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نانچمه زونه و  درذگیم  شرمع  زا  هک  لاس  یدنا  ههد و  هس  زا  سپ  ناریا  مچرپ  رب  یمالسا  یروهمج  ناشن )  ) مرآ ارچ 
یرادید هچ  یراتشون و  هچ  دور  راک  هب  هک  یاهعومجم  ره  رد  شقن  نیا  ارچ  دیامنیم ؟ داینبیب  گنگ و  هتخادرپان ، یناشن 

یلم تیوه  ای  تیلم  زا  یدامن  هتسناوتن  دناوتیمن و  ناشن  نیا  ارچ  هکنیا ، رتمهم  و  دزیریم ؟ مه  هب  ار  هعومجم  نآ  نزاوت 
؟ دشاب ناریا 

رظنمزا مرآ  نیا  هب  خادرپ  دوش . هتخادرپ  نآ  یارجا  فعض  مرآ و  نیا  یه  هبنج  هب  هک  تسین  نآرب  یعس  هتشون  نیا  رد 
اما شباختنا . رد  اتح  هن  دنتشاد و  شقن   ۱۳۵۹ لاس رد  نآ  یحارط  رد  هن  رارق  زا  هک  تسا  نف  لها  هدهع  رب  یتخانشابیز 
ارچ هک  میتسه  ورهبور  لآوس  نیا  اب  ریزگان  هراومه و  میهد  تسد  هب  مرآ  نیا  زا  یتخانشابیز  یلیلحت  میهاوخن  رگا  اتح 

ایآ هک  میسرپیم  یمالسا  نورق  رد  یناریا  صوصخب ه  یناریا و  میظع  یه  ثاریم  هب  یهاگن  اب  تسابیزان ؟ مرآ  نیا 
ابیزان و مرآ  نیا  راک  لاکشا  تفای ؟ مرآ  نیا  رد  ناوتیم  ار  ثاریم  نآ  زا  هتفرگرب  ینومضم  ای  هیام و  یسح ، یا ، هگر 

؟ تساجک رد  تساران 

الاب یاهشسرپ  یارب  مرآ  نیا  یلالد  راتخاس  هب  خادرپ  اب  یتخانش  هناشن  یدرکیور  زا  میشوکیم  هتشون  نیا  رد   
. میبایب یخساپ 

( باق  ) بوچراهچ کی  نوچمه  مچرپ 
ای فرع “  ” کی انعم  نیدب  مچرپ  یلم . یتیوه  زا  ینایب  روشک  کی  مچرپ  تسا و  تیوه  کی  زا  یدامن  مچرپ  ماع ، ینایب  هب 

. میفاکشب رتشیب  ار  یناعم  نیا  تسا . دادرارق “  ” کی

مچرپ و کی  هنیمز  رد  ناشیانعم  دنشاب ، هتشاد  یانعم  ییاهنت  هب  دوخ  هکنا  زا  شیپ  یمچرپره ، مچرپ ، رب  اهناشن  اهگنر و 
نامه مچرپ  کی  رب  خرس  گنر  دوشیم . دیدحت  نییعت و  ( frame “ ) بوچراهچ  ” کی نوچمه  مچرپ  رد  رتقیقد ، نخس  هب 

نیا دنکیم . قرف  رگید  مچرپ  ات  مچرپ  کی  زا  نآ  نیدامن  یانعم  اتح  دراد و  رگید  یاهاج  رد  گنر  نیا  هک  درادن  ار  ییانعم 
اهگنر و هک  تسا  یمسر “  ” و دح “  ” نآ نویقطنم  ریبعت  هب  ای  دنکیم و  دافیا  ار  اهناشن  اهگنر و  یغالب  راب  ۀمه  بوچراهچ 

. دننکیم اقلا  نادب  تبسن  ار  رورغ  زا  یسح  فیرعت و  ار  یلم  یقلعت  ای  تیوه  نآ  یرای  هب  اهناشن 

اههزاس رگید  زا  ریذپییادج  یاهزاس  باق  ای  بوچراهچ  نیا  هک  تفگ  دیاب  رتقیقد ، ینخس  هب  و  یریوصت ، ظاحل  هب   
هتسویپ و یلم  تیوه  هک  تسا  بوچراهچ  نیا  رد  تساهنآ . مایپ  تیلک  لماح  هکلب  تسین ، اههتشون ) اهناشن ، اهگنر ، )

، لاح نامه  رد  دوشیم و  هتفرگرب  رد  شیانعم  یاهراب  یهمه  اب  یباجیا  یاهرازگ  نوچمه  هدننییب  هاگن  زا  هظحلره  رد 
لیلد هب  بوچراهچ و  نیا  رد  یلم  تیوه  دوشیم . هدنار  نوریب  هب  تسین  تیوه  نیا  هچنآ  ره  یبلس ، یاهرازگ  نوچمه 
تیوه نیا  دنک . تلالد   no- site  ” اجان کی “  رب  حالطصا  هب  ای  دشاب و  اوه  نیمز و  نایم  یزیچ  دناوتیمن  بوچراهچ  نیا 

“ باق  ” کی نوچمه  مچرپ  دشاب . هدمآرد  لاغشا  هب  نیمزرس  نآ  رگا  اتح  تسا  یصخشم  نیمزرس  هب  قلعت  نایب  هراومه 
. دنکیم نییعت  نوریب “  ” اب ار  زرم “  ” تسا و نآ  دحرس  رد  هک  لاح  نآ  رد  مه  دراد  یاج  قلعت  نیا  ورملق  نورد “  ” رد هراومه 

دروم مرآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  دوب ، هدشن  ثداح  نامز  ناکمال و ال  کی  رد  ناهگان  هب  یمالسا  یروهمج  هک  میریذپب  رگا 
شیپ ار  یرت  یساسا  شسرپ  دوخ  شسرپ  نیا  دنکیم ؟ فیرعت  مچرپ  بوچراهچ  رد  ار  ناریا  یلم  تیوه  هنوگچ  رظن 

؟ دوبیم ناهذا “ رد “  یناریا  یلم  تیوه  موهفم  هب  یزیچ  یمالسا  یروهمج  مرآ  حرط  ماگنه  هب  ایآ  هکنیا ، نآ  دروآیم و 
راکورس ثدحتسم “ هنیشیپ و“ نودب  یموهفم  اب  یناریا  یلم  تیوه  هب  خادرپ  رد  ام  و  دوبیم ، یرآ  هک  تسا  نیا  خساپ 

هدنز شخپ 
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راکورس ثدحتسم “ هنیشیپ و“ نودب  یموهفم  اب  یناریا  یلم  تیوه  هب  خادرپ  رد  ام  و  دوبیم ، یرآ  هک  تسا  نیا  خساپ 
یلم تیوه  هک  مینیبیم  میدرگیمرب  هک  رود  نادنچ  هن  ۀتشذگ  هب  اما  دوب . هدشن  هداز  زورما “ خج  تیوه “  نیا  میرادن ؛

رد دوب . لآوس  ریز  یقلعت  زا  یاهنانیگمرش  نایب  هک  هتفر  دایزا  یلک  هب  هن  رگا  یتیوه  مرآ  نیا  تیبثت  حرط و  نامز  رد  یناریا 
لیخد یمالسا  میژر  کیژولوئدیا  درکلمع  اهنت  ندش  نغدق “  ” تیروهقم و دح  ات  هنانیگمرش و  یعضوم  هب  تیوه  نیا  ندنار 
یاج هب  ییارگ “ تما  دوب و “ هتسشن  تلم “ یاج “  هب  تما “ زابرید “  زا  یسایس  مالسا  نامتفگ  رد  هک  تسا  تسرد  دوبن .

