ضستطْی هغضی  -بخص چِبسم:
قبًع سبصی استذاللي:
"هب هشاحل هختلفي داسين ،هشحلَ فشاگيشی ،هشحلَ فِويذى ّ ،هشحلَ پزيشش 1984 ".جْسج اّسّل
ثؼُي اؾ خعا نعگبى اؾ كؽهَ ُب هؼتوعًع کَ هطعّل قبؾی غُي ّ زتي نكتهْی هـؿی اكؽاظ اؾ اّليي هالهبت ّ يب توبـ ؼُجؽ
كؽهَ ّ يب ًوبيٌعگبىل ثب اكؽاظ آؿبؾ هيهْظ .چٌيي ًظؽيَ ای ظؼ يْؼتي هيتْاًع ظؼقت ثبنع کَ هب تؼؽيق هطعّل قبؾی غُي ّ
نكتهْی هـؿی ؼا تغهين ظاظٍ ّ زتي نيٍْ ُبی قبظٍ تبثيؽ گػاؼی ّ تجليـبت ؼا ُن ًْػي هطعّل قبؾی غُي ّ نكتهْی هـؿی
ثعاًين.
ظ ؼ ايًٌْؼتُ ،ؽ ؾهبى کَ هب تلْيؿيْى ؼا ؼّني هيکٌين ّ يب ثَ ؼاظيْ گْل هيعُين ّ يب زتي اضجبؼ ؼا اؾ ؼّی ايٌتؽًت ّ يب اؾ
ِؽين ؼقبًَ ُبی خوؼي ظًجبل هيکٌين ثبيع م ِوئي ثبلين کَ كؽظ يب اكؽاظی ثب ًيت ههطى اؾ هجل تؼييي نعٍ ای قؼي ثؽ ايي ظاؼًع
کَ غُي هب ؼا هطعّل کؽظٍ ّ ،يب هب ؼا نكتهْی هـؿی ظاظٍ ّ ظؼ ًتيدَ ًظؽ ّ ػويعٍ هب ؼا ظؼ هْؼظ هطلجي ػٌْ کؽظٍ ّ يب ثػؼ
ػويعٍ ّ يب ًظؽ خعيعی ؼا زعاهل ظؼ غُي هب کبنتَ ّ يب هب ؼا ّاظاؼ ثَ ايي کٌٌع کَ ثبّؼ کٌين کَ كالى کبال ؼا ًيبؾ ظانتَ ّ ثكْی
كؽّنگبٍ هؽثَِْ ُدْم ثؽظٍ ّ آًؽا اثتيبع ًوبئين .ثَ ًظؽ هي چٌيي تؼويوي ًَ تٌِب هليع ًيكت ثلکَ هيتْاًع قئْاالت ّ نک ّ
تؽظيعُبی خعی ًكجت ثَ "هطعّل قبؾی غُي" ّ "نكتهْی هـؿی" ّاهؼي کَ تْقّ ؼُجؽاى كؽهَ ُبی هطؽة اًدبم هيگيؽظ،
ثْخْظ آّؼظ .اگؽ چَ ًويتْاى يک كْؼهْل ّازع خِت خػة اكؽاظ خعيع ثَ يک كؽهَ اؼائَ ًوْظ ّ هعػي نع کَ توبم ؼُجؽاى كؽهَ
ُب ثب اقتلبظٍ اؾ ايي نيٍْ اكؽاظ خعيع ؼا خػة كؽهَ هيٌوبيٌع ،1ثب ايٌسبل ثٌظؽ هي اؿلت آًِب ظؼ هْؼظ اکثؽ اكؽاظ ثب نيٍْ ُبی
اقتعاللي ّ هٌطوي نؽّع هيکٌٌع ّ ظؼ ػيي زبل ثؼُي اؾ هتعُبی ًلْغ ّ يب تبثيؽ گػاؼی ؼا ثکبؼ هيگيؽًع تب كؽظ اًتطبة نعٍ ؼا
هتوبػع قبؾًع کَ ثَ گؽٍّ آًِب ثپيًْعظ .ظؼ ايٌوْؼظ قييٌگؽ هيگْيع" :ؼُجؽاى كؽهَ ُب ثَ هعؼقَ «هبًغ قبؾی» ًؽكتَ اًع .آًِب اؾ
ِؽين کكت تدؽثَ ّ ًگبٍ کؽظى ثَ ايٌکَ چَ کبؼی هليع اقت ّ ًتيدَ هيعُع ،اقتبظ تطعيؽ غٌُي اًكبًِبی ظيگؽ هيهًْعً ... .ويتْاى
تؼعاظ ؼاُِبئي کَ يک كؽظ يبظ هيگيؽظ کَ ثْقيلَ آى غُي ظيگؽاى ؼا هطعّل قبؾظ ؼا هسعّظ ثَ تؼعاظ ههطًي کؽظ ،ثطًْو
اگؽ آى كؽظ ّخعاى ًعانتَ ثبنع ّ هًون ثبنع کَ ثَ ُؽ هيوتي کَ نعٍ ؼُجؽ ظيگؽاى نْظ ّثطبِؽ ايٌکَ اؾ ِؽين اقتثوبؼ ظيگؽاى
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اهؽاؼ هؼبل هيکٌع ازكبـ گٌبٍ ًکٌع".
