ؿّثـّیین اهب ًَ ثَ ىکل ایزبػ یک ّاهؼیت ًْ ّ
موجْلیک ّ رؾاة ًَ ،ثَ ىکل ایزبػ یک احـ هْی ٌُـی کَ ُوقهبى هب ؿا ثب رنن فیجبی فًبًَ ّ ٓـاصی کبؿ هزؾّة ّ
هالة هیکٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ هب «ؿّایتی ًْ ّ ّاهؼیتی ًْ ّ موجْلیک» اف فى ّ رنن ًيبى هیػُؼ ،ثلکَ ایٌزب ػهیوب
هب ثب ُوبى كبًتنن ًِلتَ ػؿ «چبػؿ» ّ صزبة ارجبؿی ؿّثـّیین .یب ثِتـ امت ثگْیین ثب كبًتنن تکویلی ًِلتَ ػؿ «کيق
صزبة ارجبؿی» ؿّثـّیین .فیـا توبىبچی ػکل اف یک مْ ثب یک «ثؼى فیجب ّ ٓجیؼی ،یب ثب تَْیـ فى» ؿّثـّ امت
ّ اف ٓـف ػیگـ ثب کلوبت ّ ٓـصِبی صک ىؼٍ ثـ تي اّ ثَ ربی ایٌکَ ثب «ؿّایتی ًْ اف فًبًگی یب رنن فًبًَ» ؿّثـّ
ىْػ کَ ػؿ هبلت یک «صبلت ًْ ّ موجْلیک اف فى ّ یب فًؼگی» ثَ کوک تللین ّ اًطجبم ىبػـاًَ ػّ ژاًـ ٌُـی
ػکبمی ّ ىؼـ هیتْاًنت ٍْؿت ثگیـػُ .وبًطْؿ کَ «تبتْ» ػؿ هؼٌبی ػوین آى ثَ ػٌْاى یک ٌُـ ػهیوب ػؿ پی ایزبػ
یک «رنن ًْ» اف تـکیت رنن ّ ؿّایت کِي ّ تَْیـ ًْمت .تبتْ ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ػؿ پی کٌبؿ فػى صبلت ّ
ؿّایت هجلی اف عْیو ّ اف فًؼگی ّ ایزبػ یک ؿّایت ًْ ّ صبلت ًْ امت .تبتْ ػؿ پی ػمت یبثی ثَ «ػیگـی» ًِلتَ ػؿ
فیـ پْمت عْیو امت ،ثَ صبلت ّ ؿّایت ػیگـ عْیو .کبؿ م.آفؿم ًیق هیتْاًؼ ثَ مبى یک ژاًـ ًْیي ٌُـی ثَ ایي
هؼؿت ًْ ّ صبلت ًْ ػمت یبثؼ ّ هبػؿ ثَ «ػیؼى ػیگـی» ػؿ پيت رنن ّ تَْیـ اف ٓـین ایي تللین ثبىؼ ثَ ىـٓ آًکَ
اف اثتؼا ثؼاًؼ ّ ػویوب لول کٌؼ کَ چَ رنن فى ّ چَ ىؼـ اّ كؤ «ؿّایبت موجْلیک ،صبالتی» ُنتٌؼ ّ ثٌبثـایي هیتْاى
صبالتی ًْ ّ ّاهؼیبتی ًْ آكـیؼ ( .ػؿ ثـعی اف ىؼـ ػکنِب اّ کوی ثَ ایي صبلت ًْ ّ موجْلیک ًقػیک ىؼٍ امت اهب ایي
صبلت ثَ ىکل لضظَ ای گؾؿا ّ ؿًگی کن ؿًگ ػؿ احـ صبّـ امت ّ ًَ ثَ ػٌْاى هؼؿت اٍلی ّ ایزبػ یک ّاهؼیت
ًْیي).
ً /3بتْاًی ىبػـ اف ایي تللین ّ ایزبػ یک ّاهؼیت ًْ ،آكـیٌو یک ؿّایت ًْ اف ایي «ػیگـی»ً ،بىی اف گـكتبؿی ػؿ
ُوبى كبًتنن ّ تُْوی امت کَ اًنبى هؾُجی امیـ كبًتنن چبػؿ ثَ آى ػچبؿ امت .ػؿ ىؼـ ػکل م.آفؿم ػکل ػؿ تٌبهِ
ثب ىؼـ هـاؿ ػاؿػ .ػکل ػؿ ّاهغ ثَ مبى تَْیـ یک رنن ٓجیؼی امت ّ ایي رنن ٓجیؼی ّ ىکُْوٌؼ ،فیجب ػؿ ّاهغ
کالم ؿا کٌبؿ هیفًؼ ّ ثٌبثـایي ثیٌٌؼٍ یب ثیيتـ هنضْؿ فیجبیی اؿّتیکی ػکل هیىْػ ّ یب اف عْػه مْال هیکٌؼ کَ
ىؼـه کزبمت ّ چینت .ػؿ ایي ػؿگیـی هیبى ػکل ّ ىؼـ ّ پل فػى ىؼـ تْمٔ رنن فیجب ّ ًبؿمینتی هب ثب ُوبى
كبًتنن «چبػؿ» ؿّثـّیین اهب ایٌزب ثَ صبلت هتوبثل هیل «کيق صزبة» .فیـا ّهتی هب ثَ ایي آحبؿ فیـیي ىبػـ ًگبٍ هی
کٌین ّ اگـ ثب عْػهبى ٍبػم ثبىین ،تْرَ هبى ثَ رنن فى ّ لغتی اّمت ّ کلوبت كؤ تقییٌی ثـای ایي ُنتٌؼ ّ ًَ ایزبػ
یک ؿّایت ًْ اف فى ّ فًؼگی .ایٌزبمت کَ ػّثبؿٍ ثب كبًتنن اًنبى ایـاًی ؿّثـّ هیيْین کَ یب هیعْاُؼ چبػؿ ثبىؼ تب
اف کالم ّ پبکی ًِلتَ ػؿ پيت چبػؿ صلبظت کٌؼ ّ ًگؾاؿػ صبالت ػیگـ ّ توٌبُبی ػیگـ ثـّف کٌٌؼ .یب ایٌکَ اف ٓـف
ػیگـ ُوو هیل ػاؿػ ایي صزبة ؿا کٌبؿ ثقًؼ ،چبػؿ ؿا ثؼؿػ ّ ثجیٌیؼ کَ پيت آى چَ عجـ امت .ىؼـ ػکنِبی م .آفؿم
ًیق ػؿ ّاهغ ثیبى ًوبػیي ّ اؿّبی تُْن ًبؿمینتی «ػؿیؼى چبػؿ» ّ ػیؼى رنن ّ ٓجیؼت پيت کلوبت ّ هلبُین امت ّ
ایي ػهیوب یک تُْن امت .فیـا رِبى پيت کلوبت كؤ کلوبت ّ ؿّایبت ػیگـ ُنتٌؼ ّ رِبى پيت صزبة ػؿ ّاهغ یک
صزبة ًْ ّ یک ؿّایت كبًی ًْ امت ّ ًَ رنن ّ فًؼگی ؿُب یبكتَ ّ ٓجیؼی ّ ؿیـٍ.
 /4چَ ػؿ صبلت «چبػؿ» ّ یب ػؿ «ىؼـػکل ثبٍطالس ثی پـّای» م .آفؿم هب ثیيتـ ثب كبًتنن ّ ثب یک «كتیو»
ؿّثـّیین ّ ًَ ثب یک هؼؿت موجْلیک ّ م .آفؿم اگـ ثغْاُؼ ّاهؼب ایي ىؼـػکل ّ اهکبى ًْیي ؿا ثَ یک ژاًـ ًْ ثتؼیل
کٌؼ ُن ثبیؼ ثب ػهت ثیيتـی ػکل ّ هّْْػبت ّ تللین آًِب ؿا ایزبػ کٌؼ تب ؿّایتی ًْ ،تللیوی ّ یب چٌؼٍؼایی ایزبػ ىْػ
ّ ُن ثتْاًؼ ثـ ایي تُْن عْیو چیـٍ ىْػ کَ هیتْاًؼ « رنن ؿُب ىؼٍ ّ آفاػ» ؿا ُـ چَ ثیيتـ ًيبى ػُؼ ،اؿّتینن
رؼیؼی ؿا ًيبى ػُؼ .فیـا اؿّتینن ثؼّى صزبة هوکي ًینت .فیـا اؿّتینن ّ ىؼـ اؿّتینوی ًیق ّهتی هوکي امت کَ
ُویيَ ربیی ثـای ؿهقگيبیی ّ ًوؼ ّ رنتزْی هؼٌبی ػؿ هتي ثـای عْاًٌؼٍ هوکي ثبىؼ .فیـا اؿّتینن ًیق ػاؿای
صزبثی امت ّگـًَ هّْْع ػهیوب ُویي هیيْػ کَ ػؿ ػکنِب ٍْؿت گـكتَ امت ّ آى اؿّبی ثـعی اىتیبهبت ّ توتغ
ُبی رٌنی امت ّ ثٌبثـایي ثبینتی ػکنِب هـتت لغت تـ ىًْؼ ( ،ثب آًکَ لغتی کبهل ػکنِب ًیق اٍال هيکلی ًینت
اگـ کَ هؼؿت موجْلیک احـ هْرْػ ثبىؼ) ّ اف ٓـف ػیگـ گـكتبؿی ػؿ تُْن ّ كبًتنن ثیبى صویوت پيت پـػٍ ،فى آفاػ
اف چبػؿ کَ ُوبى كتیو ّ ػؿّؽ ًبؿمینتی ّ تکـاؿ تُْن ثبّؿ ثَ یک ثِيت گويؼٍ امت.
ُوبًطْؿ کَ ایي کبؿُب ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ اّ كـفًؼ ُویي ربهؼَ هؾُجی ّ اعالهی امت ّ ثَ ًبچبؿ گـكتبؿ ُوبى
ػینکْؿك ّ كبًتنن ُوگبًی امت ّ کبؿ كـػی اّ ،ؿىؼ عالهیت كـػی اّ ثنتگی ثَ آى ػاؿػ کَ تب کزب ثتْاًؼ ایي پیًْؼ
ػؿًّی عْیو ؿا ثجیٌؼ ،ثـ ایي كبًتنن چیـٍ ىْػ ّ ُـ چَ ثیيتـ پبی ػؿ ػـٍَ «فثبى موجْلیک ّ ًوؼ موجْلیکٌُ ،ـ
موجْلیک» ثگؾاؿػ ّ یب آًکَ ثـای اؿّبی اىتیبهبت كتیيینتی ّ رٌنی عْیو ّ ثیٌٌؼگبًو هزجْؿ ىْػ ُـ چَ ثیيتـ
کيق صزبة کٌؼ ّ پب ثَ ػـٍَ پْؿًْگـاكی ثگؾاؿػ ّ آًزب ًیق صتی ًتْاًؼ یک پْؿًْگـاكی موجْلیک هخل ثـعی
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مٌبؿیُْبی مبػ ایزبػ کٌؼ ثلکَ ثَ رنتزْی ثبفگيت ثَ آؿْه هبػؿ ّ ثِيت گويؼٍ ّ ثیگٌبُی ػؿ هبلت ؿُبیی اف ُـ
چبػؿ ثبىؼ.
عخي ًِایی
ثبؿی هیبى «چبػؿ ارجبؿی» ّ هزوْػَ «فًبى هللا» ىیـیي ًيبٓ ّ ىؼـػکنِبی هضوؼ آفؿم یک پیًْؼ ػینکْؿمیکْ
ّرْػ ػاؿػ ،اهب ثب ػؿربت هغتلق موجْلیک ،ثبلـبًَ یب ًبثبلـبًَ ّ ثب کوک ىٌبعت ایي پیًْؼ ّ ًْع اؿتجبٓ امت کَ
هیتْاى ُن هؼؿتِبی یکبیک آًِب ،هخل هؼؿت هزوْػَ ىیـیي ًيبُٓ ّ ،ن ّؼلِبی آًِب ؿا ثبفىٌبعت ّ ػیؼ کَ کزب آًِب
هخل ىؼـػکنِبی آفؿم ثَ ًبچبؿ چْى ؿاّی ثْف کْؿ هضکْم ثَ تکـاؿ مٌت ّ تجؼیل ىؼى ثَ پیـهـػعٌقؿپٌقؿی مٌت
هیىًْؼ .فیـا امیـ تُْوبت ّ كبًتنوِبی هيبثَ ای ُنتٌؼ ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثِتـ ثَ هؼؿت ّ عالهیت كـػی ّ
.موجْلیک عْیو ُنتٌؼً ،بتْاى اف ػمتیبثی ثَ رِبى موجْلیک ّ ؿّایبت موجْلیک ّ ُویيَ هبػؿ ثَ تضْل عْیو
اػثیبت:
 /1مَ مبصت ؿّاًی موجْلیک/عیبلی /ؿئبل یب ّاهغُ :ـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک،
عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ
ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول
ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ( .)1هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ
ثَ ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی
عْیو ،ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ
هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ
تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ .ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ
رِبًو ّ ثَ عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف
عْیو امت .اّ ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ
ّ عْیو ،هیبى اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ
ُویيَ كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی
ّ چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ
عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ
پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك
ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا
ػاؿبى هیکٌؼ .اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت
تجؼیل هیىْػ ،هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی.
2/ Zizek: Körperlose Organe. S.20
3/ http://ir-women.com/IMG/arton6045.jpg
http://egza.files.wordpress.com/2008/05/hijab.jpg

4/ http://www.iranpressnews.com/zanan/images/2009/07/NEE.jpg
http://smto.ir/wp-content/uploads/2008/09/shirin-neshat-1.jpg
http://pergola.persiangig.com/image/shirin%20neshat/zanan%20allah%201.jpg
http://www.facebook.com/profile.php?id=1812410421#!/notes/elham-zarenezhad/nqdy-brshr-ks-hay-mhmd-azrm/406467216195
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صادق ُذایت ّ دّ پذیذٍ « تکشاس ّ اؽتیاق تلؼیذى ایشاًی»
ثَ هٌبمجت مبلـّف هـگ عْػعْامتَ ُؼایت هطبلت كـاّاى ًْىتبؿی یب ّیؼئْیی ػؿ ایٌتـًت هٌتيـ ىؼٍ امت .ثـعی اف
ایي هطبلت ػاؿای ًکبت ربلجی ػؿثبؿٍ ُؼایت ،ایي هؼوبی ثقؿگ اػثیبت هؼؿى كبؿمی ،امتُ .وبًطْؿ کَ تب کٌْى کتبة
«ثْف کْؿ ُؼایت» هْؿػ ًوؼُبی كـاّاى اف چين اًؼافُبی كـاّاى ّ تْمٔ ًنلِبی هغتلق ایـاًی گـكتَ امت ّ ایي
«ًوؼ هؼاّم» ؿا پبیبًی ًینت ( .كیلن هنتٌؼ « اف عبًَ ىوبؿٍ  »37یکی اف کبؿُبی عْة اعیـ ػؿ ایي فهیٌَ امت).
ػّ مْال ربلت ّ ُوپیًْؼ ػؿ ایي هیبى اهب ایي امت کَ چـا ُؼایت ثَ «كیگْؿ هضْؿی» رِبى ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى
ایـاًی ّ چـا کتبة «ثْف کْؿ» ثَ «کتبة هضْؿی ّ هؼوبثـاًگیق» ػؿ كـٌُگ ّ اػثیبت هؼؿى ّ هؼبٍـ ایـاًی تجؼیل
ىؼٍ امت؟
ثـای ػمتیبثی ثَ رْاثی ثَ ایي مْالِب ّ یب ثَ چين اًؼافی ثَ ایي ػـٍَ ثبینتی ػؿ ّاهغ ًوبػ اف ػـٍَ «ًوؼ ُؼایت»
كبٍلَ ثگیـػ ّ ایي ًوؼ ّ ًوبػ ّ ًْع ًگبٍ آًِب ؿا ثَ ُؼایت ّ ثَ ثْف کْؿ فیـ مْال ثجـػ ّ ثَ «ًوؼ ًوؼ» ثپـػافػ ،مؼی
کٌؼ «گلتوبى ًِلتَ ّ هيتـک ػؿ ایي ًوؼُبی هغتلق» ؿا ثیبثؼ ،ثَ «ًْع ؿاثطَ هیبى ًوؼُب ّ ًوبػاى ثب «پؼیؼٍ ُؼایت ّ
ثْف کْؿ» ًقػیک ىْػ ّ هبتـیکل ایي ؿّاثٔ ؿا ثـؿمی ّ تزقیَ ّ تضلیل ثکٌؼ .چٌیي کبؿی اف ػِؼٍ ایي هوبلَ عبؿد
امت ،فیـا ًَ هی تْاى ایي ُوَ یک تٌَ ثـؿمی ّ تضلیل کـػ ّ ًَ یک هوبلَ ایٌتـًتی ربی ایي ثضج ًْیي ّ ػلوی امت.
هي ػؿ کتبة ػّ رلؼی «ؿّاًکبّی ثْف کْؿ ّ گلتوبى صْل ثْف کْؿ» ُن مؼی کـػٍ ام چين اًؼافی هتلبّت ثَ «ثْف
کْؿ» ّ ُؼایت ؿا ایزبػ ثکٌن ّ ُن ػؿ رلؼ ػّم ایي احـ آًگبٍ ثـعی اف هِوتـیي ًوؼُبی ؿّاًيٌبعتی ّ یب ثیٌبهتٌی ثـ
ثْف کْؿ ؿا ًوؼ ّ تضلیل کـػٍ ام ّ هؼؿتِب ّ هؼْالت ایي ًوؼُب ؿا ثـؿمی کـػٍ ام .اهب ایي کتبة اصتوبال یک یب ػّ مبل
ػیگـ هٌتيـ هی ىْػ تب آًقهبى اهب ػّمتبى ػالهَ هٌؼ هی تْاًٌؼ ثب هـارؼَ ثَ کتبة ایٌتـًتی « ًوؼ ثْف کْؿ ّ گلتوبى
صْل ثْف کْؿ» ثـعی اف ایي هجبصج هِن ّ عطْٓ اٍلی ایي ػّ کتبة ؿا ثغْاًٌؼ.
لیٌک کتاب
http://www2.asar.name/books/ravankaviboofe.pdf
اهب صبل ثـای ػؿک ثِتـ ػّ مْال ثبال ثبینتی ثب كبٍلَ گیـی ػؿًّی اف ُؼایت ّ ًگبُِبیی کَ ثَ ُؼایت ػّعتَ ىؼٍ
امت ،ػؿ ّاهغ یک چين اًؼاف ؿّاًکبّی ّ ؿّاًيٌبعتی ثَ ایي گلتوبى ّ ًگبٍ ایزبػ ثکٌینٓ( .جیؼی امت کَ ایي چين
اًؼاف كـاگلتوبًی ًینت ثلکَ كؤ هبػؿ ثَ ایزبػ چين اًؼافی هتلبّت ػؿ ػؿّى گلتوبى صْل ُؼایت امت .هبػؿ ثَ ایزبػ یک
«هتب_ًوؼ یب فثـ_ًوؼ» امت ) .ثب ایزبػ ایي چين اًؼاف هی تْاى ػؿ ّاهغ ثَ چٌؼ ًکتَ هيتـک ػؿ ًگبٍ ثَ ُؼایت ّ ثَ ثْف
کْؿ ػمت یبكت:
ُذایت ّ کتاب «تْف کْس» تَ عاى «اتژٍ کْچک ؽ»
ػؿ ؿّاًکبّی ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ؿّاًکبّی لکبى اًنبى یک «مْژٍ توٌبهٌؼ» امت ّ ایي مْژٍ توٌبهٌؼ هـتت ػؿ پی ػمت
یبثی ثَ « توٌبی گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ» ای امت کَ ػؿ ؿّاًکبّی ثَ آى «اثژٍ کْچک ؽ» هی گْیٌؼّ .هتی یکبیک هب
ػؿ فًؼگی ؿّفهـٍ عْیو ثؼًجبل هْكویت ّ یب مؼبػت ىـلی ،ػيوی ،میبمی ،كـٌُگی ،عبًْاػگی ،اؿّتیکی ّ ؿیـٍ
ُنتین ،ػؿ ّاهغ هی عْاُین ثَ «توٌبُبی» عْیو ػمت یبثین .ایي توٌبُبی هغتلق ّ ّاهؼی ُوقهبى ػؿ عْیو ػاؿای یک
« هضْؿ تُْن ّاؿ یب كبًتبمتیک» ُنتٌؼ ،فیـا آًچَ ػؿ ًِبیت هب هی رْیین ػؿ ّاهغ ُوبى «هطلْة گويؼٍ ،ثِيت گويؼٍ
ای» امت کَ عیبل هی کٌین ػؿ آؿْه هبػؿ ّ ػؿ ػّؿاى کْػکی ػاىتَ اینُ .وَ ی ػّؿاًِبی ٓالیی کَ آػهی صنـت اف
ػمت ػاػى آى ؿا هی عْؿػ ّ یب هی عْاُؼ ػؿ آیٌؼٍ ثؼمت آّؿػ ،هؼؿت ّ تَْیـ اّلیَ عْیو ؿا اف ایي «هطلْة ّ
ثِيت گويؼٍ» ثؼمت هی آّؿػُ .وَ رنتزُْبی ثيـی ّ هیل ٍّبل ثيـی ػؿ ًِبیت ثؼًجبل ػمت یبثی ثَ ایي ثِيت
اّلیَ ای امت کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ .افیٌـّ هب ثَ ُـ هْكویت ّ مؼبػت ىـلی،ػيوی ،میبمی ّؿیـٍ کَ ػمت
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یبثین ،ثبف ُن رِبًوبى ّ مؼبػتوبى کبهل ًینت ّ ُویيَ ایي مؼبػت ثَ هْل هؼـّف یک ربیو هی لٌگؼ ّ ثبینتی ثلٌگؼ تب
ایي رنتزْی ػائوی اػاهَ یبثؼ ّ ثيـ ثَ ؿّایبت ًْ اف ػين ّ فًؼگی ّ ثَ هْكویتِبی ًْ ػمت یبثؼ .افیٌـّ رِبى
موجْلیک ثيـی ُیچگبٍ ثَ ًْىتي ّ عالهیت ًْ پبیبى ًوی ػُؼ.

ًوو ایي «اثژٍ گويؼٍ» ؿا هی تْاًٌؼ چیقُبی هغتلق ایلب ثکٌٌؼ .ثـای هخبل کل تجلیـبت هؼؿى ػهیوب ثـ امبك ىٌبعت ایي
صبلت پبیَ ای توٌبهٌؼی اًنبى ایزبػ ىؼٍ امت .یک تجلیؾ گـ عْة هؼؿى هی ػاًؼ کَ اّ ًوی تْاًؼ ثَ فّؿ هَـف
کٌٌؼگبى ؿا ثَ عـیؼ ایي یب آى کبال ّاػاؿ کٌؼ ،اهب اّ هی ػاًؼ کَ چگًَْ ثبینتی ثَ هَـف کٌٌؼگبى ایي ؿا الوب کٌؼ کَ اگـ
ایي هبىیي یب تللي رؼیؼ هْثبیل یب ایي کلو ّؿفىی ؿا ثغـًؼ ،ػؿ ّاهغ ٍبصت « هطلْة گويؼٍ ّ هؼؿت گويؼٍ» ىؼٍ
اًؼ ّ صبل ثِتـ هی تْاًٌؼ ثَ «ػين ّ هضجت» ػیگـاى ،فًبى ّ یب هـػاى ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ ُـ ایؼٍ ی میبمی یب
ارتوبػی تٌِب ّهتی هی تْاًؼ تْػٍ ای ىْػ کَ هبػؿ ىْػ ثَ هـػم ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ثب تضْل ّ تـییـ هؼؿى هی تْاًٌؼ ثَ
توٌبُبی عْیو ّ ثَ هؼؿت اف ػمت ؿكتَ عْیو ثـای هخبل ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ ػهیوب ایٌزب تلبّت هیبى پـّپبگبًؼای
ایؼئْلْژیک ّ ثٌیبػگـایبًَ ّ چبلو هؼؿى ًیق هيغٌ هی ىْػ .ػؿ صبلت پـّپبگبًؼای عطـًبک ایؼئْلْژیک آًگبٍ یک
ایؼئْلْژی هخل ًبفی ّ یب ثي الػى ثَ هْهٌبى عْیو هی گْیؼ ثب کيتي یِْػیِب ّ یب ثب عْػاًتضبؿی ثَ «هطلْة گويؼٍ»
ّ ىکٍْ ثقؿگ هلت آلوبى ّ یب ثَ ىکٍْ اف ػمت ؿكتَ امالم ّ ثَ «ثِيت گويؼٍ» ای ػمت یبثٌؼ کَ ثؼًجبل آى هی گـػًؼ.
ثَ آًِب هْل هی ػٌُؼ کَ اگـ ایي یب آى کبؿ ؿا ثکٌٌؼ ،صتوب ثَ ایي «ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ» ػؿ ایي ػًیب یب آى ػًیب
ػمت هی یبثٌؼ .ػؿ صبلیکَ چبلو هؼؿى ّ میبمت هؼؿى یب چبلو ّ میبمت ثبلـبًَ ُویيَ هی ػاًؼ کَ هی تْاى ثَ ایي
«هطلْة گويؼٍ» ّ تضْل ًْ هخل ػهْکـامی ػمت یبكت ّ ثب ایٌضبل ایي «هطلْة گويؼٍ» ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ ّ
اف ایي تُْن عْیو ؿا ؿُب هی مبفػ کَ ثَ ثِيت گويؼٍ ػمت یبثؼ .افیٌـّ ًیق ػهْکـامی ػؿ لضظَ کًٌْی ثِتـیي ؿاٍ
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تضْل مبعتبؿی هؼؿى امت،اهب آعـیي ؿاٍ ًینت ّ ػاؿای ّؼلِبی عْیو امتُ .وبًطْؿ کَ هی تْاى اف ػهْکـامی
آًگبٍ ؿّایتِبی هغتلق ّ ًْ هخل «ػهْکـامی تؼْیوی» ػؿیؼا مبعت ّ یب ُـ کيْؿی ّ هلتی ثبینتی ثب تْرَ ثَ
ّ.یژگیِبی عْیو ثَ مبعتبؿ ػهْکـاتیک عْیو ػمت یبثؼ ّ ًوی تْاًؼ ػهْکـامی ؿا تولیؼ ثکٌؼ

ثٌبثـایي «اثژٍ کْچک ؽ» ُن فیـثٌبی ُوَ توٌبُبی هب ّ تالىِبی ثيـی هب ثـای ػمتیبثی ثَ مؼبػت كـػی یب روؼی
امت .اف ٓـف ػیگـ «اثژٍ کْچک ؽ» ػاؿای یک ػٌَـ كبًتبموبتیک ّ ًبؿمینتی امت کَ ُوبى عیبل ػمت یبثی ثَ
«ػين ًِبیی ،ثِيت ًِبیی ،هؼؿت هطلن» امت ّ اف ٓـف ػیگـ ایي اثژٍ کْچک ػؿ ًِبیت ػاؿای یک صبلت ؿئبل یب
ًبهوکي ًیق ُنت ّ ُیچگبٍ ػؿ ًِبیت هؼلْم ًینت کَ چینت ّ ُیچ چیق ًوی تْاًؼ «ربی اّ» ؿا ثـای ُویيَ پـ ثکٌؼ ّ
هـتت چیقی ًْ ،ؿّایتی ًْ ،هؼی ًْ ربی تجلْؿ هجلی ؿا هی گیـػ ( .ثـای تّْیضبت ثیيتـ مَ «هلِْم ًبؿمینتی ،ؿئبل
)ّ موجْلیک» ثَ ثغو اػثیبت هـارؼَ کٌیؼ1.
هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب «اثژٍ کْچک ؽ» امت کَ ًيبى هی ػُؼ كـػ یب یک ربهؼَ چوؼؿ ثبلؾ ىؼٍ امت .یب ًيبى هی ػُؼ
کَ چـا هَـف کٌٌؼٍ ثبلؾ ُن ثَ تجلیـبت ًگبٍ هی کٌؼ ّ ُن آى ؿا ثب ػولو هی مٌزؼ ّ ُـ چیقی ؿا ًوی عـػ ّ چگًَْ
« هَـف کٌٌؼٍ ًبؿمینت» هـتت هی عْاُؼ ّمبیل ًْ ثغـػ تب اصنبك ثقؿگی یب فیجبیی ثکٌؼ ّ امیـ «ًگبٍ اثژٍ
کْچک ؽ» هی ىْػ ّ عیبل هی کٌؼ کَ ثب ػمتیبثی ثَ اّ هی تْاًؼ ثَ ػين ػیگـی ّ هؼؿت ػمت یبثؼ ( .ثی ػلیل ًینت
کَ هی گْیٌؼ هؼؿت هخل هؼؿت هبلی یب كکـی اًنبى ؿا فیجب ّ رؾاة هی مبفػ).
ُوبًطْؿ کَ گلتین ُـ چیقی هی تْاًؼ ثَ تجلْؿ «اثژٍ کْچک ؽ» تجؼیل ىْػ ّ لکبى ػؿ مویٌبؿ «تـك» ػؿ ّاهغ ًيبى
هی ػُؼ کَ چگًَْ توٌبی اًنبًی ّ تـك ثب ُن پیًْؼ تٌگبتٌگ ػاؿًؼ ّ ُـ ػّی آًِب ػّ ؿّی صبلت «اثژٍ ؽ» ُنتٌؼ.
افیٌـّ اثژٍ ؽ هی تْاًؼ ثَ هْل لکبى ثَ پٌذ صبلت هبًٌؼ ًگبٍ یب ٍؼا ثـ اًنبى ،پنتبى ،ثغيِبی عبؿری ثؼى ّ یب هؼكْع
اًنبًی ظبُـ ىًْؼ ّ ُـ کؼام اف ایي صبالت هی تْاًٌؼ ثٌب ثَ صبلت كبًتبموبتیک اثژٍ کْچک ثَ صبلت توٌبهٌؼ یب ثَ صبلت
پبؿاًْییؼ ّ عطـًبک ظبُـ ىًْؼ .افیٌـّ گبٍ یک چیق هبًٌؼ «ًگبٍ ػبىوبًَ» هی تْاًؼ هب ؿا ثَ عْیو رؾة هی کٌؼ ّ یب
ایي ًگبٍ هی تْاًؼ فهبًی ػیگـ ثَ یک «ًگبٍ پبؿاًْییؼ ّ یب عطـًبک» تجؼیل ىْػ ّ ػؿ هب ػلِـٍ ایزبػ ثکٌؼ.
ثـای ثضج هب ایي آالػبت اّلیَ کبكی امت ّ صبل هی تْاًین ثَ پؼیؼٍ ُؼایت ّ ثْف کْؿ هیبى ایـاًیبى ثپـػافین:
اگـ ثَ هضجْثیت چٌؼمْػایی ُؼایت ّ ثْف کْؿ هیبى ایـاًیبى ثٌگـین ،هی تْاًین صل ّ لول کٌین کَ چگًَْ كیگْؿ
«ٍبػم ُؼایت» ّ پؼیؼٍ « ثْف کْؿ» ثَ تجلْؿاى «اثژٍ کْچک ؽ» هیبى ایـاًیبى ّ ثَ ّیژٍ هیبى ؿّىٌلکـاى ّ
ٌُـهٌؼاى ایـاًی تجؼیل ىؼٍ اًؼ ّ ثؼّؿ عْیو یک «ًظن موجْلیک» ثب صبالت ّ ًويِبی عبً ایزبػ کـػٍ اًؼ ( .ثـای
ػؿک ّ تّْیضبت ثیيتـ ػؿثبؿٍ ایي مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک اف ًگبٍ لکبى ثَ هوبلَ اعیـم ثَ ًبم « ؿّىٌلکـی چینت ّ
صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـ ایـاًی» هـارؼَ ثکٌیؼ).
ُؼایت ثَ مبى ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى ایـاى اف یکنْ تجلْؿ «توٌبی هؼؿى ىؼى» ،عالم ىؼى ثـای ایـاًیبى امت ّ
افیٌـّ اّ ّ ثَ ّیژٍ کتبثو ثْف کْؿ ،ثَ تجلْؿ آى « مؼبػت ّ تْاًبیی هؼؿًی» تجؼیل هی ىْػ کَ اّ هی عْاُؼ ثَ آى
ػمت یبثؼ .ایي صبلت ّ ثغو موجْلیک ُؼایت ّ ثْف کْؿ ًیق ثبػج آى ىؼٍ امت کَ هـتت ػؿثبؿٍ اّ ًوؼ ّ چين
اًؼافُبی ًْ ایزبػ ىْػ ّ اّ ثَ مبى یک پؼیؼٍ هؼؿى هْؿػ تلنیـ ّ ًوؼ هؼاّم هـاؿ ثگیـػ.
اف ٓـف ػیگـ ُؼایت ،فًؼگی اّ ،هـگ عْػعْامتَ اّ ّ ُویٌگًَْ صبلت هؼوبّاؿ ،مْؿؿئبلینتی ّ چٌؼمْػایی کتبة
«ثْف کْؿ» اّ ثَ تجلْؿ ُوَ تـمِب ّ اىتیبهبت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ایـاًیبى ػؿ ثـاثـ «پؼیؼٍ هؼؿًیت» تجؼیل ىؼٍ امت.
فیـا ُؼایت ّ فًؼگی عالم ّ ُوقهبى تـاژیک اّ ػؿ ّاهغ ثـای ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی ًوبػی اف ؿاثطَ « توٌبهٌؼ ّ
اف ٓـف ػیگـ چٌؼپبؿٍ ّ ؿّاى پـیيبًَ» اّ ثب «پؼیؼٍ هؼؿًیت» امت .ػؿ كیگْؿ ُؼایت ّ فًؼگی اّ ،ؿّىٌلکـ ّ
ٌُـهٌؼ ایـاًی ثب عْیو ّ ؿاثطَ چٌؼپبؿٍ ّ چٌؼمْػاییو ثب «هؼؿًیت ّ توٌبُبی هؼؿى» عْیو ؿّثـّ هی ىْػ.
«هؼؿًیت ّ توٌبُبی هؼؿًی» کَ اّ ؿا ثَ مْی عْیو اؿْا هی کٌٌؼ ّ اّ آؿفّی ایي توٌبُبی ًْ ّ مبعتبؿُبی ًْ،
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آؿفّی آفاػی هؼؿى ،ػهْکـامی هؼؿى ،كـػیت ّ گیتی گـایی هؼؿى ،مؼبػت رٌنی ّ ػين هؼؿى ؿا ػاؿػ ّ ُوقهبى
ایي توٌبُب ػؿ اّ تـك ّ ُـاك ایزبػ هی کٌٌؼ ّ مـًْىت ُؼایت ّ ثي ثنت ُؼایت ثـای یکبیک آًِب پؼیؼٍ ای آىٌب ّ
ػؿًّی امتُ .وبًطْؿ کَ ثغو ثٌیبػگـای ربهؼَ هب آًگبٍ ُؼایت ّ کتبثِبی هؼؿى اّ ؿا لؼي ّ ًلـیي هی کٌؼ ،هوٌْع هی
مبفػ .ػؿ ثـاثـ «ثْف کْؿ» ًیق ػهیوب ثب ُویي پؼیؼٍ ؿّثـّ ُنتین ّ افیٌـّ «ثْف کْؿ» ُؼایت ثیيتـیي هیقاى ًوؼ ؿا
ثَ عْیو اعتَبً ػاػٍ امت ّ ُوقهبى هی تْاى ػؿ گلتوبى ًوبػاًَ ثؼّؿ «ثْف کْؿ» یک «هبتـیکل ّ مٌبؿیْ»
هيبُؼٍ کـػ ّ ػؿ ًوؼُب ًنجتب ثَ عْثی هيبُؼٍ کـػ کَ کزب هب ثب یک «ًوؼ موجْلیک ّ تلنیـ ًْ ،چين اًؼاف ًْ» اف ثْف
کْؿ ؿّثـّیین ّ کزب هب ثب اىتیبهبت ّ ُـامِب ،توتغ ُبی ًبؿمینتی یب ؿئبل ّ عـاثبتی ًوبػ ؿّثـّ ُنتین.
فیـا عْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ثْف کْؿ ػؿ ایي کتبة ػؿ ّاهغ ثب ػًیبی چٌؼپبؿٍ ّ هتٌبهِ عْیو ّ ثب اىتیبهبت هتٌبهِ عْیو
ثؼًجبل تضْل ّ ُوقهبى تـك اف تضْل ّ ثب رِبى ػؿًّی ،عـاثبتی ّ یب ثب تـمِبی رٌنی ّ اؿّتیکی عْیو ،ثب ثي
ثنتِبی عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ ثنتَ ثَ ایٌکَ اّ تب کزب ثتْاًؼ ثب كبٍلَ گیـی موجْلیک ثب ایي رِبى ثْف کْؿ ّ ػؿ
ًِ.بیت ثب رِبى عْیو ؿّثـّ ىْػ ،آًگبٍ ًوؼ اّ صبالت ثبلـبًَ یب ػوؼتب صبالت ًبثبلـبًَ ّ ّؼیق ثَ عْػ هی گیـػ
ایٌگًَْ ُؼایت ّ ثْف کْؿ ثَ ػٌْاى «اثژٍ کْچک ؽ» ،ثَ مبى «هطلْة گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ ای » کَ ُوقهبى ُن
اىتیبم ّ ُن ُـاك ػؿ ػیگـی ّ عْاًٌؼٍ یب ًوبػ ثـ هی اًگیقػ ،ػؿ ّاهغ ثؼّؿ عْیو یک «ًظن موجْلیک» ایزبػ هی کٌؼ
ّ ُـ عْاًٌؼٍ ّ یب ًوبػی ثٌب ثَ تْاًبیی عْیو ًوو ّ صبلتی ػؿ ایي ًظن ّ مٌبؿیْ ثَ ػِؼٍ هی گیـًؼ .ثغيی هی تْاًٌؼ ثَ
ایزبػ تلنیـ ّ چين اًؼاف ًْ ثَ ُؼایت ّیب ثْف کْؿ ػمت یبثٌؼ ّ ثغيی ػیگـ امیـ صبالت هنضْؿی ًنجت ثَ ُؼایت ّ
ثْف کْؿ ّ یب اف مْی ػیگـ عين ّ ًلـت اف آًِب هی ىًْؼ .یب ػؿ صبلت ؿئبل آًگبٍ ثغيی ػهیوب امیـ صبالت عـاثبتی
ؿاّی ّ لکبتَ ثْف کْؿ یب عْػکيی ُؼایت هی ىًْؼ ّ ًوی تْاًٌؼ ػؿ ػیي هجْل هـگ عْػعْامتَ ُؼایت ّ لول هٌطن
ًِلتَ ػؿ صبالت ؿاّی ّ ػیگـ كیگْؿُبی ثْف کْؿُ ،وقهبى ًوبػاًَ ثَ آى ثٌگـًؼ ّ هبتـیکل ػؿًّی آًِب ،ثي ثنت
ُؼایت ؿا ػؿک کٌٌؼ .ثي ثنتی کَ ُـ ؿّىٌلکـ ّ یب ٌُـهٌؼ ایـاًی ػؿ ًِبیت ثَ ًْػی ثب آى ؿّثـّ هی ىْػ .ثَ ثبّؿ هي
هيکل اٍلی اهب ایي امت کَ ثغو ػوؼٍ ایي ًوؼُب ّ ًگـىِب ثَ ُؼایت ّ ثْف کْؿ ثیيتـ گـكتبؿ صبالت ػينً/لـتی
ًبؿمینتی یب عیبلی ّ یب ػچبؿ توتغ عـاثبتی ،هبلیغْلیبیی ؿئبل ّ کبثْك ّاؿ ُنتٌؼ ّ ُؼایت ثـای آًِب ثَ یک كیگْؿ «
عـاثبتی ،هبلیغْلیبیی ،پْچ گـا» تجؼیل ىؼٍ امت .یب ػؿ صبلت ًبؿمینتی یک ًوؼ ّ ًگبٍ ثَ ُؼایت یب ثَ ثْف کْؿ آًگبٍ
هب ىبُؼ هنضْؿی ًوبػ اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ًبتْاًی اف ًوؼ ػوین ثْف کْؿ ّ ُؼایت ُنتین .یب ىبُؼ «پؼؿکيی»
رؼیؼ ػؿ هبلت تجؼیل ُؼایت ثَ كبىینت كبؿمی ّ ّؼ ػـة ثْػى ّ ؿیـٍ ُنتین.
ػؿ ّاهغ ثَ ثبّؿ هي ثغو ػوؼٍ ًگبٍ ثَ ُؼایت ّ ثْف کْؿ ٌُْف گـكتبؿ ایي صبالت ًبؿمینتی ،هبلیغْلیبیی ّ یب صبالت
عـاثبتی امت .افیٌـّ ربلت امت کَ ػؿ گلتوبى صْل ُؼایت ّ ثْف کْؿ ػهین ثَ ایي تْرَ کـػ کَ ُؼایت ثـای ًنلِبی
ًْ ثَ تجلْؿ چَ چیق تجؼیل هی ىْػ ّ ایٌکَ ایي «صبالت ًْیی» کَ ثـ ُؼایت كـااكکٌی هی ىْػ ،چَ گًَْ ُنتٌؼ؟ آیب چين
اًؼاف ًْ ثَ ُؼایت ایزبػ هی کٌٌؼ ّ یب ایٌکَ صبل ُؼایت ثَ تجلْؿ صبالت ًْ اف صبالت هبلیغْلیبیی ّ یب عـاثبتی ّ
تـاّهبفایی تجؼیل هی ىْػ ( .ربلت امت کَ ُؼایت ثَ هْل عْػه اف «چْك ًبلَ» ّ صبالت هبلیغْلیبیی ؿّىٌلکـ
ایـاًی هتٌلـ ثْػٍ امت ّ ثب ایي صبل اّ گبٍ ثَ كیگْؿ هِن ایي صبلت « هبلیغْلیبیی ّ چْك ًبلَ ؿّىٌلکـ ایـاًی» تجؼیل
ىؼٍ ّ هی ىْػ ).ا
ایي هيکل ًِلتَ ػؿ «ًْع ًگبٍ ثَ ُؼایت ّ ثَ ثْف کْؿ» ػؿ ّاهغ ثبػج ىؼٍ امت کَ اف ٓـف ػیگـ اکخـ ًوؼُبی ثـ
ثْف کْؿ ًتْاًٌؼ ثَ «هبتـیکل ًِلتَ» ػؿ ثْف کْؿ ًقػیک ىًْؼ ّ ایي هبتـیکل ّ مٌبؿیْی ػؿًّی ػؿّى ثْف کْؿ
ؿا ػؿک ّ لول ثکٌٌؼ ّ آًگبٍ چين اًؼاف عبً ًوبػاًَ ،ثیٌبهتٌی ،ؿّاًيٌبعتی ،ربهؼَ ىٌبعتی ،اػثی ّ ؿیـٍ عْیو ؿا
ایزبػ ثکٌٌؼ .صبٍل ایي امت کَ «ثْف کْؿ» ُؼایت اف رِبت كـاّاًی ٌُْف ًبىٌبعتَ ثبهی هبًؼٍ امتُ .وبًطْؿ کَ
ىٌبعت ّ ًقػیکی ثَ هبتـیکل ثْف کْؿ ثَ هؼٌبی پبیبى ًوؼ ًینت ثلکَ ثَ هؼٌبی ایزبػ چين اًؼاف ّ ػـٍَ ای ثـای
ایزبػ ُقاؿ ؿّایت ًْ اف ثْف کْؿ ّ اف ُؼایت ّ یب ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی امت .ایي هيکالت ػؿ ثـعْؿػ ثَ ُؼایت
ّ ػؿ ًِبیت ثَ ثْف کْؿ ّ ػؼم ىٌبعت «هبتـیکل ثْف کْؿ» ػؿ ّاهغ ثبػج ىؼٍ امت کَ ثـای هخبل ػّ هّْْع هِن
ؽیل اف ًگبٍ ثغو ػوؼٍ ًوبػاى ثْف کْؿ ّ ُؼایت هغلی ثوبًؼ.
ایي ػّ ثضج هضْؿی ُؼایت ّ ثْف کْؿ ػؿ ّاهغ ػّ ثضج «تکـاؿ تـاژیک ربهؼَ ّ كـٌُگ ایـاًی» ّ ثضج «گـكتبؿی
اًنبى ّ كـٌُگ ایـاًی ػؿ صبالت ّ مٌبؿیْی ًبؿمینتی ّ ؿئبل» امت کَ ثي ثنت اًنبى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ؿا
فهیٌَ مبفی ّ ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼ ّ کـػٍ اًؼ .تکـاؿ ّ ثي ثنتی کَ ػؿ ًِبیت ُؼایت عْیو ؿا ًیق گـكتبؿ آى هی ثیٌؼ ّ
اصنبك هی کٌؼ کَ ثَ ّیژٍ پل اف ثْف کْؿ ًتْاًنتَ امت رلْ ثـّػ ّ افیٌـّ «هـگ عْػعْامتَ» ؿا پؾیـا هی ىْػ تب
ثَ ایي ثي ثنت ػؿًّی ّ ٌُـی پبیبى ػُؼ .ثي ثنتی کَ ُن ّـّؿت ُـ تضْل كـٌُگی ّ كـػی ایـاًی ّ ُن «ثالی
ربى» ایي تضْل امت اگـ ثـ آى چیـٍ ًيْػ .فیـا ایي ثي ثنت ّ ًبتْاًی اف ػمت یبثی ثَ رِبى ّ كـػیت هتلبّت هؼؿى
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ّ ایـاًی عْیوً ،بتْاًی اف پبیبى ػاػى ثَ ؿـیجگی مٌتی ّ هؼؿى ایـاًی ّ هضکْهیت ثَ تکـاؿ ّ تيؼیؼ ثضـاى كـػی ّ
روؼی عْیو ،ػهیوب آى چیقی امت کَ كـػ ّ ربهؼَ ایـاًی اف فهبى ػیؼاؿ هؼؿًیت ثَ آى ػچبؿ ىؼٍ امت ّ ٌُْف اف آى
ؿُبیی ًیبكتَ امت.
تکشاس تشاژیک فشد ّ فشٌُگ ایشاًی ّ تي تغت اّ
ثْف کْؿ ػؿ ّاهغ یک «هتي هضْؿی» اػثیبت هبمت ّ «ؿاّی ثْف کْؿ» یک كیگْؿ هِن ػؿ اػثیبت ّ كـٌُگ هب.
افیٌـّ کتبة ثْف کْؿ ُؼایت هـتت اف رِبت هغتلق ًوؼ ّ ثـؿمی هیىْػ ّ چَ عْة کَ ایي کبؿ ٍْؿت هیگیـػ.
هيکل ثغو ػوؼٍای اف ایي ًوؼُب ّ ثَ ّیژٍ هيکل ًوؼُبی ؿّاًکبّی ثـ ثْف کْؿ اهب ایي امت کَ چْى کوتـ ثَ
«تضلیل لکبًی» یب اف ًْع ژیژک ،یب تضلیل پنبهؼؿى ؿّاًکبّی كیلن ّ هتْى اػثی ّاؿػ ّ آىٌب ُنتٌؼ ،ثٌبثـایي ًوؼُبی
عْثيبى ػؿ ربیی ػاؿای ّؼلِبی رؼی امت ّ ًویتْاًٌؼ ثَ «هبتـیکل ّ ًظن موجْلیک» ػؿّى احـ ًقػیک ىًْؼ.
افیٌـّ ایي ًوؼُبی هْی ّ عْة هخل ًوؼ ػکتـ ٌٍؼتی ّ یب ًوؼ رؼیؼ ؿّب کبظن فاػٍ ،یب ًوؼ ثیٌبهتٌی ػکتـ ُْىٌگ
آرْػاًی ثـ ثْف کْؿ ،ػؿ کٌبؿ ًکبت هْی ّ اّؿژیٌبل ًوؼىبى ،ػچبؿ ّؼلِبی رؼی ُنتٌؼ ّ ًویتْاًٌؼ مٌبؿیْی ػوین
ثْف کْؿ ؿا هتْرَ ىًْؼ ّ یب ثَ اّ ًقػیک ىًْؼ.
فیـا ثْف کْؿ ثَ هْل ُؼایت هخل یک «مولًْی» یکبیک ثغيِبیو ػؿ پیًْؼ ثب ثغيِبی ػیگـ امت ّ افیٌـّ ػهیوب ایٌزب
ثبینتی ثَ ىیٍْ تضلیل لکبى ثَ ػؿک « کوپْفمیْى یب تـکیتثٌؼی» احـ ،ثَ ػؿک «فیـهتي» هِن احـ کَ صبّی ًظن
موجْلیک ّ مٌبؿیْ یب هبتـیکل احـ امت ًقػیک ىؼ ّ آى ؿا ػؿک کـػ ّگـًَ ًتیزَ گیـیِب اف رِبتی ثَ عطب هیؿًّؼ .
ثَ ّیژٍ ّهتی ًوبػ ثـ یک ؿاثطَ عبً ػؿ ثْف کْؿ هتوـکق ىًْؼ ّ کل مٌبؿیْ ؿا ّ ؿاثطَ هیبى رقء ّ کل ػؿ ایي
مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک ؿا ػؿ ًظـ ًگیـػُ .وبًطْؿ کَ ثب چٌیي ًگـه ّ تضلیلی ًْیي هیتْاى ُوقهبى ثب کوک ًگبُِب
ّ چيناًؼافُبی هْی ػیگـ چْى ىیٍْ ػلْف ّ یب ػؿیؼا ثَ ًوؼ چيناًؼافُبی ػیگـ احـ ؿكت ّ ّؼق ًگبٍ لکبى یب
ؿّاًکبّی ؿا رجـاى کـػ ّ ًگبُی چٌؼچيناًؼافی ایزبػ کـػ .ثـای هخبل ػکتـ آرْػاًی ػؿ کتبثو ثـ ثْف کْؿ ثَ ًبم
«ُؼایت ،ثْف کْؿ ّ ًبمیًْبلینن» ثَ کوک ًوؼ ثیٌبهتٌی هیعْاُؼ ًيبى ػُؼ کَ ػين ؿاّی ثْف کْؿ ثَ فى احیـی ًوبػ
ػين ًبمیًْبلینتی ُؼایت ثَ ایـاى امت ّ ًلـت ؿاّی اف لکبتَ ًوبػ ًلـت ّ عين ُؼایت ثَ كـٌُگ ػـثی امت .اهب ایي
تضلیل ُن اف رِت ًوؼ ثیٌبهتٌی اىتجبٍ امت ّ ُن اف ًگبٍ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ػچبؿ عطبی رؼی امت ،فیـا هبتـیکل ّ ًظن
موجْلیک کل هتي ؿا ػؿ ًظـ ًگـكتَ امت .ثٌبثـایي ػکتـ آرْػاًی پی ًجـػٍ امت کَ فى احیـی ّ لکبتَ ػّ ؿّی یک
مکَ ُنتٌؼ ،تکـاؿ یکؼیگـًؼ .ػّ صبلت یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ػينً/لـتی هیبى ؿاّی ّ فى ُنتٌؼ .ػّ هـصلَ یک ػين
ّاصؼ ّ فًؼگی ّاصؼ ،ػّ صبلت ُنپیًْؼ ػين ًبؿمینتی ّ ثؼًجبل ّصؼت ّرْػ ایـاًی امت کَ اّل مـاپب ػين ّ ىیؼا
امت ّ ثؼؼ اف هؼتی اف ػیگـی هتٌلـ هیىْػ فیـا ًویتْاًؼ ثَ ّصؼت ّرْػ ػؿّؿیي ػمت یبثؼ ( .ثـای تّْیضبت ثیيتـ
ثَ ًوؼ هي ثـ کتبة آرْػاًی ػؿ کتبة ایٌتـًتی ثبال هـارؼَ ثکٌیؼ).
آًچَ ثـای ثضج كؼلی هب هِن امت ،تْرَ ثَ ایي هّْْع امت کَ «ؿاّی» ثْف کْؿ ػچبؿ «هؼْل اػیپ» ّ گـكتبؿ
ػؿ یک هخلج اػیپی امت .کل ثْف کْؿ تکـاؿ ػائوی یک «هخلج اػیپی» ّ گـٍ اػیپی ػؿ اىکبل هغتلق امت ،عْاٍ ایي
هخلج اػیپی ّ گـٍ اػیپی ثَ ىکل اؿتجبٓ ّ ػؿگیـی هیبى «ؿاّی ،فى احیـی ،پیـهـػ گْؿکي» ثبىؼ ،هیبى «ؿاّی ،فى
احیـی ،هبػؿ» ،یب «ؿاّی ،لکبتَ ،پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی» ثبىؼ .توبهی ثْف کْؿ ّ ػّ ثغو ثْف کْؿ تکـاؿ ػائوی یک
ٍضٌَ ّ مٌبؿیْی تـاژیک امت کَ ػؿ آى ؿاّی ثَ مبى ًوبػ «كـػ ایـاًی» ،رْاى ایـاًی ػؿ ًِبیت ًبتْاى اف ػمتیبثی
ثَ رِبى كـػی عْیو ّ صویوت كـػی  ،ػين كـػی عْیو ،توٌب ّ ؿاٍ كـػی عْیو هیىْػ .افیٌـّ ػؿ ثغو اّل ؿاّی
ػؿ اًتِب ثَ ىیٍْ هبلیغْلیبیی ّ هبالهبل اف ىک ّ تـػیؼ امیـ یک «ًگبٍ» ثـ ؿّی کْفٍ هیهبًؼ ّ اف ّاهؼیت گـیقاى
امت ّ ػؿ ثغو ػّم ؿاّی ثب هتل لکبتَ ػهیوب ثَ ُوبى پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی یؼٌی پؼؿه ّ مٌت تجؼیل هیىْػ کَ اف اّ
هتٌلـ امت ّ اف رِبتی ًیق تضنیٌو هیکٌؼ .ػؿ ثغو اّل ؿاّی ػؿ ًِبیت تجلْؿ ػبؿف عـاثبتی ّ امیـ ًگبٍ یک
هؼيْم گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ امت .ػؿ ثغو ػّم ثَ هبتل ًبهْمی ّ اعالهی توٌبی عْیو تجؼیل هیىْػ ّ ثب ایٌکبؿ ثَ
تکـاؿ مٌت ػمت هیفًؼ (.ثب آًکَ اف رِبتی ثغو ػّم ،ػؿ ّاهغ ثغو اّل ؿهبى ثْف کْؿ امت ،اهب ثبف ُن ُیچ
تـییـی ػؿ مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک هتي ثْرْػ ًویآیؼ .توبهی ٌُـ ُؼایت ػؿ ىکبًؼى هؼاّم فهبى ّ هکبى ُوـاٍ ثب صلع
ایي ًظن موجْلیک ّ مٌبؿیْ تـاژیک امت کَ ثبف ُن ػؿ ّاهغ ُیچ چیق تـییـ ًویکٌؼ ّ تکـاؿ تـاژیک مٌت ػـكبًی ّ
اعالهی ثَ ػٌْاى عٔ اٍلی ػامتبى ثبهی هیهبًؼ).