، نآ تازاوم  هب  نامز و  مه  دوب . ییامنزاب  یاهمیژر  زا  یکی  طقف  نیا  اما  دشیم ، جیورت  غیلبت و  یناریا  ییارگ  تیلم 
یتفگش یاج  دوب . هدرک  بوکنم  ار  یناریا  تیوه  دوخ  ینامرآ  یرگراک “ مسیلانویسانرتنا  “ حرط اب  زین  پچ “  ” بلاغ شیارگ 

تایغالب هب  هدزباتش “  ” یاهشنکاو رد  مه  هاجنپ  لهچ و  یاهلاس  رد  ناریا  نردم  تایبدا  رد  اتح  مینیبیم  هک  تسین 
هب هاگ  اتح  ای  دوب و  هدش  هدز  تخات  دابآاجکان “  ” هب یقلعت  ای  تبرغ و  زا  یسح  اب  تیوه  نیا  یهاشداپ ، میژر  یتسیلانویسان 

( ارگ تیموق  تانایرج  یاهراپ  راد  هدنخ  هاگ  یخیرات  تافیرحت  زا  رظن  فرص   ) زین هزورما   [1]. دشیم هتفرگ  دنخشیر 
رد اجکره و  هب  اههاگدید  نآ  یهاوخبلد  میمعت  و  هنارگرامعتسا “ اسپ   ” حالطصا هب  یاههاگدید  زا  یرادرب  هترگ  اب  یشیارگ 

خیرات ای  هطورشم  رصع  یارگبرغ  مسیلانویسان  “ی  هتخاسرب “ یموهفم ناونع  هب  ار  یناریا  یلم  تیوه  یطیارشره ،
[2]. تسا هدرب  لآوس  ریز  هب  یهاش “ اضر   ” نارود ۀناتسرپداژن  یراگن 

نردم موهفم  هب  تلم  هک  میریذپب  رگا  اتح  هک  تفگ  دیاب  نخس  هاتوک  هب  ددرگیمرب و  هتشون  نیا  عوضوم  هب  هک  اجنآات 
یلم تیوه  اما  دوب ، هطورشم  رصع  یقوقح  یسایس و  یاهنامتفگ  رد  مهافت  وس  زا  یلاخ  نادنچ  هن  هزات و  یموهفم   nation

تایح رد  نهک  سب  یاهنیشیپ  ، [3] اه یشومارف  اهدای و  زا  یاهعومجم  رد  کارتشا  ای  قلعت و  زا  یسح  یانعم  هب  یناریا ،
اجنیا رد  یناریا  یلم  تیوه  هب  درکیور  نیا  ندش  رتنشور  یارب  تسا . هتشاد  ناریا  نیمزرس  نانکاس  یگنهرف  یخیرات و 

. تسا یرورض  یتاحیضوت 

زا یکی  مچرپ  دوشیم . عادبا  نامز  رد  هتسویپ  هکلب  درادن ، دوجو  دوخ  هب  دوخ  یرگید  تیوه  ره  نوچمه  یلم  تیوه 
رگا اتح  و  یگنهرف “ تیوه   ” اب شتاکارتشا  دوجو  اب  ار  یلم  تیوه  تسا . تاعادبا  نیا  زا  یکی  تسا . عادبا  نیا  یاهدومن 

 “ اما تسا ، نیمزرس  کی  هب  قلعت  رب  رظان  رتشیب  یلم  تیوه  تفرگ . یکی  ناوتیمن  مینادب ، گنهرف  یرما  ار  تلم “  “ 
سا یتینهذ  “ positioning شِهَن کی “  دوشیم ، روظنم  دارم و  رصاعم  یسانش  گنهرف  رد  هک  ییانعم  هب  یگنهرف “ تیوه 
. یلم اتح  ای  و  ینابز ، یموق ، یاهطالتخا  اهینوگانوگاب و  زورما  عماوج  رد  یگنهرف  کرتشم  یاههگر  رب  رظان  ت[4] و 

، هکیلاحرد دبلطیم ؛ ناسانش  نابز  حالطصا  رد  ار   “ synchronic ینامزمه  ” رتشیب یدرکیور  یگنهرف  تیوه  هب  خادرپ 
یناعم هک  تسا   diachronic“ ینامزرد  ” یهاگن زا  دوشیم  ییامنزاب  مچرپ  کی  یغالب  بوچراهچ  رد  هک  هنوگنآ  یلم  تیوه 

.[5] تسا هرطاخ “  ” کی یلم  تیوه  رظنم ، نیا  زا  دزاسیم . راکشآ  ار  دوخ 

دنچره ینایب  هب  ار  یعمج ) یاهرطاخ   ) ناریا یلم  تیوه 
کاخ و زا  یاهرگ  هب  ناوتیم  اما  کیتنامر ، دنچره  یراعتسا ،

یارب تسا و  تیاور “  ” کی یاهرطاخره  درک . ریبعت  هرطاخ 
تیبصع “ شاد و  یراگناتاذ “  ” هب مهتم  اجنیا  رد  هکنآ 

تسا دنمنامز  مه  تیاور  نیا  هک  مینک  هفاضا  میوشن  یموق “
هتسه کی  هب  هتسویپ  مه  دوخ ؛ موادت  رد  تخاونمهان  مه  و 

هدوب و  centripetal ارگنوناک هتشاد ؛ ششک  ییانعم 
رد ار  دوخ  یانعم  لاح  نامه  رد  مه  یگناگی و  راتساوخ 

. تسا هدنکارپ  دوخ  ییاور  لخادتم  نوگهنوگ و  یاههیال 
ار دوخ  کتم  ییاههولج  رد  هدوب و   centrifugal زیرگ نوناک 

تاضحالم  ” تیوه نیا  زا  یتخانش  یارب  تسا . هدومنزاب 
“ لمات  ” هب هکلب  تسین ، وگخساپ  ییاهنت  هب  هناراگن “ خیرات 

دنتسم خیرات  هک  تسا  تسرد  نیا  . [6] میراد زاین  خیرات  رد 
هک تسام  یگنهرف  یاهیگتسسگ  اهتسسگ و  تشذگ  رس 

لمات اب  اما  هتشاد ، هارمه  هب  ار  یتدم  زارد  یتیوه  یاهنایسن 
هدنوش دیدجت  یاهنوگ  هب  هتسویپ و  رانک ) هب  اهنییآ   ) یسراپ بدا  یه و  نایب  هک  مینیبیم  ناریا  خیرات  نیدامن  دعب  رد 

[7] دایارف نیا  تسا . هدوب  یدایارف  نینچ  لمحم  هتسویپ  یسراف  نابز  دوخ  دناهداد . رارق  نایسن  نآ  ربارب  رد  ار  یدایارف 
هلاگنب هب  زاریش  زا  هک  تسا  یسراپ “ دنق   ” نآ دربیم . ناورش “  ” هب نئادم “  ” زا دوخاب  یناقاخ  هک  تسا  “ی  درواهر  ” نآ ۀمه 

. تساکورف یعمج “ هظفاح   ” کی دحات  ناوتیمن  ار  دایارف  نیا  تفریم .

طقف ام  “ی . رگید  ” اب اهتوافت  دوخ و  اب  اهقفاوت  هصرع  هراومه  لایس ؛ تسا  یزیچ  رگید  یتیوه  ره  نوچمه  تیوه  نیا 
ادیپ تسد  تباث  ییانعم  هجو  کی  هب  ای  انعم  هب  یلالد  لایس  دنور  نیا  یارب  میناوتیم  هک  تسا  یخیرات  نیعم  شرب  کیرد 

الثم ناوتیم  یخیرات  شرب  کی  رد  ار ، هرطاخ  کاخ و  ۀرگ  نیا  ار ، یناریا  تیوه  زا  ینیدامن  نایب  هنومن  یارب  مینک .
ییابیز یتسار و  یگدازآ ، زا  یاهراعتسا  یسراپ  تایبدا  رد  وس  کی  زا  ورس  دید . تشترز ) تخرد   ) ورس شقن  رد  مسجم 

هب شا  هتخادرپ  یاهدومنزاب  رد  هژیو  هب  تیوه ، نیا  موادت  زا  یدامن  نوچمه  یناریا  یاهه  رد  رگید  یوس  زا  اما  تسا ،
دنت یاهداب  الثم   ) ثداوح دابدنت  ربارب  رد  هدرک  مخرس  یورس  دیامنیم : دوخ   ( paisley هتب شقن   ) هدیمخ ورس  تروص 

، هکنیا بلاج   [8]. کاخ رد  هشیر  هداتفین و  ورف  زونه  اما  نالوغم ) هلمح  ماگنه  هب  یفوص  نآریبعت  هب  قح  “ی  انغتسا ”
همانهاش رد  دنراد . یناوخمه  مه  اب  ورس  دامن  هاگتساخ  هراب  رد  ام  رظن  دروم  نیدامن  تیاور  اب  ویشرآ “  ” دنتسم خیرات  تیاور 

: تسا هدمآ  تشترز  تسد  هب  نآ  شاک  رمشاک و  ورس  هراب  رد 

تشهب زا  دیروآ  ورس  خاش  یکی 

تشکب رمشک  رهش  هزاورد  هب 

: دوشیم هدنکارپ  روشک “ یوسره “  هب  نآ  یابیز  دوجو  مایپ “  ” دنارتسگیم و گرب  خاش و  دلابیم و  ورس  نیا  هک  هاگنآ  ات 

نایلاس نیا  رب  دمآرب  یدنچ  وچ 

نانچمه یهس  ورس  دیلابب 

دنلب ورس  دازآ  تشگ  نانچ 

دنمک یتشگن  رب  وا  درگ  رب  هک 

خاش رایسب  دروآ و  رب  الاب  وچ 

خاک بوخ  یکی  شدرگ  دنکفا  یپ 

مایپ روشک  هب  وس  ره  داتسرف 

؟ مادک یتیگ  هب  رمشک  ورس  نوچ  هک 

یبلاعث روصنموبا  هجاوخ  ۀتشون  بولقلارامث  رد  یسابع  لکوتم  هفیلخ  نامرف  هب  نآ  ندرک  عطق  زا  سپ  ورس  نامه  هرابرد  و 
: میناوخیم ار  یناشخرد  فیصوت  نینچ 

ناغرم ماسقا  عاونا و  ماش  زامن  درک و  للخ  رایسب  یاهانب  اهزیراک و  دیزرلب و  نیمز  دودح  نآ  رد  داتفویب  ورس ] نآ  نوچ [  »
نآ زا  نامدرم  هک  یهجو  رب  دندرکیم  یراز  هحون و  شیوخ  تاوصا  عاونا  هب  تشگ و  هدیشوپ  نامسآ  هکنادنچ  دندمایب 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


نآ زا  نامدرم  هک  یهجو  رب  دندرکیم  یراز  هحون و  شیوخ  تاوصا  عاونا  هب  تشگ و  هدیشوپ  نامسآ  هکنادنچ  دندمایب 
داتفا فرص  مرد  رازه  دصناپ  دندرک . زاغآ  یراز  هلان و  نانچمه  یدنتفرگ  مارآ  نآ  لالض  رد  هک  نادنفسوگ  دندرک و  بجعت 

.« دنداهن رتشا  دصیس  رازه و  رب  نآ  عورف  اهخاش و  دندرب و  هیرفعج  هب  رمشک  زا  تخرد  نآ  لصا  ات  نآ  هوجو  رد 

نیا رد  وا  مالک  یاضف  زا  هک  ییناریا  کیتسونگ “  ” یسونغ یاوه  لاح و  ظفاح و  زا  ریز  تیب  رد  ورس  زاجم  هب  دینک  هاگن  ای 
: دوارتیم تیب 

دینک ورس  بوچز  ام  توبات  هعقاو  زور  هب 

ییالاب دنلب  غاد  هب  میوریم  هک 

یاهیامنب ۀدولاش  هک  دهدیم  زورب  سپرد م  ار  یتینهذ  تسین . یقافتا  تیب  نیا  رد  غاد “  ” و ورس “  ” ینیشنمه
روک فوب  رد  مخز “ ۀراعتسا “  تروص  هب  رگید ، ینایب  هب  ناوتیم  ار  غاد “ نومضم “  تسا . ظفاح  رعش  رد  هدنوشرارکت 

: دیوگیم نینچ  دوخ  ۀرابرد  یوار  هک  تسا  نامر  نیمه  رد  تفرگ . یپ  زین  تیاده 

ورس تخرد  کی  هشیمه  تسا . هدوب  لکش  کی  روج و  کی  ادتبا  زا  نم  یاهیشاقن  ۀمه  سلجم  عوضوم  ارچ  منادیمن  ”… 
.“ مدیشکیم

کرتشم و ۀرطاخ  نیا  هغدغد  هک  دوب  یریشلگ  اهنت  تیاده  زا  سپ  یناریا  ناگدنسیون  نایم  رد  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
ناتساد یاهمدآ  زا  یکی  نابز  زا  هک  تسا  یوار  هدشمگ  ۀرب  رد  تشاد . یناریا  یلم  تیوه  تروص  هب  ار  نا  موادت 

: میناوخیم

رمشاکورس یاههخاش [  لماح  یاههنودرگ  نابرتش و  رتش و  ناوراک  نآ  یرادیب  اتح  ای  باوخ  هب  نک ، رواب  اهراب ، نم  ”… 
.“ ما هدش  اپمه  هیرفعج  ات  رمشاک  زا  شاب  ما . هدید  ار  هدیچیپ  دمن  رد  [ 

دون تسیود و  مه  نآ  دمویرف ، ورس  رگید ، یورس  ندنازوس  و  قهیب ) خیرات   ) رگید یبوتکم  خیرات  هب  یزیرگ  رد  اجنامه و 
: دریگیم هجیتن  نینچ  مدآ  نامه  نابز  زا  ناکرت ، تسد  هب  رابنیا  و  یلوا ، ورس  نآ  خادنارب  زا  سپ  لاس  کی  و 

مخ شدوخ  یور  راگنا  نیبب  دناهدرک . شقن  ناشاه  یلاق  رب م  ار  هدیمخ  یاهورس  نیا  هک  دیاش  تسا  تقو  نامه  زا  ”
.“ دشاب هتسکش  ای  دشاب . هدش 

یروهمج مچرپ  مرآ  دراد . یسراپ  بدا  ناریا و  یه  ثاریم  رد  نهک  سب  یاهنیشیپ  هراعتسا  ای  دامن  کی  ناونع  هب  مچرپ 
شفرد تیاور “  تسا . هدش  باترپ  ناهج  ییایفارغج  ۀشقن  یور  رب  ناهگان  هک  دوش  یحارط  یتلم  یارب  دوبن  رارق  یمالسا 

/ نیدامن تیاور  زین  اجنیا  رد  درادن . قلعت  یریطاسا  خیرات  هب  اهنت  رگنهآ  هواک  یمرچ  دنب  شیپ  ناتساد  ای  نایواک “
مچرپ دامن  ودره  هک  مینیبیم  دنراد و  ییادص  مه  نارگید ) ینوریب و  یربط ، یمعلب ، “ ) دنتسم  ” یخیرات تیاور  اب  یراعتسا 

: دننایامنیمزاب ار  راوگوس  یتیوه  ورس  و 

باطخلا نبرارض  هب  موسوم  یبرع  تسدب  نایواک ] شفرد   ] اهبنارگ شفرد  نیا  یدوعسم  لوق  ربانب  هیسداق  گنج  رد  »
یاهب دیوگ  فلؤم  نیمه  هیبنتلا  رد  دوب . رانید  نآ ۱۲۰۰۰۰۰  یعقاو  تمیق  یلو  تخورف ، رانید  رازه  یس  هب  ارنآ  هک  داتفا 
ریاس هب  ار  شفرد  نیا  برع  رادرس  صاقو  یبا  نبدعس  هک  دیوگ  یبلاعث  رگید  فرط  زا  دوب . رانید  شفرد ۲۰۰۰۰۰۰  نآ 

ناشنرهوگ و یاهقوط  اهرمک و  اهجات و  اب  ارنآ  دوزفا و  دوب  هدرک  ناناملسم  بیصن  دنوادخ  هک  درگدزی  رهاوج  نئازخ و 
نایم دنیامن و  هراپ  هراپ  هدوشگ  ارنآ  تفگ  رمع  درب . باطخلا  نبرمع  نینمؤملاریما  تمدخب  هتشادرب  رگید  یاهزیچ 