الجتَ ُوَ كؽهَ ُب هثل هدبُعيي ّ يب كؽهَ «کْظکبى ضعا» ظؼ ثؽضْؼظ ثب اكؽاظ خعيع تِبخوي ًيكتٌع ،زعاهل ظؼ چٌع ثؽضْؼظ اّل
تِبخوي ثؽضْؼظ ًويکٌٌع ّ ،ظؼ ًوطَ هوبثل ايٌَم ظؼقت اقت کَ ثؼُي اؾ آًِب اؾ ُوبى اّليي خلكَ نيٍْ ُبی کٌتؽل كکؽی ّ
نبيع زتي ثؼُي اؾ هتعُبی نكتهْی هـؿی ؼا ثکبؼ هيگيؽًع ،اهب كکؽ کٌن ُوَ آًِب ثعّى اقتثٌؤ نيٍْ ُبی اقتعالل هٌطوي ّ تبثيؽ
گػاؼی ؼا ثؽای خػة اكؽاظ خعيع ظؼ کٌبؼ قبيؽ نيٍْ ُبی ضبو ضْظ ثکبؼ هيگيؽًعُ .وبى نيٍْ ُبئي کَ ظؼ زع َؼيلتؽ آى ،هوکي
اقت تْقّ يک نؽکت تجليـبت تدبؼی ثؽای تِييَ كيلوِبی تجليـبتي ّ يب يک كؽّنٌعٍ قْپؽ هبؼکت ثؽای كؽّل اخٌبقم ّ يب
تْقّ يک قيبقتوعاؼ ثٌِگبم ؼای ضْاقتي اؾ هؽظم ثکبؼ گؽكتَ نْظ .اهب كؽم ظؼ ايي اقت کَ اگؽ چَ ُويي لجَ چبهْ ظؼ ظقت يک
ؼُجؽ كؽهَ ثبػث تـييؽ ؾًعگي اكؽظ نعٍ ّ زتي هيتْاًع هٌدؽ ثَ هتل آًبى ثِوؽاٍ هتل ثكيبؼی ظيگؽ نْظ ،ظؼ ظقت اكؽاظ ػبظی
هوکي اقت زتي ظؼ هْاؼظی ثبػث ضيؽ ؼقبًي ثَ هؽظم گؽظظ .هؽظم ػبظی زتي ظؼ ثعتؽيي نکلم ايي نيٍْ ُب ؼا زعاکثؽ ثؼٌْاى
يک تلطيق کٌٌعٍ ؼاثطَ ،يب جُت كؽّل يک خٌف ثٌدْل ّ ،يب زتي ثؽای ظقتيبثي ثَ يک هْهؼيت ػبِلي ثکبؼ هيگيؽًع ّ
هؼوْال" نؽّع ّ پبيبى ثکبؼ گيؽی ايي نيٍْ ُب ظؼ هْؼظ اكؽاظ هؼوْلي ُوؿهبى اقت .ظؼ زبليکَ ثکبؼ گيؽی ايي نيٍْ ُب تْقّ
كؽهَ ُب تٌِب آؿبؾ کبؼ ثْظٍ ّ پبيبى آى ًوطَ ثَ ثؽظٍ کهيعٍ نعى يک اًكبى آؾاظ تْقّ ؼُجؽ كؽهَ اقت.3
ضيٍْ ُبی هختلف جزة بشای افشاد هتفبّت:
هْثؽ ثْظى نيٍْ ُبی تبثيؽ گػاؼی ًَ تٌِب ؼاثطَ هكتوين ثب هعؼت تبثيؽ گػاؼ ظؼ اقتلبظٍ اؾ ايي نيٍْ ُب ظاؼظ ثلکَ ؼاثطَ هكتويوي
ُن ثب كؽظی ظاؼظ کَ هؽاؼ اقت تست تبثيؽ هؽاؼ گيؽظ .هؼوْال" كؽهَ ُب تؼبؼيق هطتللي اؾ اكؽاظ هبثل خػة ظاؼًع ّ ثب ُوَ ثطْؼ