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توبهی ثْف کْؿ تکـاؿ ػائوی یک مٌبؿیْ ىکنت هؼاّم ُـ ؿىؼ عالهیت ،تضْل ّ كـػیت ّ ًوبیو هنظ ّ ػگـػینی
ػٌَـ ًْ ثَ مٌت ّ پیـّفی هؼاّم مٌت امت .افیٌـّ ُؼایت ػؿ ّاهغ ثب ثْف کْؿ ّ ؿّاًکبّی عْیو ّ ربهؼَ عْیو
ثَ هب ُيؼاؿ هی ػُؼ ّ ًيبى هیػُؼ کَ چـا ػؿ ػؿّى یکبیک هب ّ ربهؼَ هب هـتت ػؿ ًِبیت مٌت پیـّف هیىْػ ّ
«پنـکيی ،پؼؿکيی» یب هتل ػیگـی ،ػؿ ایٌزب هتل فًبًگی ّ رنن ٍْؿت هیگیـػ .ثْف ّ رـؼ مٌت ،تبؿیظ ّ صبكظَ
روؼی کَ ثبینتی پیـ ّ ػاًب ثبىؼ ،ػؿ ایٌزب کْؿ امتً ،بثیٌب امت ،فیـا گـكتبؿی عْیو ػؿ ایي مٌبؿیْ ّ ثبفتْلیؼ مٌت
ؿا ًویثیٌؼ .گـكتبؿی عْیو ػؿ توتغ ػمتیبثی ثَ یک ثِيت هطلن ّ گويؼٍ ػبؿكبًَ ّ یب اعالهی ؿا ًویثیٌؼ ّ هبػؿ ثَ
هجْل کنتـامیْى ّ هبًْى موجْلیک ًینت .افیٌـّ هجتال ثَ «پؼؿکيی یب پنـکيی» ّ ثَ مـکْة ُْیت فًبًَ ّ هـػاًَ
عْیو امت .افیٌـّ اّ صبكظَ تبؿیغی ًؼاؿػ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژیک ثضـاى كـػی ّ روؼی عْیو امت ،فیـا
ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو ،صکْهت هبًْى ّ توٌبی هـفػاؿ ّ ػیبلْگ پبؿاػکل امت کَ ُنپیًْؼ ثب یکؼیگـ ّ
الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ .ػؿ ثْف کْؿ ُوَ كیگْؿُب ػؿ ّاهغ گؾىتَ ،صبل ّ آیٌؼٍ یکؼیگـًؼ ّ ُؼایت ثب ىکنت هؼاّم
فهبى ّ هکبى ّ ثب ایزبػ یک صبلت چٌؼهؼٌبیی ُـ كیگْؿ ثَ هب اربفٍ هیػُؼُ ،ن ثب تبؿیظ كـػی ّ ُن ثب تبؿیظ روؼی
عْیو ّ گؾىتَ ،صبل ّ آیٌؼٍ ارتٌبةًبپؾیـ عْیو اؿتجبٓ ثگیـین ،هگـ ایٌکَ ثَ ؿاف کْؿی ثْف کْؿ ّ مٌت پی ثجـین.
ؿاّی ّ پیـهـػ گْؿکي ،پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی ،هَبة ّ ؿیـٍ ػؿ ّاهغ یک كیگْؿًؼ ّ رقّی اف ایي هخلج اػیپی ُنتٌؼ.
ُوبًطْؿ کَ هبػؿ ،فى احیـیً ،بهبػؿی ّ لکبتَ تکـاؿ یکؼیگـ ّ گؾىتَ ّ آیٌؼٍ یکؼیگـًؼ.
ؿاّی ثْف کْؿ اف یکنْ ػچبؿ صبالت هبلیغْلیبیی ّ ػّؿی اف ّاهؼیت امت ّ اف ٓـف ػیگـ ػچبؿ اكکبؿ
ّمْامی/ارجبؿی امت .ؿاّی ثْف کْؿ ًیق ػؿ علب هخل یک ثیوبؿ «ّمْامی/ارجبؿی» هیپٌؼاؿػ کَ توٌبیو هضبل امت
ّ اّ ًویتْاًؼ ثَ رِبًو ػمت یبثؼ .ؿاّی ثْف کْؿ ًیق امیـ ػين یک هبػؿ ّ عْاُبى ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ
هبػؿی امت کَ ًوبػه ُوبى فى احیـی امت .فًی اكنبًَای کَ ثب ىـاثی موی ثَ هتل هیؿمؼ کَ اؿحیَ هبػؿ امت.
ُوبًطْؿ کَ لکبتَ صبلت عيوگیي ایي فى احیـی ّ هبػؿ ػلنْف امت ّ لکبتَ ًیق امیـ مٌت امت .افیٌـّ لکبتَ ػچبؿ
صبالت ُینتـیک امت ّ هخل اًنبى ُینتـیک ػؿ ّاهغ توٌبیی اف عْػه ًؼاؿػ ّ «توٌبیو ،توٌبی ػیگـی» امت .اّ ُن
هؼيْم ؿربلَ ُب ّ ُن ػبىن پیـهـػ امت .امیـ مٌت ّ امیـ ػؿّؿِبی عْیو امت ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ ُْیت
فًبًَ ّ كـػی عْیو امتُ .وبًطْؿ کَ ؿاّی ثْف کْؿ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ كـػیت عْیو امت ّ هضکْم ثَ هنظ
ىؼى ثَ پؼؿ عْیو ّ ثَ پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی مٌت امت .ایٌزب ُن پؼؿ ّ ُن پنـُ ،ن هبػؿ ّ ُن ػعتـ ُ ،ن كـػ ّ ُن
ربهؼَ ٌُْف امیـ ؿّیبی ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ُنتٌؼ .ثَ ایي ػلیل ُیچکؼام ثَ «ًوو موجْلیک» ّ هبثل تضْل عْیو
ػمت ًوییبثٌؼ .ثَ ایي ػلیل صبالت آى ثَ ىکل صبالت ًبؿمینتی ّ ػّگبًَ ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ هخل صبالت ػّگبًَ ّ هتوبثل
فى احیـی /لکبتَ ،پؼؿ/ؿاّی ّ هضکْم ثَ گـكتبؿی ػؿ «هخلخِبی اؿتجبٓی اػیپبلی» چْى «ؿاّی ،لکبتَ ،پیـهـػ» ُنتٌؼ.
یب هضکْم ثَ تکـاؿ صبالت ؿئبل ّ عيي ًبهْمی هخل هتل لکبتَ تْمٔ ؿاّی ُنتٌؼ .فیـا ػؿ چٌیي ربهؼَ ّ اًنبًی ًَ
كـػیت عْة ؿىؼ هیکٌؼ ًَ ،هبًْى هؼؿى ّ ًَ توٌبی هؼؿى .افیٌـّ «ًبهْك» ّ ُـاك اف رنن ّ توٌب ًیق ثَ صبلت
«ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» ؿىؼ هیکٌؼً .بهْك ّ هبًْى ًیق ثَ ْٓؿ ػوؼٍ هطلن گـامت ثَ ربی ایٌکَ ثَ «ًبهْك موجْلیک»
ّ «هبًْى موجْلیک ّ هبثل تضْل» ػگـػینی ّ ؿىؼ یبثٌؼ.
ؿاّی» ثْف کْؿ ّ ػیگـ كیگْؿُبی آى ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ «هبًْى موجْلیک ،كـػیت موجْلیک» ُنتٌؼ ،ثٌبثـایي «
ًبتْاى اف «توٌبّؿفی ّ آؿفّهٌؼی» هیىًْؼ ،امیـ توتغ ُب ّ كبًتننُبی عْیو ثبهی هیهبًٌؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ
تـاژیک ثضـاى كـػی ّ روؼی عْیو ُنتٌؼ ،هضکْم ثَ هتل كـػیت عْیو ّ ػیگـی ،یؼٌی هضکْم ثَ هتل «ػیگـی
ُویيَ هتلبّت» ػؿّى عْیو ُنتٌؼ .افیٌـّ ًیق ٌُْف تْاًبیی «اًؼیيیؼى» ّ توٌبّؿفی ،تْاًبیی عالهیت ٌُـی ّ ػلوی
ثِتـ ػؿ ربهؼَ هب عْة ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ؿىؼ کٌؼ .ؿاٍ ػمتیبثی ثَ ایي هؼؿت ّ تْاًبیی ًْ ،تي
ػاػى ثَ مـًْىت عْیو ،هجْل هبًْى پؼؿ یب هبًْى موجْلیک ّ ایزبػ رِبى كـػی ّ موجْلیک عْیو ،ایزبػ ؿّایت
عْیو اف ُْیت روؼی ،اف مٌت ،ایزبػ ؿّایت عْیو اف ػين ،فًؼگی ،اًؼیيَ ّ ّاهؼیت موجْلیک ؿّفهـٍ امت.
ُوبًطْؿ کَ ایي تضْل ثَ هؼٌبی ػمتیبثی ثَ مبعتبؿ كـٌُگی ّ هبًًْی هتٌبمت ثب ایي تضْل كـػی ّ اهکبى چبلو
ّػیبلْگ ىِـًّؼی ّ هؼؿى یب ػلوی امت.
ربهؼَ ّ كـػی کَ ًتْاًؼ ػؿ ػؿّى عْیو ّ یب ػؿ مبعتبؿُبی ثیـًّی ّ صوْهی عْیو ثَ ایي گلتوبى ُوپیًْؼ «كـػ،
هبًْى ،توٌبی ثبلـبًَ ّ هـفػاؿ» ػمت یبثؼ ،آًگبٍ ایي ربهؼَ یب كـػ هضکْم ثَ تکـاؿ ثیوبؿگًَْ ،تـاژیک كـػی ّ روؼی
ّ ثبفتْلیؼ مٌت امت .اّ گـكتبؿ ثي ثنت ػؿًّی ،صل ؿـیجگی ػوین ّ چٌؼپبؿگی امت .صل ؿـیجگی ّ ثي ثنت ؿاّی
یب ُؼایت ّ ُـ ایـاًی کَ یک صل ؿـیجگی هؼؿى ًینت ثلکَ تـکیجی اف صل ػبؿكبًَ ّ عـاثبتی ؿـیجگی ػؿ ایي رِبى
مْػایی ّ صل ؿـیجگی هؼؿى امت ّ ػهیوب ایي صبالت چٌؼمْػایی هيکل ؿاّیُ ،ؼایت ّ ُـ ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ایـاًی
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امت ّ ثبػج ایزبػ ثي ثنت ّ چٌؼپبؿگی ػؿًّی اّ هی ىْػ .ثي ثنت ػؿًّی ّ ؿـیجگی کَ ُؼایت ًیق ػؿ ًِبیت گـكتبؿ
آى ثْػ ّ ًتْاًنت ثَ «ٌُـهٌؼ ػّكـٌُگی یب ػّهلیتی» تجؼیل ىْػً ،تْاًنت ثَ رِبى هتلبّت ّ هؼؿى عْیو ػمت یبثؼ
کَ ثَ اّ اهکبى فًؼگی ػؿ ایي رِبى هؼؿى ؿا ثؼُؼ .آًگبٍ اّ هـگ عْػعْامتَ ؿا ثـ ایي ثي ثنت كـػی ّ ثلْکبػ ٌُـی
تـریش ػاػ .فیـا الاهل اّ اُل چْك ًبلَ هبلیغْلیبیی ّ صبالت عـاثبتی ّ پْچ پـمتی ًجْػ ّ یب فًؼگی ؿا آًطْؿ کَ هی
ٓلجیؼ هی عْامت ّ یب ایٌکَ ؿاُو ؿا ثگیـػ ّ ثب ثِتـیي لجبمو ثَ مـاؽ هـگ ّ رِبى ػیگـ ثْػ ّ ثجیٌؼ کَ آًزب چَ
عجـ امت.
اؽتیاق تلؼیذى ّ تلؼیذٍ ؽذى ایشاًی
اًؼیيیؼى اف رِبتی ىجبُت كـاّاى ثَ «ؿؾا عْؿػى» ػاؿػ .اًنبى اًؼیيوٌؼ یک اًؼیيَ ؿا هی رْػ ،هی چيؼ ،ثغيی اف
آى ؿا ػؿ عْیو ّ رِبًو ثَ ىیٍْ تـهیقی ّ ًوبػیي پؾیـا هی ىْػ ّ ایٌگًَْ ثَ هؼؿتی ًْ ّ چين اًؼافی ًْ ػمت هی
یبثؼ ّ ،ثـعی ػیگـ ؿا ػكغ هی کٌؼ ّ ثؼّؿ هی ؿیقػُ .وبًطْؿ کَ كـٌُگ ثبلؾ ثب «كـٌُگ ؿـیجَ ّ هتلبّت» ُویٌگًَْ
ثـعْؿػ هی کٌؼ ّ ایي توٌب ّ هؼؿت هتلبّت ؿا ػؿ رِبى عْیو رؾة ّ ُْن هی کٌؼ .یب ػؿ صبلت ّاالتـ اف «ٌُـ
عْؿػىًْ ،ىیؼى ّ اًؼیيیؼى» ایي اًنبى ّ كـٌُگ هتلبّت ّ «تٌبًَ» هبػؿ هی ىْػ کَ ثب چيیؼى ّ رْیؼى ُـ اًؼیيَ ّ
رِبى ًّْ ،اؿػ چين اًؼاف ّ رِبًی هتلبّت ،ثؼى ّ توٌبیی هتلبّت هی ىْػ ّ هبػؿ امت رِبًی ىجکَ ّاؿً ،گـىی ىجکَ
ّاؿ ّ یک «کخـت ػؿ ّصؼت» ثیبكـیٌؼّ
كـٌُگ ّ اًنبًی کَ اهب ثَ ایي هؼؿت «رْیؼى ّ پؾیـه ًوبػیي اًؼیيَ هتلبّت» ػمت ًیبكتَ امت ،یؼٌی ثَ تْاًبیی «
اؿتجبٓ موجْلیک ثب ػیگـی» ػمت ًیبكتَ امت ،ػؿ ّاهغ امیـ یک «توتغ ًبؿمینی یب ؿئبل» امت ّ ثؼیي عبٓـ چٌیي
ربهؼَ ًبؿمینتی ّ اًنبى ًبؿمینتی ثـای هخبل گـكتبؿ هیل «ثلؼیؼى ّ ثلؼیؼٍ ىؼى» هؼاّم امت .اّ ُـ اًؼیيَ ّ یب چیق
هتلبّت ّ رؾاة ؿا ًزْیؼٍ هی ثلؼؼ ّ اف مْی ػیگـ هـتت ثبینتی ایي اًؼیيَ ّ رِبى ًزْیؼٍ ؿا ثبال ثیبّؿػ ّ ػچبؿ
تِْع ىْػ .ػؿ ػؿّى ایي توتغ یب «ژّئینبًل ثلؼیؼى ّ ثلؼیؼٍ ىؼى» ػؿ ّاهغ هیل «ػمت یبثی ثَ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب
ػیگـی» ،هیل یکی ىؼى ثب ػیگـی ،ثب اًؼیيَ ّ یب ثب آؿهبى ًِلتَ امت  .هیل ػمت یبثی ثَ هؼؿت ّ توتغ هطلن اف ٓـین
یگبًگی ثب ػیگـی ًِلتَ امت .افیٌـّ اًنبى ًبؿمینتی یب هی عْاُؼ ػیگـی ؿا ثجلؼؼ ّ ثب اّ یکی ىْػ ّ یب ایٌکَ هی
عْاُؼ ػؿ ػیگـی ،ػؿ اًؼیيَ ّ آؿهبى ًْ ؿـم ىْػ ،صل ىْػ ّ ثب اّ یکی ىْػ تب ثؼیي ّمیلَ اف تـمِب ،هنئْلیتِب ّ
هؼْالت اًنبًی عْیو ؿُبیی یبثؼ ّ ػیگـ ثبؿ ثَ ثِيت کْػکبًَ ّ ػؿّؿیي ثبفگـػػ .اهب اف آًزب کَ ایي ثِيت ػؿّؿیي
امت ،اف آًـّ ایي ثبفگيت هضکْم ثَ ىکنت تـاژیک امت ّ ُـ ثلؼیؼى ؿؾا ّ یب ثلؼیؼى اًؼیيَ ّ ػیگـی ًَ ،تٌِب ثبػج
پـعْؿی هقهي ّ ػؿ ػیي صبل گـمٌگی ّ تيٌگی ؿّصی ّ رٌنی هؼاّم هی ىْػ ثلکَ اف مْی ػیگـ ثبػج گـكتبؿی
ایي كـػ ّ ربهؼَ ًبؿمینتی ػؿ چـعَ ثلؼیؼى/تِْع ،ػينً/لـت ّ صبالت عـاثبتی ؿئبل هی گـػػ کَ ثَ پـیيبًی كـػ ّ
ربهؼَ هٌتِی هی ىْػ.
کتبة ثْف کْؿ ُؼایت ثِتـیي تجلْؿ ٌُـی ّ آكـیٌو ٌُـی ایي ّاهؼیت ّ «مٌبؿیْی ًبؿمینتی ّ ؿئبل» كـػ ّ كـٌُگ
ایـاًی امت ّ ثَ ایي ػلیل ثَ عْثی ًيبى هی ػُؼ کَ چـا ایي كـٌُگ ّ كـٌُگ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژیک ّ هتل هؼاّم
عْیو ّ ػیگـی ّ ثبفتْلیؼ مٌت ّ ثي ثنت عْیو امت .توبهی ؿّاثٔ هیبى كیگْؿُبی ثْف کْؿ ػچبؿ ایي صبالت ّ
توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل امت .افیٌـّ آًِب یب ػبىن ػیگـی یب هتٌلـ اف ػیگـی ُنتٌؼ ّ یب هیل ثلؼیؼى ػیگـی ّ ثب اّ
یکی ىؼى ّ یب هیل ثلؼیؼٍ ىؼى تْمٔ ػیگـی ؿا ػاؿًؼ .ثِتـیي تجلْؿ ٌُـی ایي «اًنبى ًبؿمینتی ایـاًی» ػؿ ّاهغ
كیگْؿ «ؿربلَ ُب» ػؿ کتبة ثْف کْؿ امت .فیـا ؿربلَ ُب ثَ هْل ُؼایت «ػُبًی ثقؿگ ػاؿػ کَ ثَ آلت تٌبملی عتن
هی ىْػ» .فیـا ایي اًنبى ػؿ ّاهغ ثب ثلؼیؼى هی عْاُؼ ثـ ُیچی ّ پْچی ػؿًّی عْیو ّ اف مْی ػیگـ ثـ تيٌگی
ػائوی رٌنی ّ ؿّصی عْیو پبیبى ػُؼ ّلی ػؿ ّاهغ ثب ایي پـعْؿی ّ ثلؼیؼى هؼاّم تٌِب ثضـاًو ّ تيٌگی ّ گـمٌگی
اه ؿا تؼاّم هی ثغيؼ ّ ؿّ ثَ مْی هـگ ّ پـیيبًی ػاؿػُ .وبًطْؿ کَ ُؼایت ػؿ کتبة ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ؿاّی
ّ ػیگـاى ًیق ػؿ ّاهغ ّ ػؿ ًِبیت «ؿربلَ ُب» ُنتٌؼُ .وَ تکـاؿ یکؼیگـًؼ ّ یب گؾىتَ ّ آیٌؼٍ یکؼیگـ ّ تکـاؿ یک ثي
ثنت ّ ثضـاى تـاژیک ُنتٌؼ.
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ػؿ ّاهغ توتغ ّ اىتیبم «ثلؼیؼى ّ ثلؼیؼٍ ىؼى» یک «توتغ ّ هیل کبًیجبلینتی» امت ّ ُوبًطْؿ کَ کبًیجبلینت هی عْاُؼ
ثب عْؿػى یبؿ ّ یب ػىوي ثب اّ یکی ىْػ ّ ثَ هؼؿت ػیگـی ػمت یبثؼ ،کبهل ّ هطلن گـػػ ّ ثَ ثِيت ّؿای ُـ هـف
ًیک ّ ثؼّ ،ؿای ُـ هضؼّػیت ّ ًیبف ثيـی ػمت یبثؼُ ،وبًطْؿ ًیق ػؿ هیل ثلؼیؼى ػیگـی ّ یب هیل یکی ىؼى ثب
اًؼیيَ ّ آؿهبى ،ثب ػیگـی ػؿ ّاهغ ُوبى توتغ عـاثبتی ّ هضکْم ثَ ىکنت ػبؿف عـاثبتی ػؿ پی ػمتیبثی ثَ «ّصؼت
ّرْػ ًِبیی» صْْؿ ػاؿػ .ػبؿف عـاثبتی ًیق ػؿ ّاهغ یک کبًیجبلینت هضکْم ثَ ىکنت امت .فیـا ّصؼاًیت هطلن ثب
ػیگـی ّ ثلؼیؼى ػیگـی یب ثلؼیؼٍ ىؼى تْمٔ ػیگـی ّ یکی ىؼى ثب اّ هوکي ًینت ّ یک ػؿّؽ امت .تٌِب ؿاٍ ػؿمت
تْاًبیی ػمتیبثی ثَ اؿتجبٓ پبؿاػّکل ّ موجْلیک ثب ػیگـی ّ پؾیـه تـهیقی یب ًوبػیي ػیگـی ػؿ رِبى ّ اًؼیيَ
عْیو ّ ػمتیبثی ثَ هؼؿت ّ كـػیتی ًْ ّ هتلبّت ّ ُویيَ ًبتوبم امت .ثب چٌیي ًگبُی هی تْاى ًیق ثِتـ ؿاثطَ هیبى
هیل ًبؿمینتی ؿّىٌلکـاى ایـاًی ثَ ثلؼیؼى کلوبت ّ اًؼیيَ ُبی هؼ ؿّف ّ ًبهِبی ثقؿگً ،بتْاًی اف رْیؼى ّ پؾیـه
ػوین ایي اًؼیيَ ُب ػؿ تلکـ ّ ًگبٍ عْیو ؿا ّ تِْع ّ تـکیؼى هؼاّم صجبثِبی ًبؿمینتی آًِب ؿا ثِتـ ػؿک کـػ (.ثـای
آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ ثَ هوبلَ رؼیؼ هي ػؿ لیٌک ؽیل ثَ ًبم « ؿّىٌلکـی چینت ّ صبالت ثیوبؿگًَْ ؿّىٌلکـ
ایـاًی» هـارؼَ ثکٌیؼ2).
یب اف چٌیي چين اًؼافی هی تْاى ػیؼ کَ ایي هیل ثلؼیؼى ّ ثلؼیؼٍ ىؼى ػؿ کٌبؿ هیل ّصؼاًیت ثب ػیگـی ،چوؼؿ هبالهبل اف
توتغ ُبی رٌنی ّ رٌنیتی ًبثبلـبًَ ّ ثَ صبالت مبػّهبفّعینتی ّ یب کبًیجبلینتی امت ( .ثَ تـك ؿاّی اف «ّمٔ پب»
ػؿ ثْف کْؿ تْرَ کٌیؼ .یب ثَ صبالت مبػّهبفّعینتی ؿاّی ّ لکبتَ ػؿ ثْف کْؿ تْرَ ثکٌیؼ ّ ثَ ػمت کيیؼى
مبػینتی ّ اؿّتیکی هَبة ثـ گْىت گبّ کَ ُوقهبى تکـاؿ امطْؿٍ « هیتـا ّ گبّ» ًیق ُنت).
ُوبًطْؿ کَ ثب چٌیي ًگبُی هی تْاى ثَ ػؿک ثِتـ «هلِْم کبًیجبلینت» ّ کبًیجبلینت ًِلتَ ػؿ صبلت ػبؿف ّ ؿّىٌلکـ
عـاثبتی ایـاًی ّ هیل ربّػاًَ ایي ؿّىٌلکـ ّ ػبؿف ثَ ػمتیبثی ثَ ّصؼاًیت ثب ػیگـی ػمت یبكت ّ ًیق ثَ ؿاف ػوین
کبًیجبلینت کَ ػؿ ّاهغ یک ػیْاًَ ًینت ثلکَ یک ػبىن کْؿ ّ توتغ ٓلت ّ یب مْژٍ ًبثبلؾ امت کَ هی عْاُؼ ثب
هؼيْم ّ ػیگـی ثـای ُویيَ یگبًَ ّ یکی ىْػ ّ ثِبی ایي عطب ؿا ثب هـگ كـػیت ّ مـاًزبم هـگ رنن عْیو ّ
ػیگـی هی پـػافػ (.ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ هی تْاًیؼ ػؿ لیٌک ؽیل اف کتبة ایٌتـًتی هي ثَ ًبم «ؿّاًکبّی
پنبهؼؿًی كیلن» ثَ ًوؼ ػّثغيی هي ثـ چِبؿ كیلن «ُبًیجبل» ّ هّْْع کبًیجبلینن ّ ؿیـٍ هـارؼَ ثکٌیؼ)3.