[9] .« دننک تمسق  ناناملسم 

روگ مگ و  نامز  هروطسا “  ” رد ار  دوخ  هاگتساخ  تیاور ، کی  ناونع  هب  یناریا  یلم  تیوه  تسا . تیاور  کی  یاهرطاخ  ره 
هب تیوه  نیا  تسا . هدوب  دوخ  راک  رد  نامز  رگناریو “  ” شنک ربارب  رد  یشنکداپ  نوچمه  هتسویپ  هکلب   [10]. تسا هدرکن 

یخیرات یدایارف  نوچمه  هکلب  هملک ، نردم  موهفم  هب  تیلم “  ” رب یراعشا  تروص  هب  هن  رگا  یخیرات و  یاهتسسگ  مغر 
شیریگ لکش  ۀظحل  رد  تیوه  نیا  زا  یدامن  ناونع  هب  ناریا  مچرپ  تسا . هدرک  دیدجت  ار  دوخ  یناریا  تینهذ  رد  هتسویپ 

. دشاب راسمرش  یزیچ  زا  هن  دنک و  شومارف  دیاب  ار  یزیچ  هن  رگنهآ ) هواک  مایق   ) هروطسا نابز  هب 

نوزومان یشقن  زا   
کی ناونع  هب  یمالسا  یروهمج  مرآ  زا  یلیلحت  میشوکیم   [11] سریپ یداهنشیپ  یدنب  هلوقم  زا  یتشادرب  اب  اجنیا  رد 

کیمداکآ موسرم  عون  زا  هژیو  هب  یتخانشهناشن و  یاهلیلحت  یاهراپ  هک  مینک  یروآدای  تسین  دب  میهد . تسد  هب  هناشن 
رد تفایرد . دوخ م  زا  ناوتیم  میلس  لقع  تقد و  یکدنا  اب  هک  دنیوگیم  ار  یزیچ  نامه  هدننک  لسک  یوحن  هب  بلغا  نآ 

تامزالم حیرشت  هکلب  تسین ، هناشن  کی  تلالد  یگنوگچ  فیصوت  فرص  ام  دصق  تسد  نیا  زا  ییاهلیلحت  زا  زارتحا 
زا لودع  یکدنا  ور  نیا  زا  مینکیم . تفایرد  مچرپ  ناگدنناوخ م  ناونع  هب  اجنیا  رد  ام  هک  هنوگنآ  تسا  هناشن  نآ  ییانعم 

. دوب دهاوخ  ریزگان  اههناشن  یلالد  هوجو  هب  سریپ  درکیور 

خرس لگ  گربلگ  رب  خرس  گنر  زین ، صاخ  گنهرف  کی  رد  دنراد . یفلتخم  یناعم  فلتخم  یاهگنهرف  رد  اهگنر  هک  میناد  یم 
ینامز هک  دهدیمن  ار  ییانعم  نامه  ناریا  مچرپ  رب  خرس  گنر  نیمه  و  روشک ؛ کی  مچرپرب  هک  دهدیم  ار  ییانعم  نامه  هن 
مه مچرپ  کی  هنیمز  رد  خرس  گنر  هک  مینیبیم  سریپ  یدنب  هلوقم  هب  یهاگن  اب  اتح  اما  دادیم . قباس  یوروش  مچرپ  رب 

، هک انعم  نیدب  دیامنیم ؛ دوخ  هملک ) یتخانش  هناشن  موهفم  هب   ) نیدامن یهجو  رد  مه  تسا و  یرادومن  یلالد  هجو  یاراد 
کی زا  یدومن   ) تسا یعضو  ای  یدادرارق و  یلک  هب  مه  تسا و  نوخ ) اب  ترواجم   ) ترواجم یانبم  رب  مه  نآ  تلالد 

هروطسا تروص  هب  فعاضم  یتلالد  رد  اهنآ  یاههزاس  زا  ینیچتسد  ای  امامت  هاگ  اهمچرپ  نینچمه  صاخ .) یبالقنا  نامتفگ 
هنومن یارب   ) دننکیم ادیپ  دوخ  یلصا  یانعم  زا  توافتم  ییانعم  توسک  نیا  رد  هک  دنیآیم  رد  تراب ) نلور  ریبعت  هب  )

(. یتاغیلبتو یراجت  یاهیهگآ  رد  نآ  زا  ییاههزاس  ای  اکیرمآ  مچرپ  زا  هدافتسا 

ناشن مچرپ و  مینک . هراشا  نآ  ناشن  مچرپ و  یگژیو  ود  هب  دیاب  هتشون ، نیا  عوضوم  یلالد  راتخاس  هب  خادرپ  زا  شیپ 
صخشم یدادخر  یپ  رد  هکنآای ، هدش ؛ هتخادرپ  نامز  رورم  هب  دراد و  خیرات  رد  “ی  داینب ( ” یورسک دمحا  ریبعت  هب   ) ای نآ 

حرط راب  نیتسخن  یارب  روشک ) کی  رد  یراتخاس  ینوگرگد  بالقنا و  تلم ، کی  ندش  هتخانش  تیمسر  هب  یریگلکش و  )
زا دوخ  یارب  یتیخیرات  یاعدا  اما  تسا ، مود  عون  زا  یمالسا  یروهمج  مرآ  هک  تفگ  دیاب  اجنیمه  رد  تسا . هدش  عضو  و 

. تفاکش میهاوخ  رتشیب  ار  اعدا  نیا  دراد . ار  لوا  عون 

رد بوچراهچ . نیا  رد  اهگنر  اتح  اهناشن و  ۀژیو  درکراک  تسا و  بوچراهچ “ ناونع “  هب  مچرپ  رب  رظان  رگید  مهم  یگژیو 
دیاب ای  دنزاسیم ، راکشآ  ار  دوخ   [12]“ یریذپ رارکت   ” زا ییالاب  دح  هناشن  ناونع  هب  اهحرط  شوقن و  مچرپ  کی  بوچراهچ 

“ یرادومن  ” هجو یارب  طقف  سریپ  هک  درک  ریبعت  یا  هناروکروک “ مازلا   ” نآ هب  ار  یگژیو  نیا  ناوتب  دیاش  دنزاس . راکشآ  هک 
 “ نآ اجنیا  رد  ام  دارم  یریذپ  رارکت  زا  اما  دربیم . لولدم  هب  لاد  زا  دوخ  هب  دوخ  ار  ام  هک  یمازلا  دریگیم ؛ رظن  رد  هناشن 
کی باق  رد  دناوتن  یشقن  رگا  دنکیم . اقلا  صاخ  هنیمز  کیرد  ار  هناشن  رگید “  یانعم “  ماع  روط  هب  هک  تسا  یی  ورین “

طخ تسناد . مچرپ  کی  روخ  رد  ناشن “  ” کی ار  نآ  ناوتیمن  دنک ،) رارکت   ) دنک اقلا  تلوهس  هب  ار  دوخ  رگید “  ” یانعم مچرپ 
دننام یعیبط  رصانع  ۀداس  شقن  زا  بلغا  یلم  یاهمچرپ  رد  مینیبیم  هک  تسور  نیا  زا  تس . انعمیب  مهبم و  یطوطخ  و 
نیارب بکرم . یاهگنر  زا  هن  دناهدش و  باختنا  یلصا  یاهگنر  زا  زین  اهگنر  هدش و  هدافتسا  دیشروخ  ای  هام و  هراتس ،

مرآ دننکیم . غالبا  ار  دوخ  یانعم  رگریسفت “ نهذ   ” ششوک نودب  هاگن و  کی  رد  گنردیب و  ناشیاه  ناشن  اهمچرپ و  انبم ،
عومجم میراد . زاین  هرابدنچ  اتح  ای  هرابود و  یهاگن  هب  نآ  زا  ییانعم  کرد  یارب  تسین . نینچ  یمالسا  یرومج  مچرپ 

. دنراذگیمن مشچ  رباربرد  ار  انشآ  یاهناشن  ای  شقن  هداس ، نخس  هب  نآ ، یاههزاس 

، دنکب دیاب  و  دنکیم ، دافیا  مچرپ  کی  بوچراهچ  رد  ناشن  کی  هک  “ی  رگید یانعم “  نیتسخن  هکنیا ، رگید  مهم  هتکن 
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، دنکب دیاب  و  دنکیم ، دافیا  مچرپ  کی  بوچراهچ  رد  ناشن  کی  هک  “ی  رگید یانعم “  نیتسخن  هکنیا ، رگید  مهم  هتکن 
. ینوزوم ییابیز و  زا  تسا  ییانعم 

مه تسا ، رت  ریگارف  رت و  یعیبط  رتیوق ، نآ  تلالد  دشاب ، رتالاب  یلم  مچرپ  هنیمز  رد  هناشن  کی  یریذپ  رارکت  دح  هچره 
دهاوخ هک  یلیالد  هب  یمالسا  یروهمج  مرآ  دنکیم . ییامنزاب  دوخ  نابطاخم  نایم  رد  ار  یرت  ماع  تاکرتشم  هک ، لاح  نآ  رد 

رارکت زا  یاهریجنز  رثارب  مرآ  نیا  هنیمزسپ  رد  زبس  خرس و  یانشآ  یاهگنر  تلالد  هک  مینبیم  اتح  تسین . نینچ  دمآ 
راوریجنز رارکت  نیا  دناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  ییاسر  ییانب “  ” هب موسوم  طخ  زا  یاهنایشان  دیلقت  تروص  هب  هملک  کی 

یناسآ هب  ناوتیم  ار ، ٌلخم “ بانطا  نیا “  یزاوم ، طخ  ود  تروص  هب  زبسو  خرس  گنر  ود  یاههبل  رب  ار  اناوخان  یاهملک 
تلاح هب  رگیدراب  ناریا  مچرپ  بوچ  راهچ  رد  اهگنر  مک  تسد  ات  دننکیم ) نینچ  ییاهاج  رد  مه  المع  هکنانچ   ) درک فذح 

. دندرگزاب دوخ  ریذپ  رارکت  یتنس و 

هچ رد  هناشن  کی  ناونع  هب  عومجم  رد  یمالسا  یروهمج  مرآ  هک  مینیبب  اههناشن  زا  سریپ  یدنب  هلوقم  زا  هدافتسا  اب  لاح 
هلوقم زیامتم  هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  اههناشن  دنکیم . لمع  هنوگچ  دوخ  یلالد  حوجو  ای  هجو  رد  دریگیم و  اج  یاهلوقم 

هک یاهلوقم  هس  ره  رد  ای  ود  رد  دشاب و  هگر  دنچ  ای  هگرود  دناوتیم  ناشن “  ” کی اما  هاگ  هک  دوزفا  دیاب  هلصافالب  درک و  یدنب 
: دریگب اج  دمآ  دهاوخ 

ار یدنویپ  دوخ  لولدم  اب  هک  میراد  راک  ورس   iconic یا “ هراگن  ًاحالطصا “  یهناشن  اب  امومع  اهناشن  اهمرآ و  رد  تسخن )
،… دیشروخ هراتس ، ریش ، شقن  دننام  دزاسیم  رارقرب  یدننامه  تهابش و  یانبمرب 

ار نآ  دنزاسیم و  رارقرب  یجراخ ) ئیش   ) دوخ لولدم  اب  ار  ییاهتبسن  ای  تبسن  هک   indexical یرادومن “  ” یاههناشن مود )
گرب شقن  ای  یزان و  ناملآ  مچرپ  رب  هتسکش  بیلص  شقن  لثم  دنیامنیم  زاب  هدش ) یسدنه   ) هدش هزیلیتسا  تروص  هب  بلغا 

. یاهراگن مه  دشاب و  یرادومن  مه  دناوتیم  ام  شناوخ  هب  هتسب  هک  اداناک  روشک  مچرپ  رب  ارفا  تخرد 

تبسن هک  میدق  نویقطنم  ریبعت  هب  یعضو “  ” ای یسانش ) هناشن  رد  حالطصا  صاخ  یانعم  هب   ) نیدامن یاههناشن  موس )
. یدوعس ناتسبرع  مچرپ  رب  هلاال … ترابع  ای  مچرپ  یاهگنر  نابز ، رد  اههژاو  دننام  تسا  یدادرارق  الماک  لولدم  اب  اهنآ 

نیا رد  دریگیمن . اج  الاب  تالوقم  زا  مادکچیه  رد  عومجم  رد  یمالسا  یروهمج  مرآ  هک  تفگ  ناوتیم  ارذگ  هاگن  کیاب           
ود شقن  زا  یاهعومجم   ) یرادومن یاهناشن  تروص  هب  هللا ) هملک   ) یراتشون عون  زا  نیدامن  هناشن  کی  هدش  یعس  مرآ 

هب ارام  یگژیو  نیا  مینک . ادیپ  نآ  یارب  نشور  یلولدم  یناسآ  هب  میناوتیمن  ام  هک  دیآرد  طسو ) … رد  دومع  کی  لاله و 
، مسیناطلس ییارگ ، تیمامت  زا  یاهمغلم  دزادنایم . یمالسا  یروهمج  دوخ  نوگمهان  ریذپان و  فیرعت  تیهام  دای 

مرآ و نیا  یراکتبا “ “ یلالد راتخاس  لیلد  هب  اهنآ . زا  کیچیه  اهنآ و  همه  یخیرات  نیعم  هظحلره  ردو  مسیلوپوپ …
 “ تامهبم  ” یعون تسا ؛ نآ “ هن  نیا و  هن   ” سنج زا  یزیچ  تفای  نآ  یارب  ناوتب  رگا  یلولدم  نآ  یهاوخبلدو  ماخ  تخادرپ 

رارکت ای   ) دنک یهد  انعم  ینشور  یناسآ و  هب  مچرپ  کی  باق  رد  دناوتیمن  هناشن  کی  ناونع  هب  هجیتن  رد  یریوصت . نایب  رد 
(. دشاب ریذپ 

در و هچ  دراد ؟ دوخ  رد  ار  یناریا  یلم  تیوه  زا  یدومن  هچ  ناریا  گنر  هس  مچرپ  رب  مرآ  نیا  هک  تسا  نیا  یلصا  شسرپ   
تیوه نیا  ندوب  یمالسا  یناریا  تیوه  زا  یشخب  ای  یهجو  هک  میریذپیم  تفای ؟ ناوتیم  مرآ  رد  تیوه  نیا  زا  ار  یناشن 

هب ریشمش  ای  مئاق  ءزج   ) اهنآ طسو  دومع  و  هدنزاس ) ریبعت  هب  نیلاله   ) وترد وت  یاهینحنم  یاج  هب  هک  میسرپیم  تسا و 
هملک کی  طالتخازا  یرادومن  ناونع  هب  همه  نیا  و  هدنزاس ) ربیعت  هب  دیدشت  تمالع   ) ریشمش یالاب  ۀتسد  و  هدنزاس ) ریبعت 

ۀناشن کی  تروص  هب  هللا  هملک  شاگن  یارب  یناریا  ۀداس  لاح  نیع  رد  ابیز و  طوطخ  زا  یکی  زا  الثم  ارچ  ریشمش ، شقن  اب 
؟ تسا هدشن  هدافتسا  نیدامن  تساررس 

هکنانچ دنکیم . کیدزن  یلصا  شسرپ  یارب  یخساپ  فای  هب  رتشیب  ار  ام  دیشروخ  ریش و  ناشن  اب  مرآ  نیا  ۀسیاقم 
رتشیب قافتا  زا  یمالسا  یروهمج  مرآ  اب  هسیاقم  رد  تشاد . یمکحم  نهک و  یخیرات  داینب  دیشروخ  ریش و  مینادیم 

یمسر ناشن  نوچمه  نایوفص  راب  نیتسخن  ار  ناشن  نیا  هک  میروآدایب  رگا  درکیم  فیرعت  ار  یناریا  یعیش  / یلم تیوه 
یروطارپما ربارب  رد  هعیش  بهذم  اب  یروشک  ناونع  هب  ار  ناریا  تیدوجوم  هک  یاهلسلس  نامه  دندربراک . هب  ناریا  روشک 

هقطنم رد  دیشروخ  وریش  ناشن  نیمه  اب  ار  یعیش  مالسا  قریب “  ” عقاو رد  دناسر و  تبث  هب  ینامثع  بهذم  ینس 
داینب نیا  تسا . دوخ  یارب  یخیرات  یداینب  یعدم  زین  یمالسا  یروهمج  مرآ  دش ، هراشا  هکنانچ  لاح ، نیا  اب  تشارفارب .