يکكبى ثؽضْؼظ ًکؽظٍ ّ ظؼ ؼاثطَ ثب ُؽ كؽظ ثب تسليل ههطى اؾ ّی هْثؽ تؽيي نيٍْ خػة ؼا ثکبؼ هيگيؽًع .ثؽای هثبل ظؼ كؽهَ
ای اكؽاظ هبثل خػة ثَ ظّ ثطم توكين نعٍ ثْظًع" :گْقپٌعاى" ّ "ثؿُب" کَ نبش ظاؼ ُكتٌع .4ظيگؽاى توكين ثٌعيِبی ّاهغ ثيٌبًَ تؽی
ظاؼًع ،5ثؽای هثبل آًِب ؼا ثَ «هتلکؽيي»« ،ازكبقي ُب»« ،کبؼيِب ّ يب اُل ػولِب» ّ «هؼتوعيي» توكين هيکٌٌع .6هتلکؽيي هبًٌع
ؼّنٌلکؽُب ،اُل كکؽ ّ تؼون ُكتٌع ،ثٌبثؽايي ثؽای خػة ايي ظقتَ اؾ اكؽاظ ثبيع ػوعتب" اؾ نيٍْ ُبی هٌطوي ّ اـتعاللي اقتلبظٍ
نْظ .ازكبقي ُب ّ يب نبػؽ پيهَ ُب ،ضيلي ػبِلي ثْظٍ ّ ظؼ ًتيدَ ثبيع ػوعتب" اؾ ِؽين ثؽاًگيطتي ػْاِلهبى ّ اقتلبظٍ اؾ
اثؿاؼی ُوچْى نؼؽ ،هْؾيک ّ كيلوِبئي کَ آًِب ؼا ثلسبظ ػبِلي ثَ ُيدبى آّؼظ آًِب ؼا خػة ًوْظ .کبؼيِب ّ يب اُل ػولِب ًَ
ؾيبظ اُل كکؽ ّ تؼون ُكتٌع ّ ًَ ازكبقي ،آًِب ثيهتؽ اؾ ِؽين کبؼ کؽظى ،قبضتي ّ ازكبـ هثجت اؾ پيهجؽظ يک ِؽذ ّ پؽّژٍ
اؼَؤ هيهًْع لػا ثب اؼائَ ؼاُِبی ػولي ّ ثکبؼ گؽكتي آًِب ،هبًٌع نؽکت ظاظًهبى ظؼ ِؽزِبی خوغ آّؼی کوک هبلي ّ يب زتي
ِؽزِبی قبضتوبًي ّ کهبّؼؾی کَ ثؼُب" كؽهَ ُب يب ثؽای اقکبى ضْيم ّ يب ثؽای خػة اكؽاظ ثي ثظبػت ظاؼًع هيتْاى ايٌگًَْ
اكؽاظ ؼا خػة ًوْظ .ثِؽ يْؼت چٌيي اكؽاظی ؼا ثب ثکبؼ گؽكتي آًِب ضيلي قؽيؼتؽ هيتْاى خػة کؽظ تب كؽَب" ثؽاًگيطتي
ػْاِلهبى ّ يب کبؼ تَْيسي اقتعاللي کؽظى ثؽايهبى .هؼتوعيي کكبًي ُكتٌع کَ ثبيع ثَ ظؼقتي اهؽی هؼتوع نًْع تب زؽکتي اؾ ضْظ
ًهبى ظٌُع .ثٌبثؽايي ثسثِبی هػُجي ّ يب كلكلي ؼا ثب آًِب هطؽذ ًوْظى ّ ِؽذ قئْاالتي هثل ايٌکَ "ثؽای چَ آًِب ثَ ظًيب آهعٍ ّ
هيويؽًع؟" ّ يب " آًِب چَ کكي ُكتٌع ّ ُْيتهبى چيكت؟ " هيتْاى ايٌگًَْ اكؽاظ ؼا ثلکؽ ّاظانت ّ ثَ كؽهَ خػة ًوْظ.