عخي ًِایی
ثبؿی ُؼایت ّ ثْف کْؿ هب ؿا ثب عْیو ّ ثي ثنت هبى ّ ّـّؿت كـػی ّ روؼی عْیو ؿّثـّ هی مبفػ .اّ هب ؿا ثب
«توٌبی هؼؿى ّ یب ثب توٌبی موجْلیک ّ ثبلـبًَ» عْیو ؿّثـّ هی مبفػ کَ هی عْاُین ثَ آى ػمت یبثین ّ ؿاف ثـعْؿػ
موجْلیک ّ ًوبػاًَ ثب ُؼایت ّ ثْف کْؿ ػهیوب تْاًبیی ػیؼى ایي توٌب ّ اف مْی ػیگـ لول ثي ثنت ّ چٌؼپبؿگی ًِلتَ ػؿ
ایي كیگْؿُبمت کَ ثي ثنت ّ چٌؼپبؿگی هبمت ّ اگـ اف آى ػجْؿ ًکٌین هضکْم ثَ تکـاؿ آى ُنتین .ایي چیقی امت کَ
یکبیک هب ػویوب ػؿ ثـعْؿػ ثب ُؼایت ّ ثْف کْؿ اصنبك هی کٌین ّ ؿاف ػالهَ ػؿًّی هب ثَ ُؼایت ایي ػیؼاؿ ثب
.مـًْىت ّ ّـّؿت هبمت
ُوبًطْؿ کَ ؿاف هؼؿت ثْف کْؿ ػهیوب ػؿ ایي امت کَ هبػؿ ثَ ایزبػ ػیؼاؿ ػوین هب ثب عْیو ّ ثضـاى كـػی ّ روؼی
هبمتُ .ؼایت ثَ کنبًی کَ اّ ؿا کبكکبی ایـاى هی ًبهیؼًؼ ،هی گلت کَ اّ ُیچ ىجبُتی ثب کبكکب ًؼاؿػ ،فیـا ًَ ربهؼَ
اّ ،ربهؼَ هؼؿى کبكکبیی امت ّ ًَ اّ هی تْاًؼ کبكکب ثبىؼ .اهب ػؿ یک چیق ُؼایت ػهیوب ىجیَ کبكکب امت .اگـ کبكکب ثب
کتبة «هضبکوَ» ّ ثب هـگ عْیو ػؿ ّاهغ آگبُبًًَ/بعْػآگبٍ ػؿ صبل پیو گْیی « ًبفیِب ّ کبؿعبًَ ُبی آػم مْفی»
امت کَ ػؿ پیو ؿّی ربهؼَ هؼؿى امت ،آًگبٍ ُؼایت ثب کتبة «ثْف کْؿ» ّ ثب هـگ عْػعْامتَ اه ػؿ صبل پیو
گْیی تکـاؿ تـاژیک ىکنت تضْالت روؼی ّ كـػی امت کَ ثؼؼ اف اّ ؿط هی ػُؼ .ػیؼاؿ ثب ُؼایت ّ ثْف کْؿ ،ػیؼاؿ
ثب ایي هبتـیکل كـٌُگی ّ كـػی ّ ثضـاى عْیو ،ػیؼاؿ ثب عْیو ّ توٌبُبی عْیو امت ّ تٌِب آًکَ ُن هبػؿ ثَ تضول
ایي ػیؼاؿ ّ ُوقهبى ًوؼ آى ثبىؼ ،تٌِب اّ هی تْاًؼ ّ اهکبى آى ؿا ػاؿػ کَ صبل گبم ثؼؼی ؿا ثـػاؿػ ّ اف ثي ثنت ًِبیی
ُؼایت ؿُبیی یبثؼ ّ ثَ آى چیقی تجؼیل ىْػ کَ ُؼایت ًتْاًنت ّ آى چیق ػهیوب «ًنل ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ ػّ هلیتی ّ یب
چٌؼ كـٌُگی» امت کَ هب ًوبػ ّ صبهالى آى ُنتینً .نل ّ ًگـىی کَ تللیوی ّ چٌؼهتٌی امت ّ ُن یک ایـاًی هؼؿى ّ
.هتلبّت ّ ُن یک اؿّپبیی هؼؿى ّ هتلبّت امت
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ُوبًطْؿ ثـای هب کَ ُؼایت ؿا ثَ مبى گؾىتَ عْیو هی ثیٌین ّ هخل اّ ایي ثضـاًِب ّ ثي ثنتِب ؿا چيیؼٍ این ُّن پب ثَ
ػـٍَ ای گؾاىتَ این کَ ُؼایت ،كـّؽ ّ ػیگـاى هتبملبًَ هبػؿ ثَ ػمت یبثی ثَ آى ًجْػًؼُ ،وقهبى ػؿ یک چیق ٌُْف
اصتیبد ثَ ُؼایت ػاؿین .فیـا ػهیوب هب ًیق هخل ُؼایت ثب «هيکل هغبٓت» ؿّثـّیین ّ هزجْؿین اف رِبى ،مؼبػتِب ّ
فثبًِبیی ًْ ،چٌؼهتٌی ،تْ ػؿ تْ ثب فثبى ّ هلتی مغي ثگْیین کَ ػبػت ػزیجی ثَ مبػٍ ًگـی ،مبػٍ لْصی ّ عـاثبتی
ًگـی ػاؿػ ّ ػهیوب ػؼم صْْؿ ایي هغبٓت ًْ ثبػج هی ىْػ کَ هب ًیق ػچبؿ ثي ثنت ّ عين ىْین ّ یب ثَ ربهؼَ ػّم
عْیو ثپـػافین ّ ػطبی ربهؼَ ایـاًی ؿا ثَ لوبیو ثجغيین .ثـای ػجْؿ اف ایي ثي ثنت اهب هب ػهیوب ثَ «ٌٓق ُؼایتی»
اصتیبد ػاؿینٌٓ .قی کَ ثنیبؿ هْی ّ گبٍ میبٍ امتٌٓ .قی کَ ثـای هخبل ػؿ «ثْف کْؿ» صْْؿ ػاؿػ ّ ثب ایي ّرْػ
کوتـ ًوبػی ایي ٌٓق هْی ّ عٌؼٍ ثقؿگ ُؼایت ثَ ؿاّی ّ لکبتَ ،ثَ پیـهـػ عٌقؿپٌقؿی ،ثَ ربهؼَ هبلیغْلیبیی ّ
عـاثبتی عْیو ّ ػؿ ًِبیت عٌؼٍ ثَ عْیو ؿا ػیؼٍ امتُ .وبًطْؿ کَ ایي ٌٓق ثـ پبیَ یک ػين ثقؿگ ثَ ایي هلت ّ
فثبى امتْاؿ امت.
اف ٓـین ػمت یبثی ثَ ایي هؼؿت «ًوؼ ّ ًگبٍ پبؿاػّکل» ّ ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ّ ٌٓق ثب ػیگـی ،ثب كـٌُگ ّ فثبى
عْیو ،هلت عْیو ،آًگبٍ ُـ چَ ثیيتـ رِبى ّ كـٌُگ ایـاًی ػـٍَ صْْؿ ُقاؿاى ُؼایت ّ كـّؽ هتلبّتی هی
ىْػ کَ ُن اکٌْى ػؿ ؿاٌُؼ ّ صْْؿ ّ ؿىؼ آًِب ثَ هؼٌبی تضْل گلتوبى ایـاًی امت .ثَ هؼٌبی پبیبى ػاػى ثَ ایي تکـاؿ
تـاژیک امت کَ ٌُْف ُن ُیچ ؿهبًی ًتْاًنتَ امت ثَ «ثْف کْؿ» ًْیي ّ هتلبّت تجؼیل ىْػ ّ یب اف «ُؼایت» رلْ
.ثقًٌؼ ّ چیقی ًْ ،هتلبّت ،چٌؼهتٌی ّ رؾاة ثـای ُـ ػّ رِبًيبى ثیبكـیٌٌؼ
اػثیبت:
 /1مَ مبصت ؿّاًی موجْلیک/عیبلی /ؿئبل یب ّاهغُ :ـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک،
عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ
ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول
ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ( .)1هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ
ثَ ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی
عْیو ،ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ
هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ
تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ .ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ
رِبًو ّ ثَ عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف
عْیو امت .اّ ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ
ّ عْیو ،هیبى اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ
ُویيَ كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی
ّ چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ
عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ
پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك
ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا
ػاؿبى هیکٌؼ .اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت
.تجؼیل هیىْػ ،هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی
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سّاىکاّی سلصی اص ؽاُشخ هؾکیيللن
ؿهٌ فثبى رنن ّ ثِتـیي ثیبىگـ توٌبُبی رنن ّ آؿفّهٌؼی رنن ّ اًنبى امت .ثٌبثـایي ثَگًَْ تـاژیکی هٌطوی امت
کَ ّهتی ػؿ كـٌُگی ،چْى كـٌُگ هب ،رنن ّ توٌبُبی رنن مـکْة هیىًْؼُ ،نفهبى ؿهٌ ًیق مـکْة هیىْػ .یب
ؿهٌ كؤ ػؿ ثغيی اف ثؼى ّ ػيٍْ ػؿ ٍْؿت ّ صـکبت هضَْؿ هیهبًؼ ّ تْاًبیی تضْل ًؼاؿػ ّ ػؿ ػؿّى آى
ػیبلْگ ّ رؼل ػبىوبًَ ّ هؼؿتوٌؼاًَ هیبى ػّ رٌنیت ّ یب ػالئن ٍْؿت ًویگیـػ ،آىگًَْ کَ ػؿ ؿهٌُبی کالمیک
.چْى كالهیٌگْ یب تبًگْ ّ یب ؿهٌُبی هؼؿى چْى ُیپپبپ ّ ؿیـٍ ىبُؼ آى ُنتن
مـکْة رنن ّ توٌبی رنن ثَ هؼٌبی آى ًیق امت کَ ػؿ ایي كـٌُگ کلوبت ّ ًْاُبی هْمیوی ّ ؿهٌ ثـای ًيبىػاػى
ُوَ اصنبمبت اف ػين تب ًلـت ،اف عين تب ُـاك ،اف لول ثیگبًگی تب ىْم یگبًگی ؿىؼ ًویکٌٌؼ .فثبى ّ هْمیوی ّ
ؿهٌ ایي كـٌُگ امیـ یک مـی اصنبمبت ّ اعالهیبت ثبهی هیهبًؼ ّ رنن ّ هؼؿت عالهیتو ؿا هـتت مـکْة
.هیکٌؼ ّ یب ًبتْاى اف ثیبى آى امت ،فیـا اثتؼا ثبینتی ُـچَ ثیيتـ ایي ًْاُب ،کلوبت ،اؿفهُب مبعتَ ىًْؼ
ایزبػ ایي عالهیت ،آؿیگْیی ثَ رنن ّ ثَ توٌبُبی عْیو ّ تجلْؿ آى ػؿ ٌُـ ّ اًؼیيَ الجتَ تٌِب ثـ ثنتـ كـٌُگی عْیو
هوکي امت .یؼٌی ٌُـهٌؼ عالم ػهیوب کنی امت کَ ثب ىٌبعت ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ثب ىٌبعت هجبصج هؼؿى ػؿ ایي
فهیٌَُ ،ن هبػؿ ثَ ىٌبعت هؼؿت ّ ّؼقُب ّ کوجْػُبی ًِلتَ ػؿ كـٌُگ ّ فثبى ّ ػـٍَ ٌُـی کبؿ عْیو ثبىؼ ّ
ُن ثتْاًؼ ثب پؾیـه هجبصج هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ثَ تللین ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ ػمت یبثؼ ّ آحبؿی چٌؼالیَ
ثیبكـیٌؼُ ،وبىْٓؿ کَ ػؿ ًوؼم ثـ «عالهیت هضني ًبهزْ» ّ ثـ ؿهبى رؼیؼ «ؿّب هبموی» ایي اًؼیيَ هضْؿی ؿا
هطـس کـػٍام ّ ثـ آى امبك ًیق ثَ ًوؼ آحبؿ ایي ػّ ٌُـهٌؼ پـػاعتَام.
صبل هب ػؿ ػـٍَ ؿهٌ ،ػؿ ػـٍَ ایي ٌُـ مـکْة ىؼٍ ّ ثِتـیي تجلْؿ رنن ّ توٌبی رنن ایـاًی ،ىبُؼ ظِْؿ
هؼؿتُبی ًْ ّ ؿّایبت ًْ ُنتین کَ ػؿ هیبى آىُبً ،وو ّ ربی ىبُـط هيکیيهلنً ،ويی پـؿًگ ّ هضْؿی امت .هي
کبؿ ُوَ ایي ػّمتبى ؿهٌَؼٍ ّ کْؿئْگـاف ًْ ؿا ًؼیؼٍام ،اهب ػیؼى ؿهٌ ىبُـط هيکیي هلن ثَ فیجبیی ًيبى هیػُؼ کَ
اّ ًَ تٌِب امتبػ كي عْیو امت ،ثلکَ ػهیوب پی ثـػٍ امت کَ ثبینتی ثَ ایزبػ ؿّایبتی ًْ اف هْمیوی کِي ّ هجبصج کِي
ػمت فًؼ ّ ایيگًَْ ٌُـی هؼؿى ّ رؾاة ،چَ ثـای ثیٌٌؼٍ ایـاًی ّ یب عبؿری ،ثیبكـیٌؼ .ایي هؼؿت حوـٍ مبلُب کبؿ ّ
آىٌبیی ػهین ثب ؿهٌ هؼؿى ًیق امت کَ ّهتی کوی اف ثیْگـاكی اّ ثغْاًین ،ثب تاله ّ فصوت ًِلتَ ػؿ پيت ایي رنن
فیجب ّ ؿهٌ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ ؿّایبت ًْ آىٌب هیىْین.
ُـ ٌُـی ّ عالهیتی ثبینتی اهب ُنفهبى ثَ ًوؼ کيیؼٍ ىْػ تب ًکبت ّؼلو ّ یب عطـات ًِلتَ ثـ هنیـ عالهیتو
هيغٌ ىْػ .ؿاثطَ هیبى ٌُـ ّ ًوؼ یک ؿاثطَ ػیبلکتیکی امتُ .ـ چَ ٌُـ هْیتـ ،ثَ ُوبىاًؼافٍ ًوؼ ثـ اّ ًیق هزجْؿ
.ثَ هْیتـ ىؼى امت ّ ُـچَ ًوؼ هْیتـ ،ثَ ُوبىاًؼافٍ ٌُـ ّ ٌُـهٌؼ هزجْؿ ثَ تضْل امت
موت مْم ایي ثبفی ؿا ثجیٌٌؼٍ ّ عْاًٌؼٍ تيکیل هیػُؼ کَ ُـچَ ؽائوَ ٌُـی اّ ّاالتـ ىْػ ،ثَ ُوبى اًؼافٍ ٌُـ ّ ًوؼ
ً.یق هزجْؿ ثَ تضْل ػؿ یک ثبفی ربّػاًَ ػینکْؿمیْ ّ یب ثبفی ربّػاًَ ػیلـاًل ػؿیؼایی ُنتٌؼ
ًوؼ ؿهٌ هؼؿى یک ؿىتَ ػلوی عبً امت ّ ػاؿای چيناًؼافُبی هغتلق اف «آًبلیق صـکبت ّ پـّمَ»« ،آًبلیق
ػینکْؿمیْ» یب «ًوؼ ؿّاىکبّاًَ» امت .هي ایٌزب ،ػؿ صؼ تْاًن ّ ػؿ صؼ تْاى یک هوبلَ ژّؿًبلینتی ،كؤ ثغيی هجبصج
اّلیَ ّ هِن ؿّاًيٌبعتی ػؿ ایي فهیٌَ ؿا ثَ ًوؼ هیکينً .وؼ ؽیل ػؿ ّاهغ ًوؼی ثـ ایي کلیپ ّیؼیْیی اف کبؿُبی ىبُـط
هيکیي هلن امت.
هتبملبًَ ًتْاًنتن یکی اف ًوبیوُبی کبهل ٌُـی اّ هبًٌؼ «عیبم» ّ ؿیـٍ ؿا ثیبثن .اهب ایي کلیپ کَ اهیؼّاؿم ػّمتبى ًیق
عْػ آى ؿا ثٌگـًؼ ،ػؿ ّاهغ یک ؿهٌ کبهل امت ّ ثَ عْثی ثـای یک ثضج اّلیَ ًیبفُبی هب ؿا ثـٓـف هیکٌؼ .ثَ
ّیژٍ کَ ػؿ ایي ؿهٌ ًَ تٌِب ىبُـط هيکیي هلن یک ؿهٌَؼٍ ّ کْؿئْگـاف ػؿعيبى امت ثلکَ فى ؿهٌَؼٍ ؿّثـّی
اّ ًیق یک هؼؿت رؾاة ّ ثـاثـ امت.
سّایت پٌِاى دس هْعیمی کِي ایشاًی
ػؿ ؿهٌ هْؿػ ًظـ ،ىبُـط هيکیي هلن ثَ ایزبػ یک ًوبیو ّ ؿّایت ًْ ثـ ثنتـ یک هْمیوی اٍیل ػمت هیفًؼ.
ٓجیؼتب ُوَ ػمتگبٍُبی هْمیوی ایـاًی ؿا ًویتْاى ثـای ؿهٌ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ ػاػ ،اهب ثـای ایزبػ یک ؿهٌ هؼؿى
ایـاًی ّ چٌؼالیَ ،امتلبػٍ اف اهکبًبت ایي هْمیوی ّ ثَ ّیژٍ ثغو تٌَیلی آى ،یب ػمتگبٍُبی ُوـاٍ ثب ػف ّ تٌجک ّ
.ؿیـٍ ّ یب امتلبػٍ اف الوبىُبی ؿهٌ كْلکْؿیک ّ ایـاًی ّـّؿی امت
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اثتؼا ثـ ثـ ثنتـ ایي كـٌُگ ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ امت کَ هیتْاى ؿّایبت ًْ ّ فهیٌی ایزبػ کـػ ،الوبىُبی هؼؿى ّ اف
كـٌُگُبی ػیگـ ؿا ثب آى تللین کـػ ّ ثٌب ثَ تْاى ٌُـی عْیوٌُ ،ـی ًْ ّ هؼؿى یب پنبهؼؿى ایزبػ کـػ کَ ثـای ُـ
.ػّ رِبى ؿـة ّ ایـاًی رؾاة ّ ػیؼًی ثبىؼ
ىبُـط هيکیي هلن ػهیوب ایي ّـّؿت ّ ایي اهکبًبت ؿا ثب رنن ّ ػاًو عْػ لول هیکٌؼ ّ ّاؿػ ؿهٌ ّ ًوبیو عْیو
هیکٌؼ .ثب ایي تللین ُنفهبى گْیی اّ ّ ػیگـ ٌُـهٌؼاى هيبثَ ػؿ ّاهغ ؿّایبت پٌِبى ّ مـکْة ىؼٍ اف رنن ّ توٌبُبی
اًنبى ایـاًی ؿا آىکبؿ هیمبفًٌؼ ّ ػمت ثَ یک مبعتبؿىکٌی ؿّایت کِي هیفًٌؼ ّ ػؿ ؿّایت کِي ایزبػ كْب ّ
.رننُبی ًْ ،ؿّایبت ًْ ّ ثبفی ًْ هیکٌٌؼ
گْیی آىُب ػؿ ػیي ًْآّؿی ُنفهبى مـاًزبم ػين ایـاًی ّ ػیبلْگ ؿا فهیٌی هیمبفًؼ ّ یک عْامت پٌِبى ًِلتَ ػؿ
ػين ػبؿكبًَ ایـاًی ؿا ثَ ارـا هیآّؿًؼ .عْامتی کَ ًوبػ آى ثَ ّیژٍ صبكع ّ یب عیبم ّ یب ٌٓق ػجیؼ فاکبًی ّ ؿیـٍ
ُنتٌؼ.
ّیؼئْی ؿهٌ ىبُـط هيکیيهلن ؿا ایٌزب ثجیٌیؼ ( .هتبملبًَ كیلن هْؿػ ًظـ اًگبؿ هؼتی امت کَ اف یْتیْة ثـػاىتَ ىؼٍ
امت .ثب ایٌضبل ػالهَ هٌؼاى ثَ ؿهٌ هی تْاًٌؼ صبالت ًوؼ ىؼٍ ؿا ػؿ ػیگـ کبؿُبی ایي ٌُـهٌؼ عْة ایـاًی ًیق
ثبفیبثٌؼ).
ثـای ًوؼ ایي ؿهٌ ثبینتی ایي ثغوُب ؿا رؼاگبًَ ػؿ ًظـ گـكت:
یک :لذست ّ تْاًایی سلصٌذگی ّ کْسئْگشافی ؽاُشخ هؾکیيللن ّ ُوشاُؼ
ایي ثغو ّ ًکبت هؼؿت ّ ّؼلو ؿا ثبینتی یک هٌتوؼ آىٌب ثَ کْؿئْگـاكی اًزبم ػُؼ .آًزَ اف رِت ؿّاىکبّی هْؿػ
تْرَ امت ،تـکیت فیجبی صبلت هـػاًَ ّ ظـاكت فًبًَ ػؿ صبالت ّ ؿهٌ ىبُـط هيکیي هلن امت کَ ثیتـػیؼ ًويی
هِن ػؿ رؾاثیت ٌُـی اّ ایزبػ هیکٌؼ .اّ هبًٌؼ یک آػًّیل ایـاًی ثـ ٍضٌَ ٓبُـ هیىْػ ّ ُوـاٍ فى اّ یک ؿهٌَؼٍ
رؾاة ّ هؼؿتهٌؼ ّ ُنپب امت .ایيگًَْ یک ػیبلْگ ّ ؿهٌ پـىْؿ هوکي هیىْػ.
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دّ :چگًْگی پشّعَ ّ ؽکلگیشی دیالْگ تش صحٌَ سلص
ؿهٌ هؼؿى یک پـّمَ ّ یک ػیبلْگ رننُب ّ ایزبػ اًْاع ّ اىکبل كْبُبی هؼؿى ّ چيناًؼافُبی پنتهؼؿى ثـ
ؿّی ٍضٌَ امت .ػیبلْگ رننُب ّ ایزبػ یک كْبی ًْ ػیبلْگ ّ ػؿاهبی ؿّاثٔ اًنبًی یک اٍل پبیَای ؿهٌ ّ ًگبٍ
هؼؿى امت .ػؿ ؿهٌ ثبال ًیق هیثیٌین کَ ىبُـط هيکیي هلن ثـ ثنتـ یک آٌُگ اٍیل ّ پـىْؿ ایـاًی ػؿ ّاهغ ػمت
ثَ یک ؿّایت ًْ هیفًؼ ّ ؿهٌ پـىْؿ ّ موبّاؿ ػبؿكبًَ ؿا ثَ یک ػیبلْگ ػبىوبًَ ػّ رٌل تجؼیل هیکٌؼ ّ ػؿ ّاهغ
.ثب ایيکبؿ ؿّایت پٌِبى ّ ًِلتَ ػؿ كـٌُگ ایـاًی ؿا ثـهال هیمبفػ ّ اف عطبی آى هیگؾؿػ
فیـا ػؿ فیـ ُوَ کلوبت ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ ایـاًی ػؿ ٍّق عؼا ،هب ُویيَ ىبُؼ یک ػين فهیٌی پٌِبى ّ پْىیؼٍ
ُنتین .فیـا ػين ُویيَ اثتؼا فهیٌی امت ّ ثٌبثـایي ػبؿف ایـاًی ًیق هزجْؿ هیىْػ ثـای ثیبى ػين الِی عْیو اف
کلوبت فهیٌی چْى هی ّ هؼيْم امتلبػٍ کٌؼ .ػؿ ٓی فهبى ّ ثَ ّیقٍ ًقػ صبكٔ ایي ػين فهیٌی ُـ چَ ثیيتـ ثب ػين
الِی گـٍ هیعْؿػ ّ ػـكبى ّ ػين ایـاًی چٌؼًضْی ّ هؼٌبیی ّ تب صؼّػی گیتییبًَ هیىْػ .ؿًّؼی کَ ػؿ ًِبیت ًبکبم
هیهبًؼ.
هيکل ػیگـ اهب ایي امت کَ ػؿ ؿًّؼ ػبؿكبًَ ػیبلْگ ربیی ًؼاؿػ ّ یب ثل اًؼک ػاؿػ .پـًؼگبى ملـ میوـؽ ػطبؿ ػؿ
ّاهغ ُوـاُبى ُن ّ ىـیک ملـ ُنتٌؼ ّ ػؿ یک ػیبلْگ ثب یکؼیگـ هـاؿ ًؼاؿًؼ .ػؿ ػـكبى ایـاًی هب ىبُؼ «ىـاکت ػؿ
.ملـ ّصؼت ّرْػ» ُنتین ّ ًَ «ػیبلْگ ّ ػیؼاؿ» رننُبی كبًی ّ فهیٌی ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػين ّ هؼؿت
ػؿ ؿهٌ ثبال ،ىبُـط هيکیي هلن ػهیوب ایي ًکبت ّؼق ؿا ثـ ٓـف هیکٌؼ .اّ اف یک مْ ؿهٌ ایـاًی ؿا ثب الوبىُبی
ؿهٌ كالهیٌگٌُْ ،ؼی ،هؼؿى ّ ؿیـٍ تللین هیکٌؼ ّ ؿهَی هؼؿى ّ چٌؼالیَ هیمبفػ ّ اف ٓـف ػیگـ اف اثتؼای
ؿهٌٍ ،ضٌَ پـىْؿ ،صوبمی ّ یب ػبؿكبًَ تْمٔ هْفیک ایزبػ ىؼ ؿاٍ ،ثَ ٍضٌَ ؿّایتی ًْ ّ پٌِبى ػؿ ایي هْمیوی،
یؼٌی ثَ ٍضٌَ رؼل ػين ّ هؼؿت ػبىن ّ هؼيْم تجؼیل هیمبفػ .ػؿ ّاهغ اّ ؿهٌ هؼؿى ؿا ثَ ثنتـ كـٌُگی عْیو
پیًْؼ هیفًؼ ّ ایيگًَْ عالهیت هیآكـیٌؼ.
هيکل ؿهٌ ثبال اف فهبًی ىـّع هیىْػ کَ ػؿ هیبًَ ؿهٌ ُـچَ ثیيتـ ؿهٌ موبع ّاؿ ّ عْػهضْؿ ّ ًبؿمینتی
ػبؿكبًَ ثـ ٍضٌَ صبکن هیىْػ ّ ػؿ ایٌزبمت کَ هیتْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ چگًَْ ػؿ ّاهغ یک ىکنت ثـ ؿّی ٍضٌَ
اتلبم هیاكتؼ ّ ػیگـثبؿ كْبی ػؼم ػیبلْگ ّ رنتزْی ّصؼت ّرْػ ًبؿمینتی ثـ ٍضٌَ صبکن هیىْػ .ؿهٌَؼٍ فى
ًیق یب تي یَ ؿهٌ ًبؿمینتی موبع ّاؿ هیػُؼ ّ یب تب صؼی ػؿ ّاهغ پل فػٍ هیىْػ ّ ثَ صبىیَ ؿهٌ موبع ّاؿ
هيکیيكبم تجؼیل هیىْػ.
صتی اگـ هيکیيكبم ثغْاُؼ پیًْؼی هیبى ػين فهیٌی ّ ىْؿ یگبًگی ثب ُنتی ایزبػ کٌؼ ّ ثـ ثنتـ ػين فهیٌی ثَ ىْؿ
یگبًگی ػمت یبثؼ ،اهب ػوال ایي تاله اّ ثَ ثِبی ًلی رؼل ػين ّ هؼؿت ػبىوبًَ ّ ًلی ػیبلْگ فهیٌی ّ چٌؼالیَ
ٍْؿت هیگیـػ .ثَ ربی آىکَ ثـ ثنتـ ػين فهیٌی ،ایي ىْؿ كبًی یگبًگی ثب ُنتی ؿا لول کٌؼ ّ ایي ؿهٌ پـىْؿ ّ
ًبؿمینتی ؿا ػؿ عؼهت ىْؿ ػين ّ ػیبلْگ كبًی ،تـافیک/کویک ثيـی هـاؿ ػُؼ.
ثب ایيکَ ؿهٌ موبی هيکیيهلن عْػ یک ؿهٌ ثنیبؿ فیجب ّ ػاؿای ػٌبٍـ هغتلق امت ،اهب پـّمَ ؿهٌ ػؿ ًِبیت
امیـ مٌت هیهبًؼ ّ ػیبلْگ ػؿ ًِبیت ثَ هًْْلْگ ّ تْرَ ثـ ؿهٌ موبی فیجبی هيکیيهلن ثیيتـ هتوـکق هیىْػ ّ
ایيگًَْ ػؿ ّاهغ ػؿ ًِبیت ثبف ُن ػين فهیٌی ّ ػیبلْگ فهیٌی ػؿ پبی ػين الِی ّ ىْؿ ػبؿكبًَ ّصؼت ّرْػ
ًبؿمینتی هـثبًی هیىْػ ثَ ربی ایٌکَ ىْؿ ؿهٌ موبع ثَ ػیبلْگ فهیٌی پیًْؼ ثغْؿػ ّ ػؿ عؼهت اّ هـاؿ ثگیـػ.