نیلاله شقن  مرآ  نیا  حارط  ۀتفگ  هب  رارق و  زا  تسا . هدش  هتخاس  نیزاغآ  بان  هظحل  کی  زا  یتیاور  ساسا  رب  عقاو  رد 
میسرت اهنش  یور  رب  اضما  ناونع  هب  ناشکرابم  ریشمش  اب  اهراب   ” مالسا ربمایپ  هک  تسا  یطوطخ  روآدای  نآ  رد 

لقن رد  اهنآ  یرادینش  هظفاح  هکیلاح  رد   ) مینک دامتعا  تیاور  نیا  لقن  رد  نایوار  یرصب  هظفاح  هب  رگا  اتح  دناهدرک “.
تایاور بلغا  داینب  نوچمه  زین  مرآ  نیا  داینب  قافتا  زا  هک  تفگ  دیاب  تسا ،)  هتفر  لآوس  ریز  تدش  هب  هزورما  ثیداحا 
نوچمه دیشروخ  وریش  ناشن  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  مهم  هتکن   [13] تسا ! هدش  انب  ناور  نش  رب  هعیش 

هب یمالسا  یروهمج  مرآ  یانعم  تفایرد  یارب  ام  نآ  گنرد  یب  تساررس و  تلالد  اب  یا “ هراگن   ” یاهناشن
یاهمیمض تروص  هب  نآ و  زا  نوریب  رد  هک  هناشن  نیا  دوخ  راتخاس  رد  هن  سریپ ) حالطصارد   ) interperatant“ی نامجرت ”

مهف رد  ام ) میلس  لقع   ) ام رگریسفت  نهذ  هب  ندناسر  یرای  یارب  نامجرت “  ” نیا میراد . زاین  یلصا  هب م  هدیبسچ  هراومه 
لمتشم لیحلا ) فشک   ) زمر فشک  گولاتاک  کی  دح  رد  تسا  یزیچ  مرآ  نیا  رد  ینایم  دومع  یلاله و  شوقن  یانعم  کرد  و 

. تایرفج یریداقم  رب 

یاهراپ مچرپ  رب  ار  داینبون  هزات و  یلم  قلعت  کی  زا  یدامن  هک  یخیرات  یداینب  نودب  دنتسه  ییاهناشن  دش  هتفگ  هکنانچ 
زا یرادساپ  نیمزرس ، یعیبط  یانغ  زا  یدامن   ) اداناک یلم  مچرپ  رب  ارفا  تخرد  گرب  شقن  دننام  دننزیم  مقر  اهروشک 

 “ مرآ ناریا  بالقنا  یپ  رد  هریغ .)  تیلم و  زا  ینیون  موهفم  نادنورهش ، یناسنا  قوقح  هب  مارتحا  نآ  اب  هارمه  تعیبط و 
مچرپ رب  یمالسا  یروهمج  کرابم “   ” مرآ نآ  یاج  هب  داتفارب و  هرسکی  بالقنا  ربهر  روتسد  هب  دیشروخ  ریش و  سوحنم “ 

یفن یاعدا  نکلا  ینابز  اب  دباتیمن و  رب  ار  یلم  یقلعت  هنوگچیه  شناشن  هب  هجوت  اب  مالسا “ قریب  نیا “  تسشن . ناریا 
ۀظحل کی  ربارب ، رد  و  دریگیم ؛ هدیدان  ار  تلم  کی  یخیرات  هنیشیپ  هنوگره  ریزگان  هب  راک  نیا  یارب  دراد . ار  یقلعت  نانچ 

نیزگیاج ار  یدابآاجکان  یلمارف و  قلعت  یعون  ات  دهن  یمرب  دوخ  یارب  یخیرات  یداینب  ادبم و  ناونع  هب  ار  نیزاغآ  ینامرآ 
نیا تسا ! یمالسا  بالقنا  یناهج  نامتفگ  روآدای  هک  نآ ) حارط  یاعدا  هب   ) مرآ یورک  لکش  دزاس : نیشیپ  یلم  قلعت 

ساسا ناونع  هب  مالسا  زا  بلاغ  تئارق “ حالطصا “  هب  رد  اهنت  هن  خیرات  اب  ار  هدشدای  راتفر  عون  یلم و  تیوه  راکنا 
 “ بان ۀظحل  خیرات ، رفص  لاس  نیزاغآ ، ۀظحل  هب  تشگزاب  نازوس  تساوخ  تروص  هب  اتح  هکلب  مکاح ، میژر  یژولوئدیا 

. دید ناوتیم  زین  یتعیرش  ۀناشیدناون  یسایس  مالسا  نامتفگ  رد  مالسا “ ردص 

یاهنامتفگ بلغا  تلصخ  هتشذگ ، زا  سسگ  هب  لیم  تسا ، هتشذگ  هب  طوبرم  هچنآره  یفن  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
عوضوم ناریا و  بالقنا  هب  هک  اجنآ  ات  هلصافالب و  اما  تفریذپ ، ناوتیم  ار  هتکن  نیا  تسا . هدوب  متسیب  نرق  رد  یبالقنا 

هدش تابثا  ای  هدش  هتشاذگ  نآ  یاج  هب  یزیچ  هچ  دیشروخ  ریش و  ناشن  یفن  اب  دیسرپ  ناوتیم  ددرگیمرب ، راتشون  نیا 
اب اهنآ  راتفر  رد  اتح  هکلب  رود  هتشذگ  اب  یمالسا  نامکاح  راتفر  رد  اهنت  هن  ار  یخیرات ) هنیشیپ   ) هتشذگ فرگ  هدیدان  تسا ؟

بلطم نیا  رب  هاوگ  رظن  دروم  مرآ  شیادیپ  هچخیرات  دید . ناوتیم  مه  رصاعم  یاههزا  یکی  ۀقباساب  کیدزن ، هتشذگ 
ههد ود  مک  تسد  ناریا  رد  کیفارگ  هک ه  دش  ذیفنت “  ” مانمگ حارط  کی  هب  ینامز  یمالسا  یروهمج  مرآ  ندیشک  تسا .

هدش هتخانش  نادمآرس  زا  کی  چیه  مینادیم  هک  اجنآ  ات  دوب . هتشادگرس  تشپ  ناشخرد  یاهشهج  اهدرواتسد و  اب  ار 
ترپ هتخانشان و  یصخش  هب  نآ  یحارط  ندرپس   [14]. دناهتشادن یشقن  مرآ  نیا  باختنا  رد  اتح  ای  یحارط و  رد  نیا ه 

یفن یلک  هب  ناریا  رد  کیفارگ  هنیمز ه  رد  ار  دوجوم  یاههیامرس  اهدرواتسد و  نآ  ۀمه  لمع  رد  یه  یحارط  ۀلوقم  زا 
سدنهم  ” مان اب  یاهدیدپ  زا  رفکین  اضر  دمحم  نییبت  دای  هب  ار  ام  مرآ  نیا  هدیسرون  حارط  یعامتجا  تیخنس  تسا . هدرک 

درکلمع یاهنوگاب  هارمه  تینهذ  یعون  نوچمه  هکلب  صوصخب  صخش  کی  هن  هدیدپ  نیا  . [15] دزادنایم یمالسا “ ناوج 
اب یگنهرف  یگسیکون  یتاذ و  یقوذ  یب  زا  یبیکرت  تسا : هدوب  اهارجام  رد  لیخد  نونکات  یمالسا  یروهمج  شیادیپ  ودب  زا 
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اب یگنهرف  یگسیکون  یتاذ و  یقوذ  یب  زا  یبیکرت  تسا : هدوب  اهارجام  رد  لیخد  نونکات  یمالسا  یروهمج  شیادیپ  ودب  زا 
، یسایس یاههصرع  رد  ار  درکلمع  یعون  دوزفا  دیاب  بیکرت  نیا  رب  نردم . کینکت  هب  یوهش  ششک  یعون  ینید و  تیبصع 

! تسا هدوبن  وا  صصخت  ۀطیح  رد  ًالصا  هک  یروما  رد  ندرک  تلاخد  یه : ۀصرع  رد  اجنیا  رد  یداصتقا و 

یوناث و یاهتلالد  یارب  ار  هار  یمالسا  یروهمج  مرآ  یراتخاس  فعض  میدرگرب . هناسدنهم “ مرآ “  نیا  یلالد  راتخاس  هب 
. دنک لمع  هناگی  یتیوه  زا  عنام  عماج و  یفیرعت  نوچمه  دناوتیمن  مچرپ  بوچراهچ  دراذگیم و  زاب  دوخ  هب  دوخ  هتساوخان 

یندرکنرواب یتهابش  نوچمه  یوناث  تلالد  نیا  ات  میشاب  هدید  ار  بیحاص “ ناشین  دنه “  یاهکیس  مرآ  رابکی  تسا  یفاک 
تفرگ هدیدان  بیحاص “ ناشین   ” اب ار  یمالسا  یروهمج  مرآ  تهابش  نیا  ناوتیمن  دزاس . راکشآ  ار  دوخ  ام  مشچ  ربارب  رد 

هب یهاگن  نآ  ندیشک  زا  شیپ  امتح  هزات  مرآ  نیا  حارط  هک  میریذپب  تسناد . یبدا  تادراوت “  ” عون زا  یقافتا و  ار  نآ  و 
. درکیم نینچ  کش  یب  یاهفرح  یواکجنک  یور  زا  دراو  حارط  کی  تسا ! هتخادنا  یرشب  عماوج  اهتلم و  رگید  مچرپ 

هلاحا دوخ  زا م  نوریب  ییامنهار  هچرتفد  هب  ار  ام  ندش  هدناوخ  یارب  مرآ  ودره  تفگ  دیاب  یرهاظ  تهابش  یاوس 
زا یزمر  عومجم  رد  دوخ  بیحاص “ ناشین   ” تفگ ناوتیم  ای  درادرب  رد  ار  مرآ  نیا  زومر  بحاص “ ناشین   ” هچرتفد دنهدیم .

هچ یلم  مچرپ  کی  بوچراهچ  رد  اما  تسا . تیلقا  ردو  یطاقتلا  نییآ  نیا  هب  فرشت  ۀمزال  نآ  رب  فوقو  کیس و  تاینافرع 
؟ تس اهیزادرپ  زار  زمر و  نیا  یاج 

یراگنزاب یرادومن “  ” یاهناشن تروص  هب  ار  کیلوبمس ) یاهناشن   ) هللا هملک  ودره  هک  مینیبیم  مرآ ، ود  نیا  هسیاقم  رد   
لیم هدیمخ ) رجنخود  شقن   ) یاهراگن یاهناشن  هب  مکحم  ییارجا  اب  یرادومن  هناشن  نیا  بیحاص “ ناشین   ” رد دناهدرک .

. دننامیم تخمز  ماخ و  زتنارپ  ود  هب  رتشیب  یمالسا  یروهمج  مرآ  رد  نیلاله )  ) اههریاد مین  هکیلاح ، رد  تسا . هدرک  ادیپ 
رد ریشمش . شقنو  فلا “  ” فرح یهناشن  زا  یبیکرت  تروص  هب  تسا  طسو  دومع  شقن  مرآ  ود  نیا  رد  رگید  هباشم  هزاس 

، تینادحو زا  یدامن  هک  هتفرگ  دوخ  هب  ار  یاهبل  ود  ریشمش  لکش  اراکشآ  بیحاص “ ناشین   ” رد طسو  دومع  نایم  نیا 
فشک هچرتفد  ندناوخ  زا  سپ  اهنت  یمالسا  یروهمج  مرآ  رد  هکیلاحرد ، تسا . کیس  نییآ  رد  یدازآ  تردق و  تقیقح ،

لکش زا  یوحن  هب  مرآ  ودره  درک . مسجت  ریشمش  فلا و  زا  یبیکرت  تروص  هب  ار  طسو  دومع  ناوتیم  هک  تسا  نآ  لیحلا 
مرآ نیا  رد  ار  رظانتم  نیلاله  هک  دهاوخیم  ام  زا  یروهمج  مرآ  لیحلا  فشک  ۀچرتفد  دناهتفرگ . دوس  دوخ  میسرت  رد  هریاد 

حیضوت تسین و  مولعم  اما  تسا . بالقنا  یمالسا  مایپ  ندوب  یناهج  روآدای  هک  یتیورک  مینیبب ؛ هریاد  کی  لکش  هب 
اما بیحاص “ ناشین   ” رد تسا ! هدرک  چاق  یواسم  الماک  همین  ود  هب  طسو  زا  یریشمش  ار  تیورک  نیا  ارچ  هک  دهدیمن 
، نهک عماوج  نایم  رد  فیطل  یاهیامشقن  روآ  دایو  نیدامن ) یرادومن / یاهناشن   ) دوخ یسدنه  لماک  تروص  هب  هریاد 

نیشیپ یماجنارس ، یب  یزاغآیب و  زا  یدامن  هریاد  تسا . هتساک  نآ  تنوشخ  زا  هتفرگ و  نایمرد  ار  ینایم  ۀبلود  ریشمش 
. تسا کیس  نییآ  رد  تیقلطم  یگنامزیب و  نیسپاو ، و 

دنناوتیمن  phallus یگنیرن زا  یلکش  هب  ار  دوخ  ریزگان  تهابش  بحاص “ ناشین   ” یدح ات  مه  یمالسا و  یروهمج  مرآ  مه 
نیا هب  ات  دنک  روبع  اهانحنا  طوطخ و  یگتخپ  زا  دیاب  مشچ  بیحاص  ناشین  رد  هک ، توافت  نیا  اب  دننک . ناهنپ  مشچ  زا 

نیا شفرط  ود  نیلاله  طسو و  دومع  هب  لوا  هاگن  نامه  اب  یمالسا  یروهمج  مرآ  رد  هکیلاح ، رد  دسرب ؛ یوناث  تلالد 
کیتارکوئت روحم  هنیرن  نامتفگ  لک  زا  یتلصخ  روآدای  ام  یارب  زین  تهابش  نیا  ایآ  دنکیم . نایرع  ار  دوخ  اجرد  تهابش 

هتسویپ و ار  نز  شنیداینب )  ) شینوناک نوتم  ای  صوصن و  رد  هک  ینامتفگ  تسین ؟ یمالسا  یروهمج  دوخ  ساسا  هیاپ و 
رتخا  ) دیشروخ هناشن  اب  ار  روحم  هنیرن  شقن  نیا  دینک  سایق  لاح  و  تسا ؟ هدنار  نوریب  دوخ  بطاخت  ۀریاد  زا  اراکشآ 

رهم و ۀنودرگ  ناونع  هب  دیشروخ  ینامز  هچ  زا  ًاقیقد  مینادیمن  ام  ناریا . قباس  مچرپ  رد  ریش  ۀدرگ  رب  هتسشن  نایواک )
زا دیشروخ   [16]. دمآ رد  یسراف  نابز  رد  ثنوم  یاهملک  تروص  هب  دشیم  هداد  تبسن  رهم  هب  هک  ییگنادرم  زا  یزاجم 

تیصخش و تروص  هب  ار  تیسنج  نیا  دراد . ثنوم  تیسنج  نهیم  هژاو  نوچمه  هک  تسا  یسراف  نابز  رد  اههژاو  دودعم 
نیدلا ثایغ  هک  تسین  دوخیب  تفای . ناوتیم  یناریا  یرگراگن  رد ه  هنایماع و  یاهناتساد  رد  هنانز  یاهیام  شقن 

ات داد  نامرف  دیآیمرب ،) نینچ  شمان  زا   ) تشاد یناریا  گنهرف  رهاظم  اب  هک  یتفلا  تبسانم  هب  مور  ۀقجالس  زا  ورسخیک 
هتفگ هب  دننک . شقن  اههکسرب  یدیشروخ  نوچمه  دوب  یجرگ  یمناخ  هدازهاش  هک  ار  دوخ  بوبحم  ۀجوز  یابیز  هرهچ 

یدیهمت هکنیا  مه  دیباتیمن و  رب  ار  نز  تروص  ییامنزاب  هک  دوب  مالسا  ساپ  هب  نیا  یربع ) نبا  خیرات  زا  لقن  هب   ) یورسک
[17] . ” تسا هاشداپ  علاط  تروص  شقن  دوصقم  هک  دنرادنپ  نینچ   ” دنربن و یپ  ورسخیک  تین  هب  شقن  نیا  زا  مدرم  ات  دوب 

ییاناوخ ییاسر و  یوجتسج  رد 
زا یعومجم  ای  تیاور ، کی  ناونع  هب  ناریا  یلم  تیوه  دوشیم . هدناوخ  هدنیآ  رد  هراومه  تسا ؛ هدنیآ  رد  یشناوخ  تیاور 

خیرات ۀدشدرز  قاروا  ای  یسانشناتساب  یاههنیفد  رد  اما  یخیرات ، یاهلفاغت  اهتسسگ و  مغر  هب  لخادتم ، یاهتیاور 
زا یدامن  هن  یمالسا  یروهمج  مرآ  دش . دهاوخ  هدناوخ  رونه  تسا ؛  اناوخ  زونه  تیاور  نیا  تسا . هتفرن  دایزا  بوتکم 
. شیراتخاس ضقانتم  یاهیگناگدنچ  ای  اهیگناگود  اب  تسا  یمالسا  یروهمج  دوخ  زا  یدومن  هکلب  ناریا ، یلم  تیوه 
اب یاهناشن  هن  مرآ  نیا  تسا . هدیماجنا  یلم  مچرپ  بوچ “ راهچ   ” رد نآ  یلالد  ییاسران  هب  ناشن  نیا  یراتخاس  فعض 

ره هفیظو  نیرتمهم  نیتسخن و  هک  یاهنیمز  رد  مهنآ  تسا ، مگ  جیگ و   signifier لاد کی  هکلب  روانش “  ” signified یلولدم
هب ییابیز و  هب  مه  نآ  تسا  یگداتفااج  تابث و  رورغ ، ریگارف ، یقلعت  تیعومجم ، زا  ییانعم  ندناسر  نآ  رد  یاهناشن 

یتخانش و هناشن  درکراک  لیلد  هب  هن  دنسانشیم ) و   ) میسانشیم ناریا  مچرپ  ناشن  ناونع  هب  ار  نآ  زورما  رگا  یتساررس .
رصنع زا  هدافتسا  هب  هک  هدوب  کیژولوئدیا  یمیژر  تاغیلبت  رد  نآ  رارکت  لیمحت و  هب  تداع  یور  زا  هک  مرآ  نیا  یه  یارجا 

بطاخم روعش  هب  نیهوت  اتح  عابشا و  دح  ات  رتیلاتوت  یاهمیژر  رگید  نوچمه  دوخ  یتاغیلبت  مایپ  رد  لیمحت  و  رارکت “ ”
. دوریم شیپ 

میا هتفایرد  هبرجت  هب  دنکیم و  شودخم  ار  نآ  تسین . تیوه  نیا  روخ  رد  هک  ناریا  یلم  تیوه  زا  یدومنزاب  هن  مرآ  نیا 
. تسا یلم “ عفانم   ” فر امغی  هب  زاغآرس  یلم  تیوه  ندش  شودخم  هک 

اهسیوناپ
: غورف رعش  نیا  رد  الثم  تسا ، رایسب  دهاوش   [1]

نطو مام  نابرهم  شوغآ 

یخیرات راختفا  رپ  قباوس  کناتسپ 

گنهرف ندمت و  ییالال 

… نوناق هقجقج  قج  قج و  و 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  یرهپس  رد  ایو 

اما مناشاک  لها 
تسین ناشاک  نم  رهش 

. تسا هدش  مگ  نم  رهش 

: ریز باتک  رد  یشابد  دیمح  یاهتشادرب  یخرب  هب  دینک  هاگن  الثم   [2]

Iran: A People Interrupted, New Press, 2007

: رد یشومارف  دای و  زا  یا  هصرع  نوچمه  تیلم  زا  نانر  تسنرا  فیرعت   هب  یهاگن  اب   [3]

Renan E. : “What is  a Nation” in Homi K. Bhabha (ed.), Nation and Narration, Rutledge, 1990. Pp.8-23
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( یمازلا  ) مان

( یمازلا  ) یکینورتکلا تسپ 

رظن لاسرا 

ییایناتیرب ییاکیئاماج / رصاعم  سانشگنهرف     Stuart Hall لاه تراوتسا  زا  یریبعت   [4]

. تیاور و  هرطاخ “  ” زا روکیر  لپ  ریبعت  هب  یهاگن  اب    [5]

. رگدیاه نیترام  دزن  رد  یراگن “ خیرات   ” و خیرات “  ” موهفم هب  یهاگن  اب   [6]

. تشاذگ  remembrance یسیلگنا   رد  الثم  دایارف “  ” ربارب رد  ناوت  یم    [7]

ماو هب  وا  یعار  هدشمگ  ۀرب  زا  یریشلگ و  گنشوه  دای  هدنز  زا  هدیمخ  یورس  نوچمه  هتب “  ” هیام شقن  زا  ار  ریبعت  نیا   [8]
. ما هتفرگ 

 . 358 یمسای ص   دیشر  ۀمجرت   ، نایناساس نامز  رد  ناریا  نسنتسیرک : [9] آ .

عبنم راتفگشیپ  رد  تیاور  ناونع  هب  تلم  زا  یفیرعت  رد  یرامعتسااسپ  یهاگید  زا  اهباهب  یموه ک . رظن  فالخ    [10]
: دیوگیم هک  هدشدای  رتشیپ 

 …“ Nations, like narratives, lose their origins in the myths of time”

(C.S. Peirce (1839-1914 [11]

زا ثحب  رد  ار  بوچراهچ  ای  باق  موهفم  ادیرد . زا  و  هنایاشگ   راتخاس  تسا  یحالطصا   iterability یریذپ  “ رارکت   “ [12]
و هناشن   کی  context هنیمز  “ رد “  ار  یریذپ  رارکت  ادیرد  هک ، حیضوت  نیا  اب  ما  هتفرگ  بتکم  نیا  زا  مه  یریوصت  م 

. تسناد ییاه  یشوپمه  یاراد  ناوت  یم  ار  باق  هنیمز و    اما    دریگ ، یم  راک  هب  بوتکم  زا م  ثحب  رد  رتشیب 

 ) یناخس کی  رد  ًاریخا  وا  زا  یا  هتفگ  مینک و  یم  دای  شورس  میرکادبع  زا  الثم  تسین . مک  اعدم  نیا  رب  دهاوش    [13]
اما هدش ، بیاغ  سپس  هدمأ و  ایند  هب  ینامز  مامأ  هک  دهد  یمن  ناشن  یخیرات  دهاوش  هچرگا  هک  نومضم ) هب  لقن 

. تسا هدش  بیاغ  سپس  هدمأ و  ایند  هب  ینامز   ماما  هک  میراد  هعیش  تایاور  هللااشامالا 

: تسا هتفگ  دوخ  راک  ۀرابرد  مالسا  رادساپ  هلجم  هب  اهدعب  مرآ  نیا  حارط   [14]

ییادخ یراک  نیا  تسین . نم  ِراک  دندیشکیم . گرزب  یاهتسیفارگ  دیاب  ار  حرط  نیا  مدوبن . هراکنیا  ًالصا  هک  نم  ”… 
.“ دینکن لصتم  یقاب  لیاسم  هب  ار  یناف  دارفا  منک . قاجنس  ار  مدوخ  مرادن  تسود  هک  تسا  نیا  درادن . یطبر  نم  هب  تسا ،

نئوژ 2013  www.nilgoon.org،  26 رد کینکت “ نامیا و  : ” رفکین اضر  دمحم    [15]

. تسا هنانز  یمان  زورما  یسراف  نابز  رد  هک  ارتیم “ رهم “  دوخ  مان  تسا  ننچمه   [16]

صص 15-14 یتنرتنیا ، ۀخسن  ، 2536 هیدشر ، دیشروخ ، ریش و  هچخیرات  یورسک : دمحا   [17]

دیتسرفب : نیرتالاب  هب  ار  بلطم 
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