ظکتؽ الًگ توكين ثٌعی اكؽاظ هبثل خػة تْقّ ؼُجؽاى كؽهَ ُب ؼا ثگًَْ ای ظيگؽ هطؽذ هيكبؾظّ ،ی هيگْيع" :تططئَ کٌٌعگبى
غُي اكؽاظ ؼا ًكجت ثَ ًْع ثؽضْؼظ اّليَ نبى ،ثَ قَ ظقتَ توكين هيکٌٌع :بيٌٌذگبى ّ يب ًگبٍ کٌٌذگبى ،کكبًي ُكتٌع کَ ثيهتؽ اؾ
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آًکَ گْل کٌيظ ّ يب ازكبـ کٌٌع ،هيطْاٌُع ثب ظيعى ثسثِب ؼا كِن ًوبيٌع .گْش دٌُذگبى ّ يب ضًٌْذگبى کكبًي ُكتٌع کَ ثيهتؽ اؾ
ِؽين نٌيعى هطبلت ؼا كِن ّ خػة هيٌوبيٌعًِ ّ .بيتب" لوس کٌٌذگبى کكبًي ُكتٌع کَ ثب هؽاخؼَ ثَ ازكبقبت ضْظ قؼي هيکٌٌع
ًكجت ثَ ظًيبی ثيؽّى اؼؾيبثي ظاظٍ ّ ظؼقت ّ ؿلّ ؼا تهطيى ظٌُع 7".نبيع نًٌْعگبى ثِتؽيي نکبؼُب ثؽای ؼُجؽاى كؽهَ ُب
ثبنٌع چؽا کَ آًِب ػبنن زؽف ؾظى ُكتٌع ّ ظؼ اًدبم ايٌکبؼ هِبؼت ضبيي ظاؼًع .ثؽای خػة ثيٌٌعگبى هؼوْال" ثَ آًِب كيلوِبی
تجليـي ًهبى ظاظٍ هيهْظ ّ نبيع ًسٍْ ّ نکل ثؽضْؼظ ّ ثکبؼ گؽكتي ظقتِب ّ قبيؽ اػُؤ ثعى ؾهبًيکَ ظاؼًع ثب ايهبى کبؼ تَْيسي
هيکٌٌع ظؼ خػة آًبى ضيلي تؼييي کٌٌعٍ ثبنع .ظؼ هْؼظ لوف کٌٌعگبى ّ يب زف کٌٌعگبى ،هؼوْال" هبهْؼاى خػة ظؼ كؽهَ قؼي
ي هبچ ّ ثْقَ ظّقتبًَ
هيکٌٌع ضيلي قؽيغ ؼّاثّ ظّقتي ّ ضْظهبًي ثب ايي ظقتَ اؾ اكؽاظ ثؽهؽاؼ ًوْظٍ ،اؾ ظقت ظاظى گؽم ّ زت
زعاکثؽ اقتلبظٍ ؼا هيٌوبيٌع ّ اقبقب" قؼي هيکٌٌع اؾ ِؽين ػبِلي ثَ آًِب ًؿظيک نعٍ ّ اػتوبظنبى ؼا خػة ًوبيٌع .ثِؽ يْؼت
ثِؽ نکلي کَ كؽهَ ُب اكؽاظ هكتؼع ؼا توكين ًوبيٌع ،چيؿی ؼا کَ آًِب ثطْثي هيعاًٌع ايٌكتکَ توبم نيٍْ ُب ًويتْاًع ظؼ توبهي م ّاهغ
ؼّی ُوَ اكؽاظ ثطْؼ يکكبى ػول ًوبيع .ثٌبثؽايي يک ؼّل تٌِب ًويتْاًع كؽظ ؼا ثَ كؽهَ خػة ًوبيع؛ ثلکَ ُوْاؼٍ تؽکيجي اؾ هٌطن
ّ اقتعالل ،اقتلبظٍ اؾ نيٍْ ُبی تبثيؽ گػاؼی ّ ًلْغ ّ ايدبظ ُيدبًبت ظؼ كُبی هٌبقت اقت کَ ثطْؼ هطغ ثؽای آًبى کبؼ ؼا اًدبم
ظاظٍ ّ هيتْاىًع كؽظ هٌبقت ؼا ثَ تْؼ كؽهَ ثيبًعاؾًع.
جزة اص طشيق استفبدٍ اص ضيٍْ ُبی استذاللي ّ هٌطقي – تخذيش هٌطقي - :ببصگطت بَ هذل سيبضي:
نيٍْ ُبی اقتعاللي ّ هٌطوي يب ثؽای آهْؾل ،تًسير ،تؼوين ّ يب تؼوييؽ يک ػويعٍ هْخْظ ّ يب ثؽای کبنتي يک ػويعٍ خعيع ظؼ
اكؽاظ ثکبؼ گؽكتَ هيهْظ .هي ايي نيٍْ ُب ؼا کال" «تطعيؽ هٌطوي» غُي ًيؽُّبی ظؼ زبل خػة ّ يب تبؾٍ خػة نعٍ هيطