
 *!!!زض ستایص جٌَى

 سیس حسي واظن ظازُ

زٍستی وِ اٍ ًیع چَى هي، اظ ذطافِ، سحط، ٍ ضیغاى پطستی وَئیلَ تیعاض است ٍ التس زاستاًْایص ضا لػِ ّایی پیص ٍ پا 

  -وِ گیتاض ّن هی ظًس -تطظیلی  ًَیسٌسُ یافتازُ ٍ ػَام پسٌساًِ هی زاًس، اظ هي ذَاستِ تَز تا تِ جای گفتي زضتاضُ ی آى 

ًَضتاض، الثتِ زض ظاّط یىی اظ آذطیي ًَضتِ ّاین پیطاهَى وَئیلَ است اها اگط زلت وٌیس هتَجِ ایي . اظ ذَزم تٌَیسن

 .هی تاضس یلَ تاضس زضتاضُ ذَز هيئص زیَاًگی تیص اظ آًىِ زضتاضُ وَذَاّیس ضس وِ زض ستای

ّا، اغالت  "ّست"یه سىِ اًس ٍ ایي زٍ اًتظاض وساًی ضا هی وطٌس وِ زض هَاجِ تا اظ ًظط هي، ذَزوطی ٍ جٌَى زٍ ضٍی 

اظ ضٍی ػجط زض ضا تؼاضضی وِ گاُ آًْا . ایي، آًْا ضا زضگیط تؼاضضی ٍحطتٌان هی وٌس. ّای ذَزضاى هی زّس "تایس"ضا تِ 

ٍ ضاّی زیَاًِ ذاًِ ی ضاى هی  وطاًسُطاى تطاتط تغییط آًچِ وِ ّست اها زلرَاُ ًیست تِ اًتحاض ٍا هی زاضز ٍ گاُ تِ جًٌَ

 .ًوایس

ًَگی اًتحاض ٍ جٌَى ضا تِ تػَض  "ٍضًٍیىا تػوین هی گیطز تویطز"وَئیلَ زض ضهاى  تِ ذَتی ایي تؼاضؼ ّا ضا ضطح زازُ ٍ چگ

ژُ ای ًسثت تِ زیَاًِ اًس ٍ اظ آگاّی ٍی "تْلَل"ٍ  "هالًػطالسیي:زیَاًگاى ضهاى وَئیلَ، هجاًیٌی اظ سٌد . وطیسُ است

 .آًْا حطفْایی پیطاهَى تیواضی ذَز هی ظًٌس وِ تِ ضست حىیواًِ ٍ ػالالًِ تِ ًظط هی ضسس. جٌَى ذَز تطذَضزاض هی تاضٌس

وِ ذَز ًیع  –تجاضتص اظ تیواضستاى ضٍاًی  اّویت ایي ضهاى اظ آًجا ًطات هی یاتس وِ وَئیلَ آًطا تط اساس هطاّسات ذَز ٍ

 .ًگاضتِ است -ضسُ است ى تستطیآسِ ًَتت زض 

اظ ًظط اٍ جٌَى تِ هؼٌای . زض ًگاُ وَئیلَ، جٌَى تؼطیفی افتراض آهیع زاضز ٍ غطفا یه تیواضی ضٍاًی هحسَب ًوی ضَز

اٍ تؼاضؼ تِ ٍجَز آهسُ هیاى ٍالؼیت ذاضجی ٍ ایسُ آلْای . ًاهتؼاضف تَزى ٍ تطیسى اظ لالة ّای ضایج ٍ ضٍظهطُ ظًسگی است

 .واض ضا هْوتطیي ػاهل غلغیسى افطاز زض گطزاب َّلٌان جٌَى ٍ تیواضی ّای ضٍاًی هی زاًس هَجَز زض شّي تی

ّط وس وِ زض زًیای ... ": اٍ اظ ظتاى ظزوا، وِ یىی اظ تیواضاى تیواضستاى ضٍاًی ٍیلت است جٌَى ضا ایٌگًَِ هؼطفی هی وٌس

هٌظَضم اضراغی است وِ تا زیگطاى . ص ّا، ٍ ضیساّاهاًٌس اسىیعٍفطًیه ّا، ضٍاى پطی. ذَزش ظًسگی هی وٌس زیَاًِ است

 "...فطق زاضًس 

ظزوا تا اضایِ چٌیي تثیٌی پیطاهَى زیَاًگی، توایل ذَز ضا تطای تساٍم ّویطگی آى ٍ حضَضی زائوی زض زیَاًِ ذاًِ ًطاى 

زیَاًگی ازاهِ تسّن ٍ  هی ذَاّن ّوچٌاى تِ...":هی زّس چٌاًىِ زض ترص زیگطی اظ سرٌاًص تا ٍضًٍیىا اظْاض هی زاضز

ّط وسی هی تَاًس ّط { زض ٍیلت}ایٌجا... هغاتك ضٍیاین ظًسگی وٌن، ًوی ذَاّن آًغَض ظًسگی وٌن وِ زیگطاى هی ذَاٌّس

یه زیَاًِ ذاًِ جایی ... چِ زلص هی ذَاّس تگَیس، ّط واض زلص هی ذَاّس تىٌس، تسٍى ایٌىِ اظ ضفتاضش اًتماز وٌٌس

جایی وِ ّیچ وس تِ ذاعط زیگطاى اظ واضی وِ هی وٌس زست . ایٌىِ زیَاًِ اًس ذجالت ًوی وطٌسوِ هطزم، اظ گفتي {است}

 "...ًوی وطس

هىاًی ضا تػَض وٌیس وِ ساوٌاًص ٍا ًوَز هی وٌٌس زیَاًِ اًس، تا ّط واضی وِ زلطاى هی ذَاّس اًجام زٌّس تطای چٌیي 

 .ازی ّایی است وِ زاضًسافطازی تیطٍى ضفتي اظ چٌیي فضایی تِ هؼٌای حصف ّوِ آظ



ذطٍج اظ ٍیلت تطای ساوٌاى زیَاًِ ی ایي تیواضستاى ضٍاًی ، تِ هؼٌای ٍضٍز تِ فضا ٍ زًیایی است وِ آًْا ضا تِ زلیل تؼاضؼ 

ّوسط، فطظًساى، ّوىاضاى، ّوسایگاى، حاوویت ٍ جاهؼِ تط ایطاى تحول  –هیاى آًچِ وِ زٍست زاضًس ٍ آًچِ وِ زیگطاى 

 . وطزُ ٍ ضاّی تیواضستاى ضاى ًوَزُ استهی وٌٌس ذطز 

وسی وِ یىثاض زض تیواضستاى ضٍاًی تَزُ، تِ آظازی ای وِ زض جْاى جٌَى ٍجَز زاضز ذَ هی وٌس ٍ تِ آى هؼتاز هی ... "

آزم زیگط الظم ًیست هسٍَلیتی تپصیطز، تطای تسست آٍضزى ًاى ضٍظاًِ اش تجٌگس، اظ ٍظایف { زض زیَاًِ ذاًِ}...ضَز

ّوِ . آزم هی تَاًس ساػتْا ٍلتص ضا غطف تواضای یه ػىس یا سط زازى غساّای احوماًِ وٌس. ی ایي زًیا آظاض تثیٌستىطاض

 "...چَى زض ّط حال ایي ضرع اظ ًظط شٌّی یه تیواض است. چیع تحول هی ضَز

ذَاّس ظًسگی ًوایس ػالثت اٍ ضا  زض ًگطُ ی وَئیلَ تؼاضضی وِ اًساى ضا زض تط گطفتِ ٍ تِ اٍ فطغت ًوی زّس تا آًگًَِ وِ هی

زض تطاتط ذَاست ٍ اضازُ فطز تطای  -تا آى ضساًِ ّا ٍ ٌّجاضّایص-جاهؼِ تا لسضتی وِ زاضز . تِ جٌَى ضٌّوَى ذَاّس ضس

 .ظًسگی هتفاٍت هماتلِ هی وٌس، تط ٍی تطچسة ظزُ ٍ زض ًْایت اٍ ضا ضاّی زیَاًِ ذاًِ ّا هی وٌس

آًچِ اٍ اًجام . وٌس چَى آًچِ هی وٌس یا هی گَیس، ًِ زلرَاُ ذَز، وِ زلرَاُ زیگطاى استچٌیي اًساًی احساس ذفماى هی 

هطزم ٍلتی زیَاًِ هی ضًَس وِ ... "اظ ایٌطٍ. هی زّس چیعی است وِ اظ پیص ٍ تسٍى ذَاست ٍی اًتراب ٍ تحویل ضسُ است

ی وِ پیص اظ آى توایلی عثیؼی تِ ذاضج وطزى یه تیواض اسىیعٍفطًیه، وس... هی ذَاٌّس اظ ظًسگی ضٍظهطُ ذَز تگطیعًس 

ذَزش اظ ایي جْاى زاضتِ، تا ایٌىِ ػاهلی، وِ تٌاتِ ضطایظ فطزی، گاّی جسی ٍ گاّی سغحی است، اٍ ضا ٍازاض تِ ذلك 

 افطازی وِ ایي ضایؼِ تِ آًْا حولِ هی وٌس، اًسن اًسن تواهی آضظٍ ّای ذَز ضا اظ زست هی... ٍالؼیت ٍیژُ ذَزش هی وٌس

ٌس تَز، ّواى جْاًی وِ ًیطٍی ػظیوی ضا غطف ساذتي ّزٌّس ٍ زض عَل چٌس سال، زیگط لازض تِ تطن جْاى ذَز ًرَا

 "....زیَاضّای زفاػی آى وطزُ اًس تا ٍالؼیت ضا تِ آًی وِ هی ذَاٌّس تثسیل وٌٌس

ػسی است وِ اظ سَی زیگطاى ضسُ ٍ تحول ًوَزى لَا "هطسَم"زض ًگاُ وَئیلَ تٌْجاضی، تي زازى تِ چیعّایی است وِ 

تٌْجاضی غطفا یه ًَافك ػوَهی است، تِ ایي هؼٌا وِ تؼساز ظیازی اظ ... ":ًَضتِ ٍ تسٍیي گطزیسُ ٍ تِ فطز تحویل هی ضَز

ّط اًساًی هَجَز هٌحػط تِ فطزی است، ّط ... آزم ّا  فىط هی وٌٌس چیعی زضست است ٍ تٌاتط ایي آى چیع زضست است

تا ایي حال، جاهؼِ ّوَاضُ یه ضٍش جوؼی ضفتاض ضا تِ ها . غطیعُ ّا، لصتْا، ٍ هاجطاّای ذَزش ضا زاضزاًساى، ویفیت ّا، 

 "...تحویل هی وٌس ٍ تؼجة اًساًْا اظ ایٌىِ چطا، تایس چٌیي ضفتاض وٌٌس ّطگع توام ًوی ضَز

چِ زض اػتیاز ًیع . ذَزوطی زاًست تیاى ایي ًىتِ ذالی اظ لغف ًیست وِ ضایس تتَاى اػتیاز ضا ًیع چیعی ّن سٌد جٌَى ٍ

ٍالؼیتْایی وِ اٍ، ذَز ضا زض . فطز هؼتاز تا استؼوال هازُ ای تَّن ظا، سؼی زض گطیع اظ ٍالؼیتْای تلد ظًسگی ذَیص است

 . هَاجِْ  تا آًْا ٍ تغییط ضاى ػاجع هی یاتس

ٍ ًساضتِ ّایی ضا وِ ٍالؼیت تلد ظًسگی اٍ ضا فطز هؼٌاز تا زٍز وطزى تطیان یا ّطٍئیي سؼی هی وٌس ووثَزّا، ون هحثتی ّا 

 .ى، ّیچ ًطاًی اظ ضًج ٍ تطس ٍجَز ًساضزآساذتِ اًس تِ فطاهَضی تسپاضز ٍ تا زًیایی هَاجِ ضَز وِ زض 

تا هَاضزی وِ زض تاال گفتِ ضس هی تَاى ازػا ًوَز وِ تایس جٌَى زض جَاهؼی وِ اظ تحطن اجتواػی تاالیی تطذَزاضًس ٍ یا اظ 

زضغس اظ هطزم زض ایطاى تِ ًحَی تا  55عثك تطذی آهاضّا تیص اظ ) .ی ّای الظم تطذَضزاض ًیستٌس تیطتط هطاّسُ ضَزآظاز

 (تیواضّای ضٍاًی زست ٍ پٌجِ ًطم هی وٌٌس



ایي هسالِ غطفا ازػایی تی پایِ ٍ اساس هحسَب ًوی ضَز ٍ تا تىیِ تِ آهاض ٍ اضلام هَجَز هی تَاى آًطا تِ اثثات ضساًس 

ٌاًىِ ّن ایٌه زض وطَض ذَزهاى تیص اظ پٌجاُ زضغس هطزم ٍ تِ ٍیژُ جَاًاى تِ تیواضی ّای ضٍاًی اظ جولِ افسطزگی چ

 . هثتال ضسُ اًس وِ تی اضتثاط تا ًظام سیاسی ٍ ساذتاض فطٌّگی ها ًیست

اجتواػی ٍ تغییطات سطیؼی وِ آظازی ّای فطاٍاًی وِ زض آى جَاهغ ٍجَز زاضز، تِ زلیل تحطن  تا تَجِ تِ زض جَاهغ غٌؼتی،

ٍ زضگیط تؼاضضات ضٍاًی  افطاز زض ایي جَاهغ فطغت ًوی یاتٌس تا ذَز ضا تا ضطایظ جسیس تِ ٍجَز آهسُ ٍفك زٌّس ضخ هی زّس

 .هی ضًَس

جاهؼِ زض حال  ،اغغالحتِ  وِّوچٌیي زض جَاهؼی وِ هطزم، زض تطظذی اظ اضظضْا ٍ سٌتْای سٌتی ٍ هسضى لطاض گطفتِ اًس 

 . جسی تط زاضز یگصاض ذَاًسُ هی ضًَس ایي هسالِ ًوَز

تِ ٌّجاضّا ٍ اضظضْا ٍ ضیَُ ّای  ىهجاًیي ایي ًَع اظ جَاهغ، جَاًاًی ّستٌس وِ زلعزُ اظ اضظضْای گصضتِ تطای ضسیس

ضفتي آًْا  جسیس ظًسگی زض تىاپَ ّستٌس ٍ پیطاًی وِ چٌاى تِ تٌیاًْای زض حال ظٍال زلثستگی زاضًس وِ زض تطاتط اظ زست

 .جٌَى ضاٌّوایی هی وٌسسَی احساس ػجع ٍ یاس هی وٌٌس ٍ ایي آًْا ضا تِ 

جَاهغ تَتالیتاض ًیع تا تحویل ضیَُ ای ذاظ اظ ظًسگی ٍ ٌّجاضّایی وِ تَسظ حاوویت ساذتِ ٍ تحویل هی گطزز ٍ اغلة تا 

 .افطاز هَثط است ىاساس ٍ تٌیاى آى جاهؼِ ًاساظگاض است تِ ًحَی زض تِ جٌَى وطاًسُ ضس

ضا فطاّن هی آٍضًس وِ ًسثت تِ ٍالؼیتْای جاهؼِ  "ذَزوطی"ٍ  "جٌَى"، "اػتیاز"اًمالتْا تِ ایي زلیل ظهیٌِ ی ّوچٌیي 

ی اًمالب ظزُ تی تفاٍت تَزُ ٍ ػسُ ی هؼسٍزی وِ اظ ًگاّی اذتػاغی تِ اًساى ٍ جْاى تطذَضزاضًس اظ ّط اتعاضی تطای ایجاز 

 .ز زض جاهؼِ تْطُ هی گیطًس، چیعی وِ ظهیٌِ ضا تطای یه اپیسهی جٌَى هْیا هی ساظزتغییطات زلرَاُ ذَ

 ٍضًٍیىا تػوین هی گیطز تویطز
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