عَ :ایداد سّایتی ًْ اص دسّى سّایت کِي
ىبُـط هيکیي هلن ثب ایزبػ ؿهٌ هؼؿى ّ ػیبلْگ رننُب ػؿ ّاهغ ػمت ثَ یک ؿّایت هؼؿى اف ؿّایت کِي ّ ػبؿكبًَ
هیفًؼ ،اهب ػؿ ایي ؿهٌ ػؿ ًِبیت امیـ مٌت ّ كْبی مٌتی ثبهی هیهبًؼ .اّ یک كْبی ًْ ّ رننُبیی موجْلیک،
فهیٌی ّ ػبىن ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ّ رؼل ػين ّ هؼؿت ؿا ّاؿػ كْبی کِي ػبؿكبًَ هیکٌؼ اهب ًویتْاًؼ ایي كْب ؿا ػؿ
ایي ؿهٌ ًگَ ػاؿػ ّ ػؿ ًِبیت ؿهَو ػؿ ایي احـ ،ثب توبهی فیجبیی ،ثَ ىکل صبلت ًبؿمینتی ػؿ پی ّصؼت ّرْػ
ػبؿكبًَ ّ ػبىوبًَ ثبهی هیهبًؼ ّ رنن موجْلیک ّ كْبی موجْلیک كؼای ؿیجبیی ىْؿ ًبؿمینتی ّ رنن ًبؿمینتی
..هیىْػ ّ ػیبلْگ ثَ هًْْلْگ هٌتِی هیگـػػ
اف ایي ؿّ ػؿ ؿّی ٍضٌَ هب ىبُؼ یک پـّمَ ىکلگیـی رنن موجْلیک ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ فى ّ هـػ ػؿ اثتؼای ؿهٌ
ّ گؾاؿ ثَ یک رنن ًبؿمینتی ّ عْػهضْؿ ػؿ اًتِبی ؿهٌ ُنتین کَ ثب عْیو پلفػى ُنفهبى فى ّ فًبًگی ؿا ّ
.تجؼیل ىؼى رنن ّ ؿهٌ هيکیي هلن ثَ هضْؿ ًِبیی ؿهٌ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ
هّْْع ایزبػ ؿّایت ًْ اف ػؿّى ؿّایت کِي ثَ ایي هؼٌب امت کَ ثبینتی ثتْاى ًَ تٌِب الوبىُبی هؼؿى ّ ثغوُبیی اف
رنن ّ توٌبی رنن ؿا ّاؿػ كـٌُگ عْیو کـػ کَ ػؿ كـٌُگُبی هؼؿى یب آكـیوبیی صْْؿ ثیيتـی ػاؿًؼ ،ثلکَ ثبینتی
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ثتْاى ثب ىٌبعت صنی ّ عـػی ًوبٓ ّؼق كـٌُگ عْیو ،ثَ اصنبمبت ّ توٌبُبی مـکْة ىؼٍ ػؿ ایي كـٌُگ اربفٍ
ثیبى ػاػ.
ایيگًَْ ،یک ؿهٌ هؼؿى ثـ ثنتـ ػبؿكبًَ ،ثبینتی ًَ تٌِب پـّمَ ّ ػیبلْگ هؼؿى ؿا صلٔ کٌؼ ثلکَ ثبینتی ثتْاًؼ ثب
امتلبػٍ اف تکٌیکُبی هغتلق هؼؿى اف پبؿّػی (ًویَْگْیی) تب ٌٓق ،ثب ایزبػ چيناًؼاؿُبی هغتلق تْمٔ ؿهًٌْ ،ؿ
ّ ؿًگ ّ ؿیـٍ ،هبػؿ ثَ ثیبى عيًْت ّ ّؼق ًِلتَ ػؿ ایي كـٌُگ ّ ؿهٌ ػبىوبًَ ّ ػبؿكبًَ ًیق ثبىؼ ّ .گـًَ ؿهٌ
ػؿ ًِبیت ثَ یک ؿهٌ رننُبی ًبؿمینتی ّ ایزبػ یک كْبی ًبؿمینتی تجؼیل هیىْػ ّ هـػم ًبؿمینتّاؿ ُْؿا
هیکيٌؼ ،اهب ُیچکل ًویػاًؼ کَ ؿّایت ًْی ًِلتَ ػؿ ایي ؿهٌ چینت ّ كؤ ؿهٌَؼٍ ؿا هیثیٌٌؼ.
ػؿ ایي ؿهٌ ىبُـط هيکیي هلن ػهیوب ػؿ ًِبیت ًبتْاى اف ایزبػ ایي ؿّایت ًْ امت ّ امیـ ؿّایت مٌتی ّ رنن
ًبؿمینتی ّ كْبی ًبؿمینتی هیهبًؼ ّ عالهیتو ًبتوبم هیهبًؼ .ػؿ ؿهَی ػیگـ اف اّ ثـ تـاًَ «كـیبػ» ىزـیبى ًیق
هیتْاى ثغْثی ػیؼ کَ ثب ّرْػ الوبىُبی ًْ ػؿ ًِبیت ؿهٌ امیـ ؿییبیی ّ ؿّایت ؿهٌ موبع ثبهی هیهبًؼ .ثَ ربی
اًکَ ثتْاًؼ عين ّ ُـاك ًِلتَ ػؿ ایي تـاًَ ؿا ثَ اّد رؼیؼی ثـمبًؼ ّ یب ثغوُبی ًگلتَ ػؿ تـاًَ ؿا ثب ؿهٌ عْیو
.ثیبى کٌؼ
چِاسم :دسام خذل ػؾك ّ لذست دّ خٌظ
یک هيکل ػیگـ ؿهٌ ثبال ًبتْاًی ػؿ ایزبػ ػؿاهبی اصنبمی رؼل هیبى ػّ رٌل امت .ایي ًبتْاًی ُن ثَ ػلت ثنتـ
هْمیوی امت کَ ػاؿای ًْاُبی الفم ثـای ایزبػ ایي ػؿاهب ّ كْب ًینت ّ ُن ثَ ثبّؿ هي ثَ ػلت ػؼم ثیبى ایي اصنبمبت
ّ ػؿاهب تْمٔ ؿهٌَؼگبى ّ ثَ ّیقٍ ىبُـط هيکیي كبم .امت.
اّ ػؿ ًوو هـػاًَ ًویتْاًؼ ثَ هي ثیٌٌؼٍُ ،ـاك ّ ػين ّ توٌبی هـػاًَ ػؿ رؼل هیبى ػّ ػين ؿا آىکبؿ مبفػ .ػلت
ایي ًبتْاًی ًویتْاًؼ ػؼم آىٌبیی اّ ثب ثبفیگـی ّ یب تکٌیک ثبىؼ .کبكی امت کَ ػّمتبى ثَ ؿهٌ ؽیل اف رٌیلـ لْپق ّ
یْاعین کْؿتق ًگبٍ کٌٌؼ تب تلبّت ثنتـ كـٌُگی ػؿ ثیبى ًْاُبی رنن ّ رؼل ػين ّ هؼؿت فًبًَ/هـػاًَ ّ ًیق تلبّت
تْاًبیی ػؿ ثیبى صبالت ػیبلْگ ّ رؼل فًبًَ ّ هـػاًَ ّ ػؿاهبی ػين ؿا ثجیٌٌؼ .ؿهٌ ىبُـط هيکیي هلن ػؿ ایي کلیپ ّ
چٌؼ کلیپ ػیگـ ثنیبؿ هؼؿتوٌؼ ّ فیجبمت اهب ًبتْاى اف ایزبػ لول ػؿاهبی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ّ ؿاثطَ ػّ رٌل امت.
عخي ًِایی
ػؿ ًِبیت ثَ ثبّؿ هي ىبُـط هيکیي هلن ثبینتی هْاظت ثبىؼ کَ كْبی ًبؿمینتی ثؼّؿ اّ ایزبػ ىؼٍ ،هبًغ عالهیت ثِتـ
اّ ًيْػ ّ ثتْاًؼ ثَ ًوؼ ٌُـ عْیو تي ػُؼ .هيکل ربهؼَ هب کوجْػ ًوبػ ّ ٌُـهٌؼ ًینت ،ثلکَ هيکل گـكتبؿی ًوبػاى ّ
عْاًٌؼگبى ّ ٌُـهٌؼاى ػؿ یک كْبی ًبؿمینتی تبییؼ کٌٌؼٍ یب ًلی کٌٌؼٍ ّ ًبتْاًی اف ًگبٍ پبؿاػکنیکبل ُوـاٍ ثب تضنیي ّ
ًوؼ امت .فیـا ُوبىْٓؿ کَ گلتنٌُ ،ـهٌؼً ،وبػ ّ عْاًٌؼٍ ػؿ یک ثبفی ربّػاًَ یکؼیگـ ؿا ثبفهیآكـیٌٌؼ .افیيؿّ ثـای
ایزبػ عالهیت ّ كْبی چبلو ّ ػیبلْگ ثِتـ ،گؾاؿ اف ایي كْبی ًبؿمینتی ّ ایزبػ ؿّایبت هؼؿى ّ ًْ ّ تْاًبیی ًوؼ
عْیو ّ ػیگـی الفم امت .ثَ اهیؼ هْكویت ُـ چَ ثیيتـ ىبُـط هيکیي هلن.
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ساتطَی هیاى «عیگاس فشّیذ ّ عیگاس فشّؽ»
كـّیؼ یک ثبؿ ثـای رلْگیـی اف ثـػاىت مطضی اف ؿّاًيٌبمی ّ ثـای هوبثلَ ثب ؿّاًيٌبمی هضللی کَ ُوَ چیق ؿا
هیغْاُؼ مـیغ تلنیـ ؿّاًکبّاًَ ثکٌؼ ،عْاٍ ًْع ًگبٍ ػیگـی ّ یب یک ؿؾای «ىْؿ یب عْه ًوک» ػّمت یب ُونـ
ثبىؼ ،ایي رولَ هؼـّف ؿا گلت کَ «گبٍ یک میگبؿ ،كؤ یک میگبؿ امت» ّ ثل .هي ثب ایي ًظـ ثنیبؿ هْاكون ّ اف
تلنیـ مـیغ ؿّاًکبّاًَ ُـ صبػحَ یب ثـعْؿػ ثيؼت ثؼم هیآیؼ ،ثَ ّیژٍ ػؿ ػؿگیـیِب ّ چبليِبی ىغَی عبًْاػگی،
ػيوی یب ػّمتبًَ ثبینتی اف تلنیـ ؿّاًکبّاًَ صـکبت ػیگـی ػؿ صؼ هوکي عْػػاؿی کـػ .فیـا ػؿ ایي هْاهغ تلنیـ
ؿّاًکبّاًَ مـیغ ػیگـی ػؿ ّاهغ تالىی ثـای مـکْة ػیبلْگ ّ مـکْة ػیگـی امت ّ ایزبػ یک ًگبٍ اف ثبال ثَ پبییي
ثَ ربی ػیؼاؿ ؿّػؿؿّ ػّ چِـٍ ّ ػّ ًظـ  .حبًیب ؿّاًکبّی ًیق كؤ ؿاٍ ّ اهکبًی امت ّ ثل ،اهب ؿاُی ربلت ّ هْی.
ثب ایي صبل ّهتی ثَ ایي هطؼَ اف ىؼـ «تْلؼی ػیگـ» اف كـّؽ كکـ هیکٌن کَ اّ ثب ثب ٍؼای فیجب ّ صقًبکو هیعْاًؼ
ّ هیمـایؼ« :فًؼگی ىبیؼ اكـّعتي میگبؿی ثبىؼ ،ػؿ كبٍلَی ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی» .آًگبٍ هؼتوؼم ایي «میگبؿ
كـّؿی» عیلی هؼبًی ؿّاًيٌبعتی ػاؿػ ّ ثنیبؿ ثیو اف یک میگبؿ امت.
ایٌزب «میگبؿ»ُن هؼٌبی میگبؿ کيیؼى هیؼُؼ ثـای پـکـػى كبٍلَ «ؿعْتٌبک» ػّ ُوبؿْىی ّ اًؼیيیؼى ثَ آًچَ اتلبم
اكتبػٍ ّ یب هـاؿٍ ثبف اتلبم ثیبكتؼُ .ن ایٌزب میگبؿ ثیبًگـ اكنـػگی ًبىی اف یک «مکل ثؼّى ػون ّ ػالهَ ّ ثؼّى
اؿگبمن» امت ّ اًتظبؿ «تلوجَ فًی» ثؼؼی .اف ٓـف ػیگـ میگبؿ ایٌزب ػؿ ّاهغ ربًيیي كیقیکی « آلت» امت ّ اػاهَ
ؿاثطَ رٌنی ػؿ ؽُي ّ تاله ثـای ػمت یبكتي ثَ لؾت رٌنی کَ ػؿ ؿاثطَ «ؿعْتٌبک» هجلی یب ثؼؼی ثؼمت ًویبیؼ .یب اف
ٓـف ػیگـ «میگبؿ» ػؿ ّاهغ تجلْؿ «كبلْك» امت ،تجلْؿ «توٌبی گويؼٍ» ،تجلْؿ « ػين گويؼٍ ( یب ُوبى هبػؿ
گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ اف ًگبٍ ؿّاًکبّی)» امت کَ فى ّ هـػ ثَ ىیٍْ ُبی هتلبّت ػؿ ؿاثطَ اؿّتیکی ّ ػيوی ػؿ پی
آًٌؼ ّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ .پک فػى ثَ میگبؿ لول ػّثبؿٍ ایي «اهیؼ ّتوٌب یب كبلْك» امت ّایٌکَ ىبیؼ ػؿ لضظَ
ثؼؼی ثَ لول ثِتـ آى ًبئل آیؼ.
تب ثَ ػٌْاى فى ػؿ ًگبٍ هـػه صل کٌؼ کَ تجلْؿ ػين ّ توٌب امت ّ هـػه ثـایو هی هیـػ ّ ُوبى لضظَ ػلِـٍ ایٌکَ
آیب ّاهؼب ایٌگًَْ امت .یب ػؿ صبلت هـػاى ػؿ پی هیل «ػمت یبكتي ثَ توٌب ّ كبلْك» ثبىٌؼ ّ ػیؼى ایي کَ ثَ هؼيْم ّ
ثِيت گويؼٍ ػمت هییبثٌؼ ّ هؼيْم ّ یبؿه عْیو ؿا ػؿ آؿْه اّ ؿُب هیىْمبفًؼ ّ ثَ اّد لؾت ػمت هییبثٌؼ ّ
ػؿ ػیي صبل ػلِـٍ هـػاًَ کَ آیب ّاهؼب اف پنو ثـ هیآین ،آیب ػيوو ؿا ثؼمت هیآّؿم ّ امیـ ػيون هیىْػ .آیب ثَ
اًؼافٍ کبكی هـػ یب فى ُنتن؟ آیب هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ كبلْك ّ توٌبی هؼيْهن ،فًن ّ یب هبػؿ ثَ تجؼیل ىؼى ثَ توٌبی ػيوی
هـػ ّ یبؿم ُنتن .یؼٌی میگبؿ ثَ تجلْؿ «صبلت تـاژیک/کویک» ػين ثيـی تجؼیل هیىْػ ّ ثَ تجلْؿ ایي رولَ لکبى
کَ هیگْیؼ«ؿاثطَ رٌنی ّرْػ ًؼاؿػ» .فیـا صتی ػؿ تغت ًیق ػبىن ّ هؼيْم تٌِب ًینتٌؼ ّ ُویيَ ًلـ مْهی ،یؼٌی
«تَْؿات ّ تْهؼبت رٌنیتی»  ،كـٌُگی صْْؿ ػاؿًؼ ّ ىغٌ ػؿ صیي ؿاثطَ ّ یب ػؿ هیبى ػّ ؿاثطَ ُی ثَ آى كکـ
هیکٌؼ کَ ثب ایي تَْؿات تطجین ػاىتَ ثبىؼ ّ ػؿ ثِتـیي صبلت ًیق ثبف یک ربی کبؿ هیلٌگؼ ّ ُیچکل ثب ایي تَْیـ
کبهل تطجین ًویىْػ ( .ثٌبثـایي میگبؿ کيیؼى ػؿ صیي ػّ ُوبؿْىی ،ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَُ ،ن هیتْاًؼ صبلتی موجْلیک،
تـاژیک/کویک ّ ثـای ایزبػ یک عْىی ػؿ هیبى ػّ ثبفی ػبىوبًَ ػاىتَ ثبىؼُ .ن هیتْاًؼ صبلت کبثْكّاؿ یب ؿئبل
ػاىتَ ثبىؼ ،ثـای كـاهْىی ُْلٌبکی آًچَ اتلبم اكتبػ یب هـاؿ امت اتلبم ثیبكتؼ .یب صبلتی ًبؿمینتی ػاىتَ ثبىؼ ّ اف یک
مْ ثب اكنـػگی ُوـاٍ ثبىؼ ّ لول ایٌکَ ُیچ چیق ثؼمت ًیبّؿػم ،عبلین ّ یب اف ٓـف ػیگـ صبلت ثب صبلت هبًیکّاؿ
ًبؿمینتی ُوـاٍ ثبىؼ ّ صل ایٌکَ «ػیؼی ثؼمتو آّؿػم»).
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ثب ًگبُی ػهین اهب هیثیٌین کَ ػٌَـ اٍلی ػؿ «میگبؿ كـّؽ» ػؿ ّاهغ صبلت تـاژیک/کویک فیجبی ؿّاثٔ اًنبًی
ًینت ّ یب ًوبػ ػؿک کـػى ًبکبهل ثْػى اًنبًی ُّویيگی ایي ؿّاثٔ ًینت  ،ثلکَ ػٌَـ اٍلی «میگبؿکيیؼى» اّ
«اكنـػگی رٌنی ّ ػيوی» یک فى ىبػـ ّ ٌُـهٌؼ ىـهی امت کَ ػؿ ایي لضظَ ّ ػؿ تغتغْاةُ ،وقهبى اّد ثضـاى
مٌت/هؼؿًیت عْیو ؿا اصنبك هیکٌؼ .فیـا «میگبؿ کيیؼى» اّ ػؿ كبٍلَ «ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی» ّ تؼجیـ هؼٌبی
فًؼگی ثَ مبى ایي صبلت ّ ،ػؿ ًِبیت کل ىؼـ ثب توبهی تالىو ثـای ایزبػ ًْػی اهیؼ ،ػؿ ّاهغ «اكنـػگی ّ صنـت»
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
ٓـف ػیگـ اهب ػؿ رِبى هؼؿى ّ ػؿ «رنن ّ اؿّتینن هؼؿى» عْیو ؿا ؿـیجَ ّ ثیگبًَ اصنبك هیکٌؼ .ثٌبثـایي
ثیعبًَ ّ ثیعبًوبى امت« .میگبؿکيیؼى» هبلیغْلیبیی اّ ػؿ كبٍلَ ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی هٌَْػی ّ ثؼّى اصنبك،
ػؿ ّاهغ لول «ایي ُیچی ّ پْچی ػؿػًبک» ،ایي «ثیعبًوبًگی» ّ لول ػؿّؽ ّ ثضـاى ؿاثطَ ّ رِبى عْیو امت ّ
ُوقهبى رنتزْی یک اهیؼ ّ تُْن ثـای اػاهَ ؿاثطَ ّ تکـاؿ آى.
آًچَ كـّؽ ػؿ ایٌزب «ُوبؿْىی» هیًبهؼ ،ػؿ ّاهغ لضظَ ای امت کَ هب ثب یک ؿاثطَ اؿّتیکی هضِ ؿّثـّ ُنتین کَ
ػیگـی كؤ یک «اثژٍ» ثـای اؿّبی عْامتِب ّ كبًتقیِبی عْیو امت« .هؼيْم» یب ػیگـی كؤ ّمیلَ ای ثـای
اؿّبی «توتغ رٌنی» عْیو امت ّ ثَ هْل كـّؽ «چـاؿِبی ؿاثطَ تبؿیک» امت .كـّیؼ ثـای ًيبى ػاػى ؿاف ػوین
ایي ًْع ُوبؿْىی رٌنی امت کَ ربیی گلتَ امت کَ « اؿّبی رٌنی ػؿ ّاهغ یک ربًيیي ًبکبكی ثـای
«عْػاؿّبیی» امت» .فیـا ایي ًْع ُوبؿْىی ّ اؿّبی رٌنی ًبىی اف آى ػؿ ّاهغ یک «عْػاؿّبیی» امت .فیـا
ػؿ آى ىغٌ عْیو ؿا ،ػًیبی كـػی ،ػلِـٍ ّ توٌبی كـػی عْیو ؿا ثب «ػیگـی» تونین ًویکٌؼ ،ثب ػیگـی ّاؿػ
«ػیبلْگ ػبىوبًَ ّ تٌبًَ» ًویىْػ .افیٌـّ «میگبؿکيیؼى» ػؿ ایي صبلت ىکبًؼى مکْت ّ ایي پْچی امت ّ تاله
ثـای لول ػّثبؿٍ «ػیگـی» ّ ػؿ ًِبیت لول ػّثبؿ عْیو ،لول ػّثبؿٍ توٌبُبی ػوین عْیو تب لضظَ ثؼؼی ّ
پْىبًؼى عْیو ّ توٌبی عْیو ثـای ػمتیبثی ثَ یک لؾت ّ كـاهْىی هْهت ،ثـای كـاهْىی ثضـاى ػوین عْیو ػؿ
یک «توتغ رٌنی».
ایٌزبمت کَ هؼٌبی ػوین «صقى ّ اكنـػگی» ًِلتَ ػؿ لضي ّ هْفیک کالم ایي ثیت ّ اثیبت ػیگـ ؿا هیكِوین .فیـا
ایي «صبلت اكنـػگی» ػؿ ّاهغ یک «امن ػاللت» امت ّ اٍل هّْْع ؿاثطَ ّ ًْع ؿاثطَ ؿا ًيبى هیػُؼً .يبى
هیػُؼ کَ هب ایٌزب ثب اؿّتیک پـىْؿ هیبى ػّ ػبىن یب صتی هیبى ػّ لیجـتیي هؼؿى ؿّثـّ ًینتین ،فیـا ػؿ ُـ ػّی ایي
ؿّاثٔ ثَ ػؿربت هغتلق هب ثب تالهی ّ پیًْؼ رنن/ؿّس ،عـػ/اصنبك ّ ػیبلْگ ؿّثـّیین .ثلکَ ثب مکْت رنوِب ،ثب
مکْت كـػیت ّ مْژٍُب ّ صْْؿ «عْػاؿّبیی ّ توتغ رٌنی» ؿّثـّیین .صْْؿی کَ ثب لؾت عْیو هیعْاُؼ ثـ
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ػلِـٍ ّ ػؿػ عْیو ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ اًنبى ػؿ رنتزْی توٌب ّ ػين چیـٍ ىْػ ،اهب «میگبؿکيیؼًو» ػؿ كبٍلَ
ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی ًيبى هیػُؼ کَ ػؿ ایي ؿاثطَ چیقی کن امت ،کَ كـػ ّ امبمو ،توٌبُبی ػویوو ػؿ ُوبؿْىی
صْْؿ ًؼاؿػ ّ ػّ هؼيْم عْػ ؿا ّ توٌبُبیيبى ؿا ثب یکؼیگـ «تونین ًویکٌٌؼ»ّ ّاؿػ ػیبلْگ ًویىًْؼ .عْاٍ ایي
ػیبلْگ پـىْؿ ػؿ صبلت «مبػّهبفّعینی» یک لیجـتیي چْى هبؿکیق ػمبػ ّ هؼيْهو ٍْؿت گیـػ ّ یب ػؿ صبلت
ػبىوبًَ ّ پـىْؿ ػّ ًلـ .صتی رِبى مبػ ثب توبهی ّؼقُبیو ّ عطبُبیو ،ثب توبهی تالاىو ثـای ایزبػ یک صبلت
«اثژٍّاؿ ثب هؼيْم» ،هبالهبل اف ایي ىْؿ ػیبلْگ ّ تونین کـػى ثب «ػیگـی» ّ ثَ ّیژٍ «ػیگـی ثقؿگ یب فًؼگی»
امت .افیٌـّ رِبى اّ هٌَْػی ًینت .اهب رنوی کَ ثغْاُؼ كؤ ؿّس ثبىؼ ،یب رنوی کَ ثغْاُؼ كؤ رنن هکبًیکی،
هْی ّ ػبؿی اف « كـػیت ّ ػلِـٍ ّ توٌبی كـػی» ثبىؼ ،ػؿ ُـ ػّ صبلت ،ػؿ توبهی ثـعْؿػه ثب «عْىی ّ توتغ
رنوی یب رٌنی» ،ػؿ صیي ُوبؿْىی ثب ػیگـی ّ هؼيْم ،ػؿ ّاهغ ػؿ صبل «عْػاؿّبیی» ّ كـاهْىی امت.
یب هخل كیلن پْؿًْ ،ثَ هْل ثْػؿیبؿ ،ایي ّاهؼیت اؿّتیکی ؿا تجؼیل ثَ یک ّاهؼیت ػؿّؿیي  ،هٌَْػی ّ پـ فؿم ّ
ثـم ،ثَ یک «ُبیپـؿئبلیتی» هیمبفػ .ػؿ صبلت ػؿّؽ رنوی کَ هیعْاُؼ كؤ ؿّس ثبىؼ ،آًگبٍ چٌیي كـػ یب ربهؼَ ای
ثَ ًبچبؿ ثَ «عْػاؿّبیی» ؿّصی هؼاّم پٌبٍ هیثـػ ّ یب آًکَ امیـ «ىِْت ّ اًقال ػائوی» هؼاّم ّ هیل «عْػاؿّبیی
هؼاّم» امت .اف ٓـف ػیگـ ػؿ ربهؼَ هؼؿى ًیق ،ػؿ کٌبؿ ؿىؼ كـػیت ّ اؿّتینن ّ ػين ثيـی ،هیل چیـگی ثـ
ػلِـٍ ّ توٌبی ثيـی یب تاله ثـای «كؤ رنن ىؼى ،رنن هْی ّ تْاًبی ّیبگـایی ىؼى» ربهؼَ هؼؿى ؿا ػچبؿ ًبتْاًی
اف «اؿْاگـی» هیگـػاًؼ ّ ثَ هْل ثْػؿیبؿ ایي ربهؼَ ؿا هضکْم ثَ «اًقال فّػؿك» هیمبفػ؛ هضکْم ثَ گنتـه
ؿّاثٔ هٌَْػی ّ کنػون ،مکل پـفؿم ّ ثـم اهب کن ػون ّ هضکْم ثَ لول ُـ چَ ثیيتـ کنبلت رٌنی هیگـػاًؼ.
فیـا ػؿ «اؿْاگـی» امت ّ ػؿ ػیبلْگ توٌبی رنوِبمت کَ كـػ عْیو ؿا ثب هؼيْم «تونین» هیکٌؼ ّ ّاؿػ ثبفی ّ
ػیبلْگ پبؿاػکل ّ هبالهبل اف ػلِـٍ ّ توٌبی ثيـی هیگـػػ .ایي «عْػاؿّبیی» ًِلتَ ػؿ ُوبؿْىی رنوِب ّ ؿّاًِبی
ثضـاى فػٍ ّ عبهْه امت کَ ىبػـ ّ فى ػؿ هتي ؿا ثَ اصنبك اكنـػگی ػوین ّ ثَ لول «توٌبی گويؼٍ» ،ثَ لول
ػؼم ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ّ ثَ هیل « اكـّعتي میگبؿی» ػؿ ایي كْبی تبؿیک ػؼم اؿتجبٓ ّ كـػیت ّاهیػاؿػ تب صویوت
صقىآلْػ ایي ػؼم اؿّبی «عْػاؿّبّاؿ» ؿا ثچيؼ .افیٌـّ «میگبؿکيیؼى» ثَ لضظَ صْْؿ كـػیت ّ رنن كـػی،
توٌبی كـػی یک فى ػؿ كبٍلَ عبهْىی ّ عْػاؿّبیی ؿعْتٌبک ػّ ُوبؿْىی تجؼیل هیىْػ .اكنـػگی ًِلتَ ػؿ ایي
«میگبؿکيیؼى» لضظَ صْْؿ «ّویـ ًبعْػآگبٍ»ّ توٌبی گويؼٍ ،كـػیت گويؼٍ یب ٌُْف ثؼمت ًیبكتَ ّ هیل یبكتي
اّمت کَ عْػ ؿا ػؿ پکی ػوین ثَ میگبؿ ّ ػّػ کـػى آى ًوبیبى هیمبفػ.
اكنـػگی لول کوجْػ «ػين ّ توٌب» امت .لول کوجْػ «ػين گويؼٍ» امت ّ كـػ اكنـػٍ ػؿ صبالت اكنـػگی ،ثنتَ ثَ
ىؼت اكنـػگی ،ػؿ پی ایي «توٌبی گويؼٍ» یب ػؿ صبالت ىؼیؼ اكنـػگی ثؼًجبل«هطلْة هطلن ّ ػين گويؼٍ هطلن»
هیگـػػ ّ چْى اّ ؿا ًوییبثؼ اكنـػٍ ّ ًبتْاى اف صـکت امت .ا ف ٓـف ػیگـ اكنـػٍ ثب اف ػمت ػاػى « ػين ّ
هطلْثو» ػؿ ّاهغ ًَ تٌِب هخل «اًنبى مْگْاؿی» کَ ػقیقی اف ػمت ػاػٍ امت ،اّ ًیق رِبًو کْچکتـ ىؼٍ امت
،ثلکَ اًنبى اكنـػٍ ثب اف ػمت ػاػى هؼيْم ّ یب توٌبیو ،ػؿ ّاهغ «عْػه» ؿا ًیق اف ػمت ػاػٍ امتُ ،وبًطْؿ کَ
كـّیؼ ػؿ هوبلَ «مْگْاؿی ّ هبلیغْلیب» ثیبى هیکٌؼ .ثٌبثـایي رنتزْی ػؿًّی ّ هبلیغْلیبیی اًنبى اكنـػٍ ثؼًجبل
«توٌبی گويؼٍ» ،رنتزْ ثؼًجبل عْیو ّ تْاى ػّثبؿٍ فینتي ّ رِیؼى ّ عٌؼیؼى ًیق ُنت.
افیٌـّ «میگبؿکيیؼى» ػؿ ىؼـ كـّؽ تجلْؿ لول ایي «توٌبی گويؼٍ ّ «عْػ گويؼٍ» یب ًیبكتَ امت .افیٌـّ ایي
«میگبؿکيیؼى» ثـای رلْگیـی اف ُنُن ػبىوبًَ ّ اكنـػٍ اًنبى ػؿ ثضـاى امت «میگبؿکيیؼى» ایٌزب ُوقهبى لول
« توٌبی گويؼٍ» اینت کَ ػؿ ؿاثطَ ؿعْتٌبک اهکبى اؿّب ّ ثیبى ًوییبثؼ ّ چنجیؼى ثَ ایي اهیؼ ّ توٌب ّ تاله رنن
ثـای ػمتیبثی ثَ ىْؿ اؿّتیکی ػبىوبًَ .یؼٌی «میگبؿ» ُن ًوبػ هـگ ّ اكنـػگی امت ّ ُن ّمیلَای ثـای ؿـم ًيؼى
ػؿ اكنـػگی ّ ایزبػ اهیؼی ًْ .میگبؿ ایٌزب ُن« میگبؿ»ُ ،ن «میگبؿی» امت .اّ ُن ربًيیٌی ثـای هـػ ّ تالىی
ثـای یک «عْػاؿّبیی ًوبػیي» امت ّ ُن ًوبػ «ػين گويؼٍ» امت کَ آػهی صبل ثب صنـت ػّػه ؿا ثؼؿّى هیکيؼ
ّ یب ثَ ُْا هیكـمتؼ ّ اّ ؿا هیٓلجؼ« .میگبؿکيیؼى» اكنـػٍ كـّؽُ ،ن «هکیؼى ًوبػیي» ّ كـّ ثـػى ػیگـی ػؿ
عْیو ّ یکی ىؼى ثب اّمت ( ػؿ ًِبیت هکیؼى پنتبى هبػؿ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ امتُ .وَ ایي تَبّیـ ػؿ
ّویـ ًبآگبٍ ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼًؼ) ،تاله ثـای ػمتیبثی ثَ «ژّئینبًل یب توتغ رٌنی ّ اؿّتیکی» امت ّ ُن لول
ًبهوکٌی ػمتیبثی ثَ عْامت ّ توتغ عْیو ّ ػؿّؿیي ثْػى ایي ؿاثطَ .یب ػؿ صبلت ّاالتـ لول صل هـگ ّ ُوقهبى
لول هیل ػين ّ فًؼگی امت کَ توٌبی ػبىوبًَ ،اؿتجبٓ پـىْؿ ّ ػبىوبًَ ّ اؿگبمن ػبىوبًَ هیٓلجؼ.
ًکتَ ربلت ػیگـ ایي امت کَ اگـ کنی ثب ىؼـُبی كـّؽ آىٌبیی ػاىتَ ثبىؼ ،هیؼاًؼ کَ اٍْال ایي «ایوبژ یب تَْیـ
میگبؿ» اف ػّؿاى عبٍی ػؿ ىؼـ كـّؽ ایزبػ هیيَ ،اف ػّؿاًی کَ اّ اف ٓـیبى اّلیَ ّ هیل «گٌبٍ کـػى» گؾىتَ امت
ّ صبل ثب ثضـاى ُْیتی ّ ػيوی یک ؿّىٌلکـ ّ ٌُـهٌؼ هؼؿى رِبى مْهی ؿّثـّ هیيْػ .ثب ثضـاى ػؿًّی عْیو کَ
ُن ػؿ پی ػين ػوین ّ اف رِبتی «ػبؿكبًَ» هیگـػػ ّ اف ٓـف ػیگـ هیل ػجْؿ اف رِبى مٌتی ّ لول ػًیبی هؼؿى ّ

186
اؿّتینن هؼؿى ػاؿػ .اهب ًَ ایي « اؿّتینن ؿعْتٌبک» ًَ ،ػؿ ًِبیت ایي «لیجـتیي رِبى مْهی» هی تْاًؼ ربی عبلی
ػين ؿا ثـایو پـ کٌؼ ّ ًَ آى ػين هیتْاًؼ هؼؿى ىْػ ،صبلت «ػين هؼؿى ّ تللیوی ایـاًی ّ كـػی» عْیو ؿا ّ
ؿاثطَ ػيوی/اؿّتیکی ًْ ّ عبً یک فى هؼؿى ایـاًی ؿا ثیبكـیٌؼ .یؼٌی ایي تَْیـ «میگبؿ ػؿ ػمت» ثـای كـّؽ ثَ
ًوبػی اف ثضـاى ػوین مٌت/هؼؿى ػؿ اىؼبؿ كـّؽ تجؼیل هی ىْػ .ثَ ًوبػ ّ تجلْؿ ثضـاى ،اكنـػگی ّ ثي ثنتی تجؼیل
هیيْػ کَ آعـه ثَ هـگ اّ هیاًزبهؼ.
ثضـاى ّ ثي ثنتی کَ یکبیک هب ثَ ىیُِْبی هغتلق چيیؼٍ ّ هی چيین تب مـاًزبم اف عبًَ ُبی هؼیوی یب ػبؿیتی هؼؿى
ثگؾؿین ّ «عبًَ ای ّیژٍ» ّ عبً عْیو« ،عبًَای ثـ آة» چْى ىِـ ًّیقٌّٓ« ،ی ػّ رِبًی ّ تللیوی» ثیبكـیٌین .تب
«ؿّایت ًْ ّ هؼؿى ّٓي» ثبىین ّ میگبؿکيیؼًوبى ػؿ كبٍلَ ػّ ُوبؿْىی الاهل تـاژیک/کویک ّ اًنبًی ىْػ ،عٌؼاى
ىْػ «.میگبؿکيیؼى» ػؿ كبٍلَ ػّ ُوبؿْىی ثبفیگْىبًَ ،یک فهبى «ًويَ کيی ّ اؿْاگـی» ثـای ثبفی اؿّتیکی ّ
رٌنیتی ثؼؼی ثب ُونـ یب هؼيْم ثبىؼ ،یب ػؿ ؿّاثٔ اؿّتیکی ّ کْتبٍهؼت پـىْؿ ،میگبؿکيیؼى هیبى ػّ ُوبؿْىی
لضظَ ىکلگیـی كبًتـی اؿّتیکی ًْ ّ یب هوٌْػَ ّ ثبفی اؿّتیکی ػًّلـٍ ثؼؼی ّ ًیق ّهتی ثـای کيیؼى« ًويَ
كـاؿ» ثؼؼ اف ُوبؿْىی ثبىؼ تب ىت ؿا ىغٌ ػؿ عبًَ عْػه ثغْاثؼ.
هّْْع ًِبیی ،ربلت ّ تـاژیک/کویک ایي امت کَ ایي ثغو اف ىؼـ كـّؽ ،ػؿ ًْاؿُبی اّ ّ ّیؼئْکلیپُبی
هٌتيـىؼٍ اف ٍؼای اّ پل اف اًوالة صؾف هیىْػ ،هخل ّیؼئْکلیپ ؽیل .ایي «صؾف ىؼى» هؼٌبی ػیگـ ایي
«میگبؿکيیؼى» ػؿ یک رِبى ثضـاىفػٍ مٌتی ّ ُـامبى اف رنن ّ اؿْاگـی امتُ ،ـامبى اف اؿّتینن امت ّ
ُوقهبى ایي «صؾف ىؼى» هٌطن ػؿػًبک ّ تـاژیک ًِلتَ ػؿ هـگ كـّؽ ؿا ًيبى هیػُؼ ،فیـا چٌیي ربهؼَ ای ثب اّ
چَ هیکـػ ،آًگبٍ کَ ثبفگيت ثَ عْیيتي هیکٌؼ؟ .اگـ كـّؽ ًبعْامتَ ّ ُؼایت عْػعْامتَ ػؿ ایي ثيثنت كـػی ّ
كـٌُگی عْػکيی هیکٌٌؼ ،آًگبٍ کل یک ربهؼَ ثـای كـاؿ اف ایي ثيثنت هیعْاُؼ ثب هتل تي ّ ًگبٍ تٌبًَ ،ثب هتل عـػ ّ
اًؼیيَ ّ ػگـاًؼیو ،ثب ثـیؼى ّ مبًنْؿ ایي ثغو ّ هتل ػگـاًؼیو ثَ ایي آؿاهو ًبهوکي ّ ػؿّؿیي ػمت یبثؼ .آًگبٍ
ّای ثَ صبل ٌُـهٌؼی کَ ُن «كـػی ّ تٌبًَ» ثبىؼُ ،ن «فًبًَ» ثبىؼ ّ ُن «هٌتوؼ ّ رنتزْگـ هؼؿى» .آًگبٍ فًؼگی ىبیؼ
«كـّاكـّعتي میگبؿی» ثبىؼ.....
لیٌک ّیؼئْ ىؼـ كـّؽ ثب ٍؼای اّ ّ صؾف «میگبؿ کيیؼى»
http://www.youtube.com/watch?v=9RfqZLWFEyg
پبیبى
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تَ یاد ؽاهلْ ّ دس ًمذ ؽاهلْ ّ پذساى/هادساى ها
ثَ یبػ ىبهلْی ػقیق کَ ثِـصبل فثبى ّ ىبػـ یک « ػّؿاى» ثْػ ،ػّؿاًی کَ یکبیک هب ّ رْاًی هب ؿا صک کـػ،
هبیلن صبل ىؼـ هؼـّف «ثـ مـهبی ػؿّى» اف اّ ؿا اف مَ هٌظـ ًوؼ ػلْفی /لکبًی /ثیٌبهتٌی تضلیلی هغتَـ ثکٌن ّ
ُن ػالهَ ّ اؿاػاتن ؿا ثَ ایي ىبػـ هلی ّ ػقیق ًيبى ػُن ّ ُن ًيبى ػُن کَ چـا ىبهلْ گؾىتَ ی هبمت ّ هب صبل ّ
آیٌؼٍ ی آًچَ ىبهلْ ًویتْاًنت ثَ آى ػمت یبثؼ .چـا هب ػهیوب ثـای ایٌکَ كـفًؼاى علق ایي پؼؿاى ّ هبػؿاى عْیو
ثبىین ،ثبینتی ػؿ فثبى ّ رِبى آى «هلوـّفػایی ،ؿهقفػایی ،آىٌبفػایی» کٌین ،ثب ًگبُی پبؿاػکل ّ هبالهبل اف ػين ّ
ًوؼ ثَ ػیبلْگ ثب آًِب ّ کبؿُبیيبى ثٌيیٌین؛ ُن اف آًِب یبػ ثگیـین ّ ُن ثب هؼؿت ًگبٍ رؼیؼ ّ چٌؼالیَ هبى ًيبى ػُین کَ
چـا رِبى چٌؼالیَ ّ تـاژیک/کویک هب ّ ًگبٍ رؼیؼ ّ پبؿاػکل هب ثـ ًگبٍ آًِب ثـتـی ػاؿػ ّ هب آى کبؿی ؿا ثپبیبى
هیؿمبًین کَ ػؿ ًِبیت آًِب ًیق هیٓلجیٌؼ ّ چـا ثـای ایي ػجْؿ چیـگی ثـ هوبم ّ هؼؿت ًنل اّل ّ ربیگقیٌی ًنلِب
یک ّـّؿت هِن ػؿ ُوَ ػـٍَ ُب امت.
ًگاُی تَ ؽؼش ؽاهلْ
ىؼـ «ثـ مـهبی ػؿّى» اف ىبهلْ یکی اف اىؼبؿ هؼـّف ّ هضجْة ىبهلْ امت .هؼؿت رؾاثیت ّ اؿْاگـی ایي ىؼـ
چینت ّ ًوطَ ّؼق ّ هؼؿت ایي ىؼـ چینت ،اگـ ثَ ایي ىؼـ اف مَ هٌظـ هتلبّت ًوؼ ؿّاًکبّیً ،وؼ ػلْفی ّ یب ًوؼ
ثیٌبهتٌی ثٌگـین؟
اثتؼا الفم امت ىؼـ ؿا ثبفگْ کٌین ّ مپل کْتبٍ ثَ ًوؼه ثپـػافین
ُ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
ثـ صْْؿ ِ ُّي
ّ 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
ػلْف/گْاتبؿی ػؿ کتبة هؼـّف «کبكکب» ثَ ًوؼ ٌُـ اف هٌظـ ًگبٍ ّ ًگـه «آًتی اػیپ» عْیو هیپـػافًؼ .اف هٌظـ
آًِب یک ٌُـ عالم ّ هْی ػؿ ّاهغ یک « اػثجبت کْچک» امت .ایي اػثیبت کْچک مَ عَلت ػوؼٍ ػاؿػ :اّل ایٌکَ
ایي اػثیبت ػؿ فثبى ُن اف ًظـ هضتْایی ّ ُن اف ًظـ كـم ّ کالهی «هلوـّفػایی» هیکٌؼ ،آىٌبفػایی هیکٌؼ ّ فثبى ؿا
ثَ ػـٍَ ثیبى ّ تْلیؼ ؿّایبت ًْ ،هبىیٌِبی تْلیؼ آؿفّی ًْ تجؼیل هیکٌؼ .ػّم ایٌکَ ایي اػثیبت کْچک ثالّامطَ ثب «
كْبی میبمی» پیًْؼ هیعْؿػ ّ مْم ایٌکَ ایي اػثیبت عْػ رقّی اف یک هبىیي روؼی ّ رقّی اف «فًزیـٍ ًظـات
ّ ثیبًبت» روؼی امت ّ كبًتقیِب ّ آؿفُّبی روؼی ؿا ثیبى هیکٌؼ.
اػثیبت ىبهلْ ػهیوب ُـ مَ عبٍیت ؿا ػاؿػ .ىبهلْ ػؿ ّاهغ هخل ُـ ىبػـ ّ اًنبى ػیگـی ایـاًی ًوطَ تالهی
مٌت/هؼؿًیت ّ صبّی ثضـاى هؼؿًیت امت .اّ ُن آؿفُّبی ًْیي تضْل ّ آفاػی هؼؿى ؿا ػؿ عْیو صل ّ لول
هیکٌؼ ّ ُن صبّی مٌت ّ ثنتـ كـٌُگی عْیو امت ّ ػؿ ّاهغ ػؿ یک ّّؼیت «ًبهوکي» هـاؿ ػاؿػّّ .ؼیتی کَ
ثـای ػجْؿ اف آى اّ ثبینتی فثبى کِي ؿا ثيکٌؼ ّ ؿاُی ؿا کَ ًیوب ّ ػیگـاى ىـّع کـػٍ ثْػًؼ ،صبل ثَ ىیُِْبی
ًْیٌی اػاهَ ػُؼ تب ثتْاًؼ ایي «ّّؼیت ًبهوکي» ؿا ثَ یک «عالهیت ًْ» ّ فثبى ًْ ّ اهکبًبت ثیبى ًْ تجؼیل کٌؼ ،تب
ثتْاًؼ ثب ىؼـه ثنبى یک هبىیي تْلیؼ آؿفّ ثَ تْلیؼ یک رِبى ًْ ّ كـػی ثپـػافػ .تب ثتْاًؼ ثب ىکنتي «رنن پـ ثؼّى
اؿگبى» مٌت کَ ثـ فثبى ّ کل ربهؼَ صکْهت هی کٌؼُ ،وقهبى ثیوبؿ امت ّ ػؿگیـ ثب ػٌَـ ًْیي هؼؿًی امت کَ ثب
هؼؿتو اّ ؿا ثَ مغـٍ هیکيؼُ ،ن ثتْاًؼ ثـ ثيثنت ػؿًّی عْیو چیـٍ ىْػ ،ثـ ثیفثبًی عْیو ّ فثبًی ّ رِبًی ًْ
ثیبكـیٌؼ کَ هبػؿ ثَ ثیبى آؿفُّبیو ّ ًیق تْلیؼ هؼاّم عالهیت ًْیي ثبىؼ ّ ُن ثتْاًؼ ثَ کوک آى ّ ثـ ثنتـ كـٌُگی
عْیو صبل ثَ «ُْن ّ رؾة» ًگبٍ هؼؿى ثپـػافػ ّ تللین عْیو ؿا ثْرْػ آّؿػ.
ایي اػثیبت اهب ُوقهبى ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب «كْب ّ ؿعؼاػُبی میبمی ّ ارتوبػی» ربهؼَ عْیو امت ،اف «کبىلبى
كـّتي ىْکـاى» تب «آیؼا ػؿ آیٌَ»« ،اثـاُین ػؿ آتو» ّ ثویَ یکبیک پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ایي كْبی میبمی ّ ارتوبػی
ػاؿًؼ .اف ٓـف مْم ایي «اػثیبت ّ ىؼـ» ىبهلْیی عْػ رقّی ّ ثغيی اف « فًزیـٍ ًظـات ّ ثیبًبت روؼی» ّ
ثیبًگـ آؿّفُبی هبىیي روؼی امت ّ ػؿ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ربهؼَ ّ كـٌُگی ػاؿػ کَ ػؿ ُوَ ػـٍَ ُبی
میبمی/اهتَبػی/كـٌُگی ّ كـػی ػؿ یک ثضـاى ػوین هؼؿًیت هـاؿ ػاؿػ ّ هـتت هیغْاُؼ ثَ تضْلی ًْ ػمت یبثؼ ّ
هـتت ىکنت هیعْؿػ ّ ثب ایي صبل تضْل ّ ثضـاى ثَ ىیُِْبی هغتلق اػاهَ هییبثؼ .ایٌگًَْ ًیق ىؼـ ّ اػثیبت ىبهلْ
ػؿ عْیو ُن ایي آؿفُّبی روؼی ّ ثضـاى روؼی ؿا ػؿ ثـػاؿػ ّ ُن ثَ ػٌْاى ػْْی اف ایي «فًزیـٍ ثیبًبت ّ
آؿفُّبی روؼی» ىـّع ثَ ایزبػ هبىیٌِبی تْلیؼ ًْ ،ارنبم ًْ ،ؿّایبت ًْ  ،فثبى ًْ ثـای تضون ّ هَـف ایي ثیبًبت
ّ آؿفُّبی كـػی ّ روؼی هیکٌؼ.
هب ػؿ ىؼـ هؼـّف « ثـ مـهبی ػؿّى» ػهیوب ثب ایي مَ عَلت ػوؼٍ «اػثیبت کْچک» ؿّثـّیین .ثب تْاًبیی ثقؿگ
ىبهلْ ػؿ ایزبػ یک فثبى ًْیي ّ «هلوـّفػایی فثبى کِي ،ىؼـ کِي ّ یب صتی ًیوبیی» ّ ایزبػ فثبًی ًْ کَ «تـکیجی ّ
تللیوی اف فثبى هضبّؿٍ ّ اػثی» امت ّ تَبّیـی مبػٍ ،ثیبًبتی مبػٍ هخل «آٍ ربی ػين عبلی امت» ؿا ثب چٌبى
ایوبژُبیی پیًْؼ هیفًؼ کَ اًنبى ؿا یکجبؿٍ ػؿ عْیو ّ ػؿ ؿّایت عْیو اف ػين ّ فًؼگی ،ػؿ فثبى ّ رِبًی ًْ كـّ
هیکيؼ ،ثَ عْػ رؾة هیکٌؼ ّ اربفٍ ػیؼى هؼْل ػين اف چيناًؼافی ًْ هیکٌؼ .اّ ُن پیًْؼه ؿا ثب ثنتـ كـٌُگی
صلع هیکٌؼ ّ ُن ایي فثبى ّ ثنتـ كـٌُگی ؿا « هؼٌب ّ ىکلی ًْی» هیثغيؼ تب صبل ثتْاًؼ هؼْل ػين ّ رِبى ػؿ
ثضـاى هؼؿًیت اًنبى ایـاًی ّ عْیو ؿا ًيبى ػُؼ.
ایي ىؼـ ثـای یکبیک هب اهب تٌِب هؼْل «کوجْػ ػين كـػی» ًینت ثلکَ ػؿ عْثو كْبُب ّ ثیبًبت ػیگـ ػاؿػ،
هَبؿكی ػیگـ ػاؿػ ّ آى پیًْؼ ثب «كْبی میبمی ّ ارتوبػی» ربهؼَ ّ كـٌُگی ثضـاى فػٍ ّ ػؿ علوبى امت کَ
آؿفّی آفاػی ّ ػيوی ًْ ،فًؼگی ًْ ػاؿػ ّ ُـثبؿ عْامتو ثَ ىکنتی ًْ هیاًزبهؼ .افیٌـّ ایي ىؼـ «ىؼتِبی
اصنبمی» هتلبّت اف یبك تب اهیؼ ّ عين ؿا ػؿ ثـػاؿػ ّ لضظَ تالهی «هؼْل كـػی/میبمی /كـٌُگی» امت ّ ایٌگًَْ
ًیق تْمٔ ربهؼَ ّ رْاًبى هَـف هیىْػ ّ هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ ّ هیگیـػ.
ُوبًطْؿ کَ ایي ىؼـ عْػ رقّی اف «فًزیـٍ آؿفُّب ّ ثیبًبت روؼی» امت ّ آًچَ ؿا ثیبى هیکٌؼ کَ روؼی ثَ
گًَُْبی هغتلق هیاًؼیيؼ ّ صل هیکٌؼ .افیٌـّ ایي ىؼـ ثَ «ىؼـ روؼی» تجؼیل هیىْػ ،ػؿ ُوَ رب ّ ػؿ ُوَ ؽٌُِب
ّ ثـ ؿّی تبثلُْب ّ ػؿ ػؿّى ّیؼئْ کلیپِب رب ّ هکبى عْیو ؿا هییبثؼٍ .ؼای ىبهلْ ّ ػکلوَ ىبهلْ عْػ ثَ ػٌْاى
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یک «الوٌت هِن ػیگـ» کَ ػؿ ثـگیـًؼٍ ُویي آؿفُّب ّ صقى ّ ؿن روؼی ،تـك ّ عين روؼی امت ،ثَ ایزبػ ایي
«اػثیبت کْچک» ّ فثبى ًْیي ّ عالم کوک ثنیبؿ هیؿمبًؼ.

اهب هيکل ایي ىؼـ چینت؟ هيکل ایي ىؼـ ػهیوب ایي امت کَ اّ ػؿ هنیـ «هلوـّفػایی» ّ ایزبػ فثبى ّ هبىیي تْلیؼ
آؿفّیی ًْ ،ػؿ هنیـ ایزبػ رِبًی ًْ ّ مینتوی ًْ ،رنوی ًْ تب هیبًَ ؿاٍ هیؿّػ ّ ػؿ ًِبیت ىؼـه امیـ ُوبى ثنتـ
كـٌُگی هیىْػ ،امیـ ُوبى «رنن پـ ثؼّى اؿگبى مٌت اعالهی/کبٌُبًَ» امت کَ ثـ فثبى ّ هبىیي تْلیؼ روؼی
صکولـهبیی هیکٌؼ ّ اّ کَ هَؼ ىکبًؼى آى ؿا ّ ایزبػ فثبًی ًْ ػاؿػ.
ىکنتي یک فثبى کِي ّ ایزبػ هؼبًی ًْ ،كـهِبی ًْ ُویيَ ثَ هْل ػلْف/گْاتبؿی یک « ؿاٍ كـاؿ هْهت» امت کَ
هؼوْال ثَ ىکلِبی هغتلق ّ ثَ ّیژٍ ػؿ ػّ ىکل هِن «کْػک ىؼى» ّ «صیْاى ىؼى» مؼی ػؿ ىکنتي رنن ّ ؿّایت
صبکن هیکٌؼ ،اهب ایي ؿاُِبی كـاؿ ثيـٓی هیتْاًٌؼ ثَ ایزبػ رِبًی ًْ ّ رنوی ًْ ّ تْػؿتْ ،ثَ صبلت «ؿیقّمّاؿ ّ
ُقاؿگنتـٍ» هخل ٌُـ کبكکب ػمت یبثٌؼ کَ ثتْاًٌؼ اف هـف هبىیي ّ ؿّایت کِي ػجْؿ کٌٌؼ ّ ّاؿػ ػـٍَ ًْیي ّ ُقاؿ
صبلتی ىًْؼ ّ ایي کبؿی امت کَ ىؼـ ىبهلْ ًبتْاى اف آى امت ّ اٍْال ًیق ًجبیؼ اف اّ ایي اًتظبؿ ثیو اف اًؼافٍ ؿا
ػاىت .اهب ػؿک ایي هّْْع هِن امت تب ُن ػلت تضْالت ثؼؼی ػؿ ىؼـ ّ ٌُـ یب اًؼیيَ كبؿمی ؿا ثِتـ كِویؼ ّ ُن
عطـات ثـ ؿاٍ ایي اهکبًبت ًْ ؿا.
ػؿ ىؼـ ثبالی « مـهبی ػؿّى» هب ػؿ ًِبیت ثب « ؿّایت ػين ػبؿكبًَ صقىآلْػ ّ ؿهبًتیک» ؿّثـّ ُنتین کَ ثَ
هؼيْم هخل ُویيَ ػمت ًوییبثؼ ّ ثبّؿ ػاؿػ کَ هیؼاًؼ «ًبم ًِبیی ػين» چینت ،صتی اگـ ىبهلْ ایٌزب اف ؿًگِبی
هغتلق آثی ّ مـط ػين مغي هیگْیؼ ،اهب ایي ػين ُوبى ػين ػبؿكبًَ ّ صقىآلْػی امت ّ ػؿ ًِبیت ُوبى كـیبػ
ػبؿكبًَ ای امت کَ اف ػیْ ّ ػػ هلْل امت ّ اًنبًو آؿفّمت .
ایي صکبیت اف ػين ًویتْاًؼ ثب «ىکنتي هْیتـ هلِْم ػين کِي» ثَ «کْػک ىؼى ًْ» ّ ّؿّػ ثَ ػـٍَ ُقاؿ
صبلت تـاژیک/کویک ،پبؿاًْییب /اًتوبػی ّ ػیگـ صبالت ػين ُویيَ ًبتوبم ّاؿػ ىْػ .اّ ًویتْاًؼ هـتت اف یک کْچَ
ػين ثَ کْچَ ػیگـ ّ ؿاُِبی ػیگـ ػمت یبثؼ .یب ًویتْاًؼ ثب «صیْاى ىؼى» ،ثب عٌؼیؼى ّ عين ثَ ًگبٍ ػين کِي ّ ثب
تجؼیل ىؼى ثَ ػين پبؿاًْییؼ ،ؿّاى پـیو ،اؿّتیک اكـآی یب هٌضـف ،ثب تجؼیل ىؼى ثَ «لیجـتیي» گبم اّل ثـای
ىکبًؼى رِبى کِي ؿا ثـػاؿػ .اگـ گـیگْؿی ػؿ «هنظ» کبكکب ثـای ىکبًؼى مینتن عبًْاػگی ثَ «صیْاى» تجؼیل هی
ىْػ اهب ًویتْاًؼ صْفٍ عبًْاػگی ؿا تـک کٌؼ ،اف آى كـاؿ کٌؼ ّ پب ثَ رِبى ثیـّى ثگؾاؿػ تب ثَ ػًیبیی ًْ ّ ػيوی ًْ
ػمت یبثؼ« ،ػين صوبمی ّ ؿهبًتیک» ىبهلْ ًیق ًویتْاًؼ مـاًزبم اف «چِبؿچْة هبىیي اعالهی/ػبؿكبًَ فثبى ّ
ػینکْؿك ایـاًی» ثیـّى آیؼ.
اّ ػؿ ًِبیت یک هِـهبى ّ ػبىن تـاژیک ثبهی هیهبًؼ ّ ثَ ًبچبؿ امیـ «مـهبی ػؿّى» ّ ػؿ تت ٍّبل هؼيْهی کَ
ُیچْهت ًوی آیؼ .ػؿ اًتظبؿ گْػّیی کَ ثَ ًبچبؿ ُیچْهت ًویتْاًؼ ثیبیؼ .اّ ػؿ ًِبیت یک «هِـهبى ثقؿگ ّ فیجب ،یک
ؿْل تـاژیک ّ فیجبی فهیٌی» ثبهی هیهبًؼ اهب ًویتْاًؼ ّاؿػ ػـٍَ رِبى ّ ّاهؼیت ّ رنن ّ ػين ُقاؿگنتـٍ
ىْػ .ثَ ُقاؿ صبلت ؿیقّمّاؿ ّ هخل ثْتَ عبؿ چٌؼ ؿیيَای ّ ػؿ هنیـُبی هغتلق صـکت کٌٌؼٍ ػمت یبثؼ ّ ىؼـه ّ
ًگبُو ػؿ ًِبیت امیـ یک هنیـ هيغٌ ّ ؿّایت هيغٌ ثبهی هیهبًؼ.
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ثـای ػیؼى ایي صبلت ىؼـ ىبهلْ کبكی امت کَ ىؼـ فیجبی ثبال ؿا ثَ صبلت ًخـ تجؼیل کٌیؼ ّ ثجیٌیؼ کَ چگًَْ ایٌزب ػؿ
ّاهغ یک ؿّایت عطی هؼؿى ّ اف ٓـف ػیگـ ػویوبًَ ػبؿكبًَ هطـس امت کَ اف کوجْػ ػين مغي هیگْیؼ ّ اف ایٌکَ
ایي ػين ؿًگو آثی ّ مـط ًینت ّ كؤ هیعْاُؼ عٌکی هـُوی ثـ فعوی ثبىؼ ّ یب ؿجبؿ تنکیٌی ثـ ؽُي اًنبًی .اّ
ًویتْاًؼ ّاؿػ ػـٍَ ُب ّ كالتِبی ػیگـ ػين ،ثَ ػـٍَ ُقاؿ گنتـٍ ،تللین ،چٌؼؿّایتی ّ چٌؼچيناًؼافی ػين ىْػ
کَ ُویيَ ًبتوبم امت ّ ّؿّػ ثَ ایي ػـٍَ کبؿ ًنلِبی اهـّف ؿّىٌلکـاىٌُ ،ـهٌؼاى ّ ػبىوبًی امت کَ ػهیوب تْاًبیی
تجؼیل ىؼى ثَ «کْػک»« ،صیْاى» ،لیجـتیي ّ لول صبلت پبؿاػکل ّ چٌؼچيناًؼافی ،تـاژیک/کویک رنن ،ػين ّ
فًؼگی ؿا ػاؿًؼ ّ مپل ثب ػجْؿ اف ایي کْػک ّ صیْاى هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ رِبًِب ّ فثبًِبی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ُنتٌؼ،
هبػؿ ثَ ایزبػ رِبًی ُقاؿ گنتـٍ ّ ؿیقمّاؿ.
ػؿ هؼٌبی ًیچَ ای ىبهلْی ػقیق ػهیوب هِـهبًی امت کَ اف «ىتـثْػى» مٌتی هیگؾؿػ ّ تب صؼّػی ثَ «ىیـ» تجؼیل
هیىْػ اهب ًبتْاى ثَ ػجْؿ اف ایي صبلت ّ ّؿّػ ثَ صبلت «کْػک عٌؼاى ّ ثؼّى تِْع» ًیچَ ای امتً ،بتْاى ثَ ػجْؿ
ثِتـ اف مٌت ّ لول ُیچی ّ پْچی فًؼگی ّ ُـ ؿّایت ،صتی ؿّایت ػين ّ اًنبى ّ ،مپل ّؿّػ ثَ ػـٍَ
ُقاؿگنتـٍ فًؼگی ّ ػين امت ،ثَ ػـٍَ رنن ّ فًؼگی ّ ػين کَ یک «هبىیي تْلیؼی» امت ّ ُن تْلیؼ یک هبىیي
ػیگـ ّ ُـ ؿّایتو هَـكی هيغٌ ػاؿػ ّ عَلت ػؿّىثْػی یب ایوبًننو « تْلیؼ هؼاّم عْاًيِب ّ اىتیبهبت ًْ»
امت.
ًمذ لکاًی ؽؼش ؽاهلْ
ػؿ ًوؼ لکبًی هّْْع ُویيَ ػؿک «ًظن موجْلیک» ًِلتَ ػؿ هتي امت ّ ایٌکَ ایي ًظن موجْلیک چَ ًويی ثَ
«عْاًٌؼٍ یب ثیٌٌؼٍ ّ ىًٌْؼٍ» هیػُؼً .ظن موجْلیک ًِلتَ ػؿ هتي ىبهلْ ػهیوب ثیبى توٌبی ػوین اًنبى ّ ًیق اًنبى ایـاًی
امت کَ ُوبى رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل «ثِيت گويؼٍ ،ػين گويؼٍ ،هؼيْم گويؼٍ» امت .ایي ػين گويؼٍ کَ ػؿ
ًِبیت ُوبى هبػؿ امت ،هیتْاًؼ هـتت ًبهی رؼیؼ یبثؼ ،هخل ؿُبیی ّ آفاػی هؼؿى ّ ُـ ثبؿ هیتْاى ثَ لول صبلت ّ
ًبهی اف آى ػمت یبكت اهب ُیچگبٍ کبهل ًویتْاى ثَ آى ؿمیؼ.
ایي توٌبی ػوین ثيـی اًگیقٍ صـکت ّ عالهیت هؼاّم ثيـ ّ رِبى ثيـی امت اهب ُوقهبى هیتْاًؼ ثبػج گـكتبؿی
یک كـٌُگ ّ یب اًنبى ػؿ ثضـاى ىْػ اگـ کَ ًغْاُؼ پی ثجـػ کَ ػمتیبثی ًِبیی ثَ اّ هوکي ًینت .اگـ ًغْاُؼ هجْل
کٌؼ کَ اّ ُیچگبٍ ًبم ًِبیی ػين ّ هؼيْم ّ یب عْیو ؿا ًغْاُؼ ػاًنت؛ اگـ کَ ًغْاُؼ ثـ كبًتنن عْیو ثـای
ػمتیبثی ثَ «ثِيت گويؼٍ» چیـٍ ىْػ ّ ػؿ ػیي تاله ثـای یبكتي ػين ّ هْكویت ّ آفاػی ُوقهبى هجْل کٌؼ کَ
ؿّایت اّ اف ُـ چیق ّ اف ػين ّ فًؼگی تٌِب یک ؿّایت ّ یک اهکبى امت ّ ُویيَ «اهکبى ّ ؿاٍ مْهی» ّرْػ
ػاؿػ.
تٌِب ثب هجْل ُـ چَ ثیيتـ ایي «هبًْى ّ ًبم پؼؿ» امت کَ كـػیت یک كـػ یب صکْهت هبًْى هؼؿى ػؿ یک ربهؼَ
هیتْاًؼ ثْرْػ آیؼ ّ هـتت عالهیت ًْیٌی ایزبػ کٌؼ .فیـا اّ صبل هیػاًؼ کَ «ػیگـی» ،کَ عْػه یب هؼيْم گويؼٍ
ُویيَ یک «ػیگـی هتلبّت» امت ّ ُویيَ هیتْاى هؼٌبی هتلبّت ّ ًْیی اف عْیو ّ ػين مبعتّ .ؿّػ ثَ ایي
هـصلَ موجْلیک ،ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ «كـػیت موجْلیک ،هبًْى موجْلیک ،توٌبی موجْلیک» امت ّ ُـ مَ
هـتت ػؿ صبل تضْل ُنتٌؼ ّ تضْل ػؿ یک ثغو ثَ هؼٌبی تضْل ػؿ ثغيِبی ػیگـ امت.
ػؿ ىؼـ ىبهلْ هب ىبُؼ ایي كـػیت ًْ ػؿ فثبى ّ ػؿ هؼٌبمبفی ثـای ػين ُنتین .ىؼـ ثقؿگ ىبهلْ ػهیوب صل هی کٌؼ
کَ ػين ػاؿای صبالت هغتلق امت ،عَلت كـػی ّ اًنبًی آى ؿا صل هیکٌؼ ّ ُویي هؼؿت ىؼـ ىبهلْ امت ّ اربفٍ
هی ػُؼ کَ ىؼـه ػاؿای هؼبًی هغتلق اف ػين كـػی ،ػين روؼی ،افاػی ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ ثتْاى هؼٌبُبی هتلبّت ػیگـ
اف آى یبكت اهب ّهتی ػهین ثٌگـین ثبف ایي هؼبًی ػؿ چِبؿچْة یک ؿّایت ّ ًظن کلی ثبهی هیهبًٌؼ ّ اربفٍ ّؿّػ ثَ
ػـٍَ ُبی ػیگـ ػين هخل ؿّایبت چٌؼٍؼایی ّ یب پبؿاًْییؼُ ،قلگْیبًَ ،اؿّتیکی ّ ؿیـٍ ؿا ًویػُؼ.
ایي ىؼـ ٌُْف ُوبى ىؼـ ػبؿكبًَ امت ّ هِـهبًبًَ امت .افیٌـّ ایي ىؼـ یک «ىؼـ ؿهبًتیک ّ تـاژیک» امت ّ ثَ
ىؼـ «تـاژیک/کویک» هؼؿى یب «ىؼـ چٌؼٍؼایی ّ چٌؼچيناًؼافی» پنبهؼؿى ّاؿػ ًویىْػ ّ ػؿ هـف ایي هؼؿتِب ّ
اهکبًبت ًْ هیاینتؼ ّ رـات ّؿّػ ثَ ایي رِبى ًْ ؿا ًؼاؿػ ،فیـا ثـای ّؿّػ ثَ ایي رِبى ًْ ثبینتی اّ ُـ چَ ثیيتـ
ثـ كبًتنن ّ تُْن عْیو اف اهکبى ػمت یبثی ثَ «هبػؿ ّ ػين گويؼٍ» ،اف اهکبى ػمت یبثی ثَ «ّصؼت ّرْػ ثب هبػؿ ّ
ثب هؼيْم» چیـٍ ىْػُ ،ـ چَ ثیيتـ ثـ اهکبى ػمت یبثی ثَ « هؼٌب ّ امن ػاللت ًِبیی ػين ّ ػیگـی» چیـٍ ىْػ ّ پب
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ثَ ػـٍَ ػیبلْگ ّ چبلو عٌؼاى ّ تـاژیک/کویک ثب «ػیگـی» ،چَ ثب هلِْم ػين ّ یب ثب هؼيْم ثگؾاؿػ .تب ثِتـ
صل کٌؼ کَ آفاػی ّ ػين ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ ّ آفاػی ثؼّى هبًْى ّ ػين ثؼّى کوجْػ ّ ثؼّى ایٌکَ ُویيَ
یک ربیو ثلٌگؼ ،هوکي ًینت.
افیٌـّ ایي «ىؼـ ثقؿگ ىبهلْ» صقىآلْػ ّ تـاژیک امت ّ افیٌـّ ًویتْاًؼ ثب كبٍلَ گـكتي اف ایي «كْبی صقى آلْػ
ّ تـاژیک یب عينآلْػ» ػهیوب ػؿک ّ لول کٌؼ کَ چـا ربهؼَ ّ كـٌُگ هب ،ػين هب ُویيَ ػؿ پی ػمت یبثی ثَ ایي
«ػين آثی یب ثقؿگ ،آؿهبى ثقؿگ ،ػیگـی ثقؿگ ّ هطلن» ثْػٍ امت ّ هزجْؿ ثْػٍ امت ُـ تضْل عْیو ؿا ػؿ
ًِبیت ثَ ایي تجؼیل کٌؼ کَ ػيوو ثَ ًلـت ّ یبمی ًْ تجؼیل ىْػ ّ ُـ ؿُجـه ثَ ػیکتبتْؿی ًْ .چیقی کَ ىبهلْ ُویيَ
اف آى ػؾاة هیکيیؼ ّ ػهیوب ػؿ پی یبكتي ػلتِبی آى ثْػ ّ ایٌکَ چـا ػؿ ربهؼَ هب «ػين ؿا ثـ مـ چِبؿ ؿاٍ تبفیبًَ»
هیفًٌؼ .فیـا ایي ػين ُیچگبٍ آى «ػين ّ چیقی» ًجْػ کَ اّ عیبل هیکـػ ّ یب ػّمت ػاىت کَ ثبىؼ ،ثَ ربی ایٌکَ
اف ایي تُْن ػمت یبثی ثَ هلِْم ػين هطلن ّ صویوت هطلن ثگؾؿػ ّ ّاؿػ ػـٍَ ّ عیبثبى ُقاؿگنتـٍ ّ ُقاؿ کْچَ
ػين ّ صبالت هغتلق تـاژیک/کویک ػين ّ اؿّتیک ثيـی ىْػ.
افیٌـّ ایي ىؼـ ىبهلْ ثَ هب عْاًٌؼگبى ػّ ًوو ّ صبلت ػؿ ًظن موجْلیک عْیو هیػُؼ ،ػؿ هب ىْم آؿفُّب ّ
اىتیبهبت هؼؿى ّ ػين ؿا ثـهیاًگیقػ ّ «ػؿػ هيتـک» ؿا ػؿ هب فًؼٍ هیکٌؼ ،هب ؿا ثَ ُن ًقػیک هیکٌؼ ّ ُوقهبى هب
ؿا امیـ ایي «هًْْلْگ ػؿًّی ّ عقىآلْػ» ػؿثبؿٍ یبؿ ّ ػين گويؼٍ هیکٌؼ ّ عين ثَ آًکَ ًویگؾاؿػ ثَ آى ػمت یبثین
اهب هب ؿا ثَ رِبى موجْلیک ّ ُویيَ هتلبّت «ػين تـاژیک/کویک» ثيـی ًویکٌؼ ّ ثَ ػـٍَ چبلو ّ ػیبلْگ ّ
ريي ثيـی ّ عالهیت ُویيَ ًبتوبم ػين.
ًمذ تیٌاهتٌی ؽؼش ؽاهلْ
هؼؿت ثقؿگ ًوؼ ثیٌبهٌتی ػؿ ایي امت کَ ًيبى هیػُؼ «ُـ هتٌی ػؿ پیًْؼ ثب هتْى ػیگـ» امتُ .ـ اًنبًی ّ ُـ هتٌی
ثَ هْل ژّلیب کـینتْا ،اف پبیَگؾاؿاى تلکـ ثیٌبهتٌی ،هْفاییکی اف هتْى ّ ٍؼاُبی هغتلق امت .ژؿاؿ رٌت ،اف
پبیَگؾاؿاى ػیگـ تلکـ ثیٌبهتٌیت ،هیبى هتي اٍلی یب «فثـهتي» ّ هتْى فیـیي یب «فیـهتي» پٌذ ًْع اف اؿتجبٓ تيغیٌ
هیػُؼ:
ؿاثطَ فیـهتي ّ ؿّهتي هیتْاًؼ ثَ ىکل ثیٌبهتٌی (ایٌتـتکنتْالیتی) هبًٌؼ ؿاثطَ میتبػ ثب هتي ثبىؼ .ػؿ صبلت ػّم اؿتجبٓ
ثَ ىکل پیـاهتٌی (پبؿاتکنتْالیتی) هبًٌؼ ؿاثطَ هوؼهَ ثب هتي اٍلی کتبة امت .ػؿ صبلت مْم هتي فیـیي ،هبًٌؼ ًوؼ
اػثی ،اؿتجبٓ كـاهتٌی (هتبتکنتْالیتی) ثب هتي اٍلی ػاؿػ .ػؿ صبلت چِبؿم اؿتجبٓ ػّ هتي ثَ ىیٍْ ثیٌبهتٌی اّلیَ
(آؿىیتکنتْالیتی) امت ّ اؿتجبٓ هتي اٍلی ثب ژاًـٌُـی ؿا ًيبى هیػُؼ .ػؿ صبلت پٌزن کَ هّْْع ثضج هبمت،
ؿاثطَ فیـهتي ثب فثـهتي ثَ ىکل كقّىهتٌی (ُبیپـتکنتْالیتی) امت ّ فثـهتي ثَ اىکبل هغتلقٌٓ ،قً ،ویَْگْیی،
تؤییؼکٌٌؼٍ ّ ؿیـٍُ ،ن ػؿ ىکل ّ ػؿ هضتْا ،ثب هتي فیـیي اؿتجبٓ ثـهـاؿ هیکٌؼ .ػّ ىکل اٍلی ایي اؿتجبٓ كقّىهتٌی
:ثَ ىـس ؽیل امت
 /1یب هبًٌؼ ؿاثطَی هیبى اػینَ ُْهـ ّ کتبة « اّلینل» رْیل ،اؿتجبٓ ثَ ىکل تـاًلكْؿهبمیْى مجک ّ هضتْا اف
هتي فیـیي ثَ هتي اٍلی ّ ،اف فیـهتي ثَ فثـهتي امت.
 . /2یب ثَ ىکل تولیؼ ٍْؿت هیگیـػ کَ ػؿ آى كؤ مجک صلع هیىْػ ،اهب هضتْا تـییـ هییبثؼ
هّْْع هِوتـ اهب ایي امت کَ ایي ؿّاثٔ هغتلق هیبى «ػؿّى هتي» ّ یب ثب هتْى ػیگـ کَ ثَ صبلتی ىجکَّاؿ امت ّ
ُیچگبٍ توبم ًویىْػ ،ثبػج هیىْػ کَ ایي هتْى ُویيَ ػؿ ػیبلْگ ّ چبلو ثب «ػیگـی» ثبىٌؼ ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ
عْاًيی ًْ گـػًؼ ّ یب ثَ عْاًٌؼٍ اهکبى ػٌُؼ کَ عْاًيی ًْ اف هتي ثیبثؼ ،آًچَ کَ ثَ هْل ثبؿت ثَ «هـگ هْلق»
عْاًؼٍ هیىْػ .عَلت هِن ػیگـ ایي صبلت ثیٌبهتٌی ایي امت کَ اکٌْى ػؿ هتي ّ ثـای هخبل ػؿ ىؼـ هب ثب «ؿاّیبى»
هغتلق ؿّثـّی ّ چبلو ّ ػیبلْگ ایي ؿاّیبى ّ چيناًؼافُبی هغتلق ثب یکؼیگـ .ایٌزبمت کَ ثَ هْل ثبعتیي « ػًیب ّ
ريي کبؿًبّالی» ؿهبى ّ هتي آؿبف هیىْػ ّ هتي ّ یب ىؼـ لضظَ تالهی ّ ػیؼاؿ ؿّایبت ،لضظَ ػیؼاؿ هـگ ّ فًؼگی،
فى ّ هـػ ّ ػیگـاى امت ّ هتي ُویيَ ػؿ لجَ یک تضْل ّ اهکبى لـقه ّ چـعو ثَ یک عْاًو ّ ثضـاى ًْ ،تْلؼ ًْ
ػاؿػ.
ّهتی ثب چٌیي ًگبُی ثَ ىؼـ «مـهبی ػؿّى ىبهلْ» ثـعْؿػ کٌین ،هيکل ػوین ىبهلْ ّ ًبتْاًی اّ ثَ ّؿّػ ثَ ایي
رِبى ًْ ّ چٌؼهتٌی ثیيتـ هؼلْم هی ىْػ .ػؿ ىؼـ ىبهلْ ثب یک «ػاًبی کل» ّ یک ؿّایت هؼلْم اف ػين ؿّثـّیین کَ
اف اثتؼا تب اًتِب اػاهَ ػاؿػ .هب ایٌزب ثب یک «تٍْیق ّ تيـیش» یک صبلت اف ػين ؿّثـّیین ّ ًَ ػیؼاؿ ىبػـ ّ ػبىن
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ثب «ػیگـی» ،ثب «ػين ُویيَ هتلبّت»ّ ایزبػ ػیبلْگ عٌؼاى ّ ثضـاى ّ ػگـػینی هؼاّم .ػؿ ىؼـ ىبهلْ هب ثب ثضـاى
ػين ّ صقى ّ عين ػبىن ؿّثـّیین اهب ایي یک «ثضـاى ػؿ عْػ گـكتبؿ ّ امیـ هًْْلْگ» ػؿًّی امت ،فیـا ّاؿػ
ػیبلْگ ّ ًوؼ هتوبثل هیبى ػين ّ هؼيْم ًویىْػ تب هتْرَ ىْػ کَ آًچَ ثؼًجبل آى هیگـػػ تٌِب ؿّایت ّ اهکبًی امت ّ
ُویيَ اهکبًِب ّ رِبًِبی ػیگـ ّرْػ ػاؿػ .ثضـاى ػبىن ػؿ هتي کَ ثضـاى یکبیک هب ایـاًیبى ّ ثضـاى ػين ایـاًی
امت ،ػهیوب ُویي امت کَ ایي اًنبى ّ ػبىن ػؿ یک «هًْْلْگ ػؿًّی» ػؿ ًِبیت گـكتبؿ امت ّ ًویتْاًؼ ُـ چَ
ثیيتـ ّاؿػ ػـٍَ ػیبلْگ ّ چبلو ّ لول ؿّایبت ػیگـاى ىْػّ ،اؿػ «رِبى کبؿاًبّلی چٌؼٍؼایی ّ چٌؼؿّایتی» هتي
ّ فًؼگی ىْػ .ایي هًْْلْگ ػؿًّی هیتْاًؼ ُویٌطْؿ اػاهَ یبثؼ ّ هـتت ػالیل میبمی/كـٌُگی ّ كـػی تبفٍ ای ثـای
ػؿمتی «رنتزْی ػين ّ آفاػیو» ّ ىکنت ًْیي آى ثیبثؼ ،فیـا هتْرَ ًینت کَ آًچَ اّ ػين یب آفاػی هیًبهؼ ًیق
كؤ یک مٌبؿیْ ّ یب یک اهکبى امت ّ ًَ هؼٌبی ًِبیی ػين یب هتبؿّایت ػين.
ُویي هّْْع ًیق ثبػج هیىْػ کَ ىؼـ ىبهلْ ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ ایزبػ صبلت چٌؼؿّایتی امت .ىبهلْ ػؿ «ىؼـ آیؼا
ػؿ آیٌَ» یک هِـهبى تـاژیک امت کَ اگـ ثب صنـت یک ػبىن ّ هِـهبى هـػم ّ ػؿ ًِبیت هبػؿ ػیـّف هیعْامت
ػؿ «کبىلبى كـّتي ىْکـاى» هـػم ؿا ثؼّه عْیو گـػ رِبى ثگـػاًؼ تب ثؼاًٌؼ عْؿىیؼىبى کزبمت ،صبل ثب ىکنت
آؿهبًو هیعْاُؼ ػؿ «ػين» ثَ ایي ؿُبیی ّ مبصل ًزبت ًِبیی ّ ثَ «هؼيْم گويؼٍ» ػمت یبثؼ .افیٌـّ آیؼای ىؼـ
ىبهلْ ثب توبهی فیجبیی ؿهبًتیک ایي ػين ،یک «هبػؿ/فى احیـی» امت ّ ایي ىؼـ ثبف ُن یک ىؼـ
«صوبمی/ؿهبًتیک» امت .افیٌـّ ىبهلْ ّاؿػ ػیؼاؿ ػویوتـ ثب «ػیگـی» ّ آیؼای ىؼـ عْیو ًویىْػ ّ اربفٍ ًویػُؼ
کَ هب ؿّایت ّ ًگبٍ آیؼا ؿا ػؿ ىؼـ ثجیٌین ،آیؼای فًؼٍ ؿا ّ آؿفُّب ّ صنـتِبی ػيوی ،اًنبًی ،اؿّتیکی ّ ؿیـٍ ؿا
لول کٌین تب اف ایي ػیبلْگ ّ ػیؼاؿ ىؼـ هـتت آثنتي ثضـاى ّ ػگـػینی ىْػ ّ ثتْاًؼ پب ثَ ػـٍَ ُبی رؼیؼ ثگؾؿػ .تب
ثؼیٌْمیلَ ىؼـ ؿهبًتیک ،صوبمی ّ ػؿ ًِبیت تـاژیک اّ ثتْاًؼ ثَ صبلت «کبؿًْالی ّ عٌؼاى» ،ثبفیگْه ّ چٌؼٍؼایی
ػمت یبثؼ.
افیٌـّ ىؼـ ىبهلْ ػؿ ّاهغ ػؿ هتي ػبؿكبًَ صبكع ّ هْالًب کَ فیـهتٌِبی هِن ایي ىؼـ ُنتٌؼ ،عالهیت ّ هؼٌبیی ًْ
ایزبػ هیکٌؼ اهب پیًْؼ ػویوو ثب ایي هتي ػبؿكبًَ ثبػج هیيْػ کَ ًتْاًؼ ثَ ػیبلْگ ثب «ػیگـی» ثِتـ ػمت یبثؼ ،صتی ثَ
ًظـثبفی صبكظبًَ ّ ػیبلْگِبی ىْط چيوبًَ صبكع ػمت یبثؼ ّ یب اف اّ ثیيتـ ؿّػ ّ پب ثَ ػـٍَ چٌؼٍؼایی ّ
چٌؼؿّایی ثگؾاؿػ .اّ ػؿ ًِبیت امیـ ُوبى هؼْل صبكع ّ هْالًب ثبهی هیهبًؼ کَ ًبتْاًی اف ػؿک ػوین «ُیچی ّ
پْچی ًِلتَ ػؿ هؼيْم ّ ػين» امت ّ ایٌکَ «ػين» ُویيَ ُوبى «ػیگـی ُویيَ هتلبّت» امت ،چَ ایي تلبّت ثَ
صبلت تلبّت ٍؼای فى ّ ًگبٍ فى ثبىؼ ،یب ػیگـیِبی ػیگـ.
عخي ًِایی
ػلت ًبتْاًی ًِبیی ىبهلْ ّ ػؿ ّاهغ ًنل پؼؿاى ّ هبػؿاى هبُ ،وقهبى ػلت ىکنتِبی یکبیک هب ػؿ ػّؿاى رْاًی ّ
ًیق ػلت ًِبیی ىکنت ُـ آؿفّ ّ تضْل ثقؿگ اًنبى ثْػٍ امت .فیـا هب ُوَ رقّی اف ایي «آؿفّ ّ هبىیي روؼی»،
رقّی اف یک «ػینکْؿك ّ كـٌُگ ّ پـّمَ» ُنتین .ثـای ػؿک ثِتـ ػلت ًِبیی ًبتْاًی ىبهلْ ّ یکبیک هب ثبینتی
اف «ػؿیؼا» کوک ثگیـین.
ػؿیؼا ثَ عْثی ثیبى هیکٌؼ کَ « ػؿ ُـ هتٌی یک الوٌت ّ رقء ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ ُوقهبى کل هتي ّ چِبؿچْة
هتي ؿا هیمبفػ ّ یب ًوو امبمی ػؿ صبلت هتي ّ ًگبٍ ػاؿػ» .ثـای ػؿیؼا ایي «الوٌت» ػؿ ّاهغ کلیؼ ػؿک هبتـیکل ّ
مٌبؿیْ یک هتي ٌُـی هخل یک ىؼـ ّ یب یک كیلن امت.
اگـ ثَ ىؼـ ىبهلْ ثَ ػهت ثٌگـین ایي «الوٌت یب الوبى امبمی» کَ ػؿ ّاهغ کل هتي ّ رِبى ػؿًّی ىبهلْ ؿا هیمبفػ،
ػؿ ّاهغ «تیتـ ىؼـ ىبهلْ» امت کَ ُوبى « ثـ مـهبی ػؿّى» امت .تیتـُبی ىؼـ ىبهلْ چْى «ىجبًَ»« ،اثـاُین ػؿ
آتو»« ،ثيثنت» ًوو هِن ّ امبمی ػؿ آحبؿ ىبهلْ ػاؿًؼ .ػؿ ىؼـ ثبال ػؿ ّاهغ هلِْم «مـهبی ػؿّى» هّْْع اٍلی
ىبهلْ ّ کلیؼ ػؿک ثضـاى اًنبى ایـاًی امت.
مـهبی ػؿّى صکبیت اف یک «کوجْػ یک توٌب یب اىتیبم» هیکٌؼ .ایي مـهبی ػؿّى صکبیت اف چیقی هیکٌؼ کَ گْیی
اًنبى ػاىتَ امت ّ صبل اف ػمت ػاػٍ امت .اهب هیتْاًؼ ُوقهبى صکبیت اف چیقی ثکٌؼ کَ ىغٌ هبیل ثْػٍ امت کَ
ُویيَ ػاىتَ ثبىؼ ّ ثـایو تاله کـػٍ امت ّ صبل هیثیٌؼ کَ ثبف آى «ثبفًیبكتَ ّ هؼيْم ٌُْف ًیبهؼٍ» ؿا اف ػمت ػاػٍ
امت .افیٌـّ «مـهبی ػؿّى» لضظَ تالهی ُوَ اىتیبهبت ارتوبػی ،ػين ّ كـػی یک كـٌُگ ّ ربهؼَ ًیق ُنت.
كـٌُگ ّ ربهؼَ ّ اًنبى ػؿ ثضـاًی کَ ػیگـ ًَ هیتْاًؼ ثَ آؿاهو ػؿّؿیي مٌت ثبفگـػػ ّ ًَ ٌُْف رب ّ هکبى ًْیي
هؼؿًی یبكتَ امت ،لٌگ ػؿ ُْامت ّ ًیبف ثَ ػیبفپبم ػٍ  ،اکنقی ،تـیبک ّ یب آؿفّی هؼاّم یک ًبری ػاؿػ ّ اف ٓـف
ػیگـ ُـ چَ هیرْیؼ ثبف آى ؿا ًوییبثؼ کَ كکـ هیکٌؼ اف ػمت ػاػٍ امت.
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ثٌبثـایي اصنبك «مـهبی ػؿّى» هیکٌؼ ّ اف «ػين گويؼٍ ،هطلْة گويؼٍ» مغي هیگْیؼ .ػٌَـ ثبلـبًَ ّ موجْلیک
ایي توٌب ّ یب ىؼت اصنبمی ،آى عْامت تضْل ّ آفاػی هؼؿى ،صبالت هغتلق ػين امت کَ ثبػج هؼؿت ىؼـ ىبهلْ ّ
ربّػاًگی اه هیىْػ .ػٌَـ تـاژیک ّ ثضـاىفای ایي ىؼـ ّ ًگبٍ ىبهلْ ُوبى صبلت ًبؿمینتی یک ربهؼَ ّ
كـٌُگ امت کَ ٌُْف ػبىن ًگبٍ یک «هبػؿ ّ هؼيْم گويؼٍ» امت ّ ٌُْف عْة پی ًجـػٍ امت کَ ایي توٌبی ػوین
ثؼًجبل «ثِيت گويؼٍ» ػؿ ًِبیت یک ػؿّؽ ّ تُْن امت ّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ .افیٌـّ ایي هلت یب هْهي ّ امیـ
یک ًگبٍ کبٌُبًَ امت ّ هیغْاُؼ ثب پبک ىؼى اعالهی ّ ثَ کوک آبػت اف یک ؿُجـ ثَ ایي «ثِيت اعالهی ّ
ثیهبًْى ّ هطلن» ػمت یبثؼ .یب هِـهبى امت ّ هی عْاُؼ ثب «پؼؿکيی ّ ًزبت هبػؿ یب علن» ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ػمت
یبثؼ ّ یب ػبؿف ّ ىبػـ ّ ػبىن «عـاثبتی» ّ ىْؿیؼٍ صبل ثؼًجبل ایي «ػين ّ ٍّبل ًبهوکي» امت.
ُـ مَی ایي صبالت هـتت یکؼیگـ ؿا ػؿ یک «ػینکْؿك» ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ ّ ثَ ُن تجؼیل هیىًْؼ ّ ُـ مَی آًِب هخل
ىبهلْ اف یک چیق ثيؼت ُـاك ػاؿًؼ .آًِب اف «مـهبی ػؿّى» ُـاك ػاؿًؼ .فیـا مـهبی ػؿّى ػؿ ّاهغ یک ىؼت
اصنبمی ّ یک اصنبك هبالهبل اف عـػ ّ ثلْؽ اًنبًی امت ّ ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ «ػـٍَ ُیچی ّ پْچی» ّ لول
ىکنت ُوَ صوبین ّ آؿهبًِبی عْیو امت .ایي عنتگی ّ یبك ّ مـهبفػگی ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ًوطَ «ٍلـ» امت ،ثَ
مـهبی هطجی ّ یب اف ٓـف ػیگـ ثَ «گـهبی کيٌؼٍ کْیـ» ّ لول «ُیچی ّ پْچی هضْؿی» آًچَ هیٓلجین ّ
هیپـمتین .ػؿ هؼٌبی ىؼـ ثبال ثَ هؼٌبی لول ىکنت «هلِْم ّ تَْؿهبى اف ػين» ّ ایٌکَ «ػين» ًیق ُویيَ یک
«ػیگـی هتلبّت» امت فیـا ػين ًیق هخل ُـ ؿّایت ثيـی ػؿ ّاهغ امبمو «ُیچی ّ پْچی ّ یک تُْن» امت ّ
ُوقهبى ایي ػين كبًی ّ پْچ اًنبًی امبك ثقؿگی ّ ىکٍْ اًنبًی ّ عالهیت اًنبًی ّ «ػؿ ّؿّػی» ثَ رِبى
ُقاؿگنتـٍ ػين ّ فًؼگی ،ثَ رِبى ُقاؿ صبلت هتلبّت ّ موجْلیک اف ػين تـاژیک/کویک ّ ريي اًنبًی ،ثَ رِبى
ُقاؿهتٌی ،ىجکَّاؿ ّ ُویيَ ًبتوبم «ػين ّ رِبى کبؿًْالی ّ چٌؼٍؼایی» ثيـی امت.
ىبهلْ اف ُـامِبی مٌتی هیگؾؿػ ّ تي ثَ ًگبٍ ًوبػ هؼؿى ّ آؿفُّبی هؼؿى هیػُؼ اهب ػؿ ًِبیت ثبف امیـ «صبلت
ػبؿكبًَ ػين ایـاًی» ّ ًیق هتبؿّایت هؼؿى اف ػين ثبهی هیهبًؼ ّ ًویتْاًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثَ «ُیچی ّ پْچی» تي
ػُؼ ّ اکٌْى ّاؿػ رِبى «کْػک ّ صیْاى ػلْفی» ّ یب ّاؿػ رِبى موجْلیک ّ ُویيَ هتلبّت لکبًی ىْػ ّ یب ّاؿػ
رِبى چٌؼٍؼایی ّ چٌؼهتٌی «تلکـ ثیٌبهتٌی» ّ ُویيَ ًبتوبم.
مـهبی ػؿّى ىبهلْ ُـاك اًنبى ایـاًی اف لول ثِتـ ّ ػیووتـ «هـگ عؼای» ًیچَ امت ّ ایٌزبمت کَ ػهیوب ًنلِبی
ثؼؼ اف ىبهلْ ّ ػیگـ پؼؿاى ّ هبػؿاى كکـی هب ،ثَ ًبچبؿ ثـای ایزبػ فثبى ّ رِبى ًْیي عْیو هزجْؿ ثَ ّؿّػ ثَ ایي
رِبى پبؿاػکل ،پبؿاًْییؼ/اًتوبػی ،تـاژیک/کوؼی ،هبالهبل اف ایِبم ،تؼلین ،ؿّاىپـیيی ىؼًؼ ،هزجْؿ ثَ تضْل ثَ
«صیْاى ّ کْػک»ّ لول اهکبى ُقاؿاى صبلت اف ػين ،اؿّتیک ّ رنن ىؼٍ ّ ُنتٌؼ ّ آیٌؼٍ آًِب ثنتگی ثَ ایي ػاؿػ
کَ تب کزب ثتْاًٌؼ پیو ؿًّؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ اف ایي گؾاؿ اّلیَ ّ ؿاٍ كـاؿ اّلیَ ،ثَ یک «رِبى ًْ ّ كـػیت ًْ ّ تللیوی»
ػمت یبثٌؼ .ثب ایي هؼیبؿ ًیق ثبینتی کبؿ یکبیک اًِب ّ عْیو ؿا ثـؿمی کـػ ،آمیتىٌبمی کـػ .فیـا اکٌْى فهبى
صْْؿ ُقاؿاى ژاًـ ّ ًگبٍ ّ صبلت هتلبّتُ ،قاؿاى ىبهلْ ّ ُؼایت ّ كـّؽ هتلبّت امتُ .قاؿاى كـػیت چٌؼالیَ ّ
هتلبّت کَ ثتْاًٌؼ هخل پؼؿاى ّ هبػؿاًيبى ُن ػؿ فثبى هلوـّفػایی کٌٌؼ ّ ُن ثب لول هْاًیي ّ صبالت فثبى ّكـٌُگ
عْیو ،ػؿ آى ثَ یک «فایو ًْ» ّ ایزبػ ؿًنبًنی ًْ ،ؿّایتی ًْ ػمت یبًؼ ّ ُن هبػؿ ثَ ػجْؿ ُـ چَ ثیيتـ اف
عطبُبی پؼؿاى ّ هبػؿاى عْیو ّ هبػؿ ثَ ّؿّػ ثَ ایي رِبى ُقاؿگنتـٍ ،موجْلیک ّ یب ثیٌبهتٌی ثبىٌؼ .ثبؿی هّْْع
ایي امت کَ هب اف «مـهبی ػؿّى» ثب عٌؼٍ عـػ ىبػ ّ ػين تـاژیک/کویک ّ ثب هؼؿت «ُیچی ّ پْچی» صبل هبػؿ ثَ
ایزبػ رِبى هتلبّت كـػی ّ روؼی ایـاًی ،هبػؿ ثَ ایزبػ رِبى ُقاؿگنتـٍ عالهیت هتلبّت ٌُـهٌؼاى ّ اًؼیيوٌؼاى
هؼؿى ثبىین .ؿاٍ ایي امت.
ُـ تضْل ػوین ارتوبػی ،میبمی یب كـٌُگی ثَ هؼٌبی « ىکبًؼى ؿّایت ّ رنن کِي ،مبعتبؿ کِي» ّ ایزبػ یک «رنن
ًْ ،مبعتبؿ ًْ ّ رِبى ًْ» امت ّ ایي کبؿ ثَ یک ىکل ٍْؿت ًویگیـػ .ثَ هْل ػلْف/گْاتبؿی «هبىیي اىتیبم ًْ»
ُن ىْؿ اًوالثی ّ ُن هیل كبىینتی ثْرْػ هیآّؿػ ّ اىتیبهبت ّ هبىیٌِبی هغتلق ػیگـ .یب ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ایي
صبالت ثیٌبثیٌی ّ تللیوِبی هغتلق ،اف تللین ىکٌٌؼٍ ّ ىتـهـؿی تب تللین هْی هیبى مٌت ّ هؼؿًیتً ،بىی اف ّـّؿت
تضْل امت فیـا ُـ تضْلی ثـ ثنتـ یک ػینکْؿك ٍْؿت هیگیـػ ،چَ ثـ ثنتـ ػینکْؿك «پؼؿ» لکبى ّ یب ثـ ثنتـ
ثنتـ ػینکْؿك هتلبّت كْکْ.
صبٍل چٌیي تضْل چٌؼربًجَ ّ چٌؼ هنیـی ػهیوب ایي امت کَ ػؿ ىـایٔ كـّپبىی ُـ چَ ثیيتـ مٌت ّ ُوَ هلبُین مٌتی
ّ ػؿ ىـایٔ ًجْػ هلبُین رؼیؼ ّ هْی هؼؿى ،صبل صبالت ثیٌبثیٌی كـاّاًی اف «هلِْم ػين ّ اؿّتیک ّ صویوت» ،اف
هلِْم هَـكی ّ ىتـهـؿی آى تب صبالت عينآلْػ ،ػّ اعالهبًَ یب ػّؿّیبًَ  ،یب تب صبالت ؿّاى پـیيبًَ ،چٌؼىغَیتی ّ
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مـاًزبم صبالت چٌؼالیَ ّ ؿّایبت ًْ اف ػين ّ اؿّتیک ػؿ ٍضٌَ ىـّع ثَ ؿىؼ هیکٌٌؼ ّ صْْؿ هییبثٌؼ .اًْاع ّ
اىکبل ٌُـُب ّ ٍؼاُب ػؿ كْبی ایي عالی ًگبٍ صبکن ّ یب ػؿ فیـ ًگبٍ «ایي ػیگـی ثقؿگ ّ رجبؿ» ىـّع ثَ ؿىؼ
هیکٌٌؼ .ػؿ ایي هؼٌب ثبینتی ثـای هخبل صتی چَ عْامت افػّاد هْهت امالهی ،چَ ؿّاثٔ یْاىکی ػعتـ ّ پنـاى ،چَ
ؿّاثٔ هب هِبرـاى ّ ؿیـٍ ؿا اىکبل هغتلق ایي تضْل ًْ ػؿ رنتزْی رْاثی ثـای «ثضـاى رٌنی ّ ػيوی ایـاًی»
ػاًنت.
ُـ کؼام اف ایي ؿاُِب ّ ٍؼاُب ػؿ ّاهغ اهکبى یک تضْل ًْمت ّ ُیچ ؿاُی ؿاٍ ًِبیی ّ ثـای ُوَ ًینتُ ،وقهبى ُـ
کؼام ػچبؿ ّؼلِب ّ عطبُبیی کَ ثٌبچبؿ آًِب ؿا هضکْم ثَ ثضـاى ّ ىکنت ّ هضکْم ثَ ثبفتْلیؼ مٌت هیکٌؼ .اٍْال
ػمتیبثی ثَ ٌُـ عالم ّ ؿّىٌلکـی عالم ایـاًی ثؼّى ػجْؿ اف ایي هـاصل چٌؼپبؿگی ّ عين ّ ٓـیبى ّ صبالت هغتلق
آى هوکي ًینتُ .وبًطْؿ کَ امبؿت ػؿ ایي ثضـاى ّ هـصلَ گؾاؿ ثَ هؼٌبی گـكتبؿ ػؿ مٌت  ،گـكتبؿی ػؿ صل
«ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم» ّ ایٌجبؿ ثَ صبلت هیل «ّصؼت ّرْػ ثب پْچی ّ عين» ،ثَ صبلت هیل گؾاؿ اف «کبُي اعالهی
ّ ػبؿف ػبىن تـاژیک» ثَ صبالت هغتلق «کبُي لزبم گنیغتَ ّ ػبؿف ثیهـف ّ تيٌَ رٌنی ّ ػيوی» امت .ثب
چٌیي ًگبُی امت کَ هیتْاى ُن تضْالت هغتلق ؿا ثِتـ ػؿک کـػ ّ ُن ثب آمیتىٌبمی ایي تضْالت ػؿ ًقػ ُـ ٌُـهٌؼ،
ُن ؿاٍ كـػی ّ هنیـ ػجْؿ اّ اف ایي ثضـاى ّ تللین اّ ؿا ثِتـ اف چيناًؼافُبی هغتلق ثـؿمی کـػ ّ ُن عطـ ًِلتَ
ثـ مـ ؿاٍ اّ ؿا ثِتـ ػؿک ّ ثیبى کـػ.
یکبیک هب ارقای ایي هبىیي تْلیؼ ًْ ّ پـّمَ رؼیؼ ُنتین ّ ؿاُِبی هتلبّت آى ّ ُوقهبى ایي تضْالت ًْ ثَ هؼٌبی
ایزبػ عْاًيی ًْ اف گؾىتَ ّ ایزبػ چيناًؼافُبی ًْ اف هتًْی هخل «ىبهلْ» ّ گؾىتَ هبمت .هب ثب ایزبػ ؿّایبت ًْ
ثـای صبل ّ آیٌؼٍ ُوقهبى ثَ گؾىتَ هؼٌب هیػُین ّ اّ ؿا اف ًْ هیآكـیٌین ،هخل ایي ًوؼ هبػؿ ثَ ؿّایتی ًْ ّ چٌؼمینتوی
اف ىبهلْی ثقؿگ هیىْین ّ ثَ هْل ًیچَ پی هیثـین کَ هب ثـای ثبال کيیؼى عْیو ّ ػمتیبثی ثَ اّد عْیو ثبینتی
پؼؿاًوبى ّ گؾىتَ ؿا ًیق ثبال ثکيین ّ ثَ ؿًنبًل ّ فایيی ًْ اف مٌت ّ فثبى عْیو ،ثَ تللین مٌت ّ كـٌُگ عْیو
ثب ػين ّ فًؼگی رؼیؼ عْیو ّ ایزبػ یک رِبى چٌؼالیَ ّ ُویيَ هتلبّت ػمت یبثین .افیٌـّ هب ثَ ثنتـ كـٌُگی عْیو
ّ ثَ پؼؿاى ّ هبػؿاى عْیو ،ثَ ىبهلْی ثقؿگ عْیو اصتیبد ػاؿین ّ اف ایٌـّ هب ثبینتی هـتت عْاًيی ًْ اف اّ ّ آًِب
ثیبكـیٌین ّ ىبهلْ ؿا ًیق اف هِـهبى ثقؿگ ثَ ىبهلْی تـاژیک/کویک ّ فیجب تجؼیل مبفین ّ آى ىْین کَ ُنتین .یؼٌی
كـفًؼاى علق ،ىـّؿ ّ فیجبی ًیبکبى عْیو کَ هبػؿ ثَ ایزبػ یک «هلوـّفػایی» ًْ ػؿ فثبى ّ رِبى ّ هبػؿ ثَ ّؿّػ
ثَ رِبى ُقاؿگنتـٍ ّ ُویيَ هتلبّت ّ موجْلیک ًْیي ُنتین ،ثَ رِبى ىجکَّاؿ ّ ثیٌبهتٌی ّ چٌؼٍؼایی کبؿًْالی.
ثبؿی تلبّت هِن ًنلِبی هب ّ ًنل ىبػـاى ّ ًْینٌؼگبى ّ پؼؿاى ثقؿگی چْى ىبهلْ ،ػّلت آثبػی ّ ؿیـٍ تٌِب ػؿ ایي
ًینت کَ هب ًنل «ّؼهِـهبًبًین» ػؿ ثـاثـ ًنل «هِـهبًبى» کبىلبى كـّتي ىْکـاى ىبهلُْ .وبًطْؿ کَ هب ًنل رِبى
ّ ػين چٌؼالیَ ،چٌؼچين اًؼافی ،چٌؼٍؼایی ،پبؿاػکل ،تـاژیک/کویک ُنتین ػؿ ثـاثـ ًنل ىبهلُْب کَ ػؿ ًِبیت «
ػبىوبى ؿهبًتیک» ػؿ پی «هبػؿ/فى احیـی» چْى آیؼا ثْػًؼ تب ثب ثْمَ اّ اف اًنبى ؿبؿًيیي ثَ اًنبى ًْ تجؼیل ىًْؼ ّ
ثَ گًَْ ای ػیگـ ثَ ثِيت گويؼٍ هبػؿاًَ ػمت یبثٌؼ کَ ُویيَ هِـهبًبى ثؼًجبل آى ُنتٌؼ .ثؼیي ػلیل ًیق هِـهبًبى صبلتی
تـاژیک ّ ػوؼتب هـگی تـاژیک ػاؿًؼ .ثب آًکَ ىبهلْ ػؿ پی ػجْؿ اف ایي ػّؿاى ًیق ثْػ ،ػؿ ػیي صلع ّكبػاؿی
ثقؿگو ثَ اًنبًیت ّ ػؿػُبی اًنبًی.
اهب اگـ ؿاٍ ىبهلُْب ّ پؼؿاى هب ،یب هبػؿاى هب چْى كـّؽ ػجْؿ اف رِبى آؿهبًِب ّ ؿّصگـایی ثَ مْی اًنبًگـایی ّ
فهیٌی ىؼى ثْػٍ امت ،ؿاٍ هب ایي امت کَ صبل ًيبى هیؼُین کَ ایي رِبى فهیٌی ّ اًنبى فهیٌی عْػ یک رِبى
موجْلیک ّ تْػؿتْ ّ ُقاؿ صبلت پبؿاػکل گبٍ پبؿاًْییؼ ،گبٍ عٌؼاى ،گبٍ ػبىن ّ گبٍ صوَ ثبف ّ ػؿ یک کالم یک رِبى
ّ ػیگـی تـاژیک/کویک ّ ُویيَ ًبتوبم امت ،چَ عْػ ّ چَ هؼيْم ،چَ اًنبًیت ّ یب ػیگـی .هّْْع ػمتیبثی ثَ
رِبى تللیوی ّ چٌؼهتٌی ُویيَ ًبتوبم هبمت ،ػين ّ عـػ ىبػ ّ ىـّؿ هب ّ ُقاؿ صبلت آى ،یؼٌی رِبًی کَ هي آى ؿا
صبلت «ػبىوبى فهیٌی ،ػبؿكبى فهیٌی ،عـػهٌؼاى ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل» ایـاًی ّ ؿّایبت ُویيَ ًبتوبم ّ عٌؼاى آًِب
هیًبهن ّ فهبى ػیبلْگ ّ چبليی ُویيَ ًبتوبم ،عالهیتی ُویيَ ًبتوبم.
اػثیبت:
/1Deleuze- Guattari: Kafka.S.27
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پظگفتاس
اهیؼّاؿم پبیبى ایي کتبة ػؿ ّاهغ ىـّػی ثـای اػاهَ کتبة تْمٔ عْاًٌؼگبى ّ ثنتـی ثـای ؿّایبت ًْ ّ عٌؼاى آىُب اف
هؼؿًیت ایـاًی ّ اف رنن ّ ػين ّ عـػ ّ ایوبى عٌؼاى ّ مجکجبل ایـاًی ثبىؼ .هب تٌِب ثـ ثنتـ ایي «ّصؼت ػؿ کخـت»
ّ یب «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی» ػؿًّی ّ ثـًّی امت کَ هیتْاًین ثَ آى تجؼیل ىْین کَ ُنتین ّ کبؿ عْیو ؿا ثَ
پبیبى ؿمبًین ّ عبلن ؿًنبًل ّ رِبى هؼؿى ایـاًی پـىکٍْ ،عٌؼاى ّ ُویيَ ًبتوبم ثبىین .آكـیٌٌؼٍ ؿًنبًل ٌُـ ّ تلکـ
چٌؼالیَ ّ تللیوی ّ هؼؿى ایـاًی ثبىین .ثبؿی اهیؼّاؿم کَ ایي کتبة هبػؿ ثَ اؿْاگـی ػیگـ ُنكکـاى ّ ػگـاًؼیيبى ثَ
ایي ثبفی ًْ ثبىؼ ّ هبػؿ ثَ آؿْاگـی آىُب ثَ علن ثِتـ ؿّایت عْیو ّ صبلت عْیو ّ رِبى موجْلیک عْیو گـػػ.
فیـا اکٌْى فهبى ُقاؿ ؿّایت ّ ُقاؿٍ ایـاًی امت ّ هب ًوبػ ّ تجلْؿ ّ ًغنتؿاػگبى ایي رِبى ًْیین .پل پبیبى ایي
کتبة ػؿ ّاهغ آؿبف کتبة ّ اػاهَ کتبة تْمٔ عْاًٌؼٍ ّ ؿّایبت عٌؼاى آًِبمت ػؿ یک چـعو ثؼّى تکـاؿ ّ ػؿ ىکلی
ًْ اف ثبفی ربّػاًَ ّ ُویيَ ًبتوبم فًؼگی ّ عالهیت .ثبؿی ثبفی مٌزو .آكـیٌو چين اًؼافُب ّ رِبًِبی ًْ ،ثبفی
تـییـ ّ آكـیٌو ُقاؿ ؿاٍ ّ ػـٍَ ،ثبفی ُقاؿ رنن عٌؼاى ،ثبفی ُقاؿ صبلت اف ػبؿف فهیٌی ّ ػبىن فهیٌی،
عـػهٌؼ ىبػ ّ هْهٌبى مجکجبل آؿبف ىؼٍ امت .ثبفی ّ ػّؿاى هي ،تْ ّ هب آؿبف ىؼٍ امت .چَ ربی تبهل!
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تشخی ّاژُِا ّ هفاُین اعاعی کتاب:
هفاُین هِن ًگشػ لکاى:
عَ عاحت سّاًی عوثْلیک/خیالی /سئال یا ّالغُ :ـ پؼیؼٍ اًنبًی ّ ػؿ کل ُـ صبلت اًنبًی ػاؿای مَ ثغو
«موجْلیک ،عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای»
ػؿُن تٌیؼٍاًؼ ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ
ّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ .اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب
«ػیگـی ّ ؿیـ» امت ّ ایي اؿتجبٓ هی تْاًؼ ثَ مَ صبلت موجْلیک ،عیبلی یب ؿئبل ثبىؼ ّ یب ثَ صبلت تللیوی ثبىؼ.

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

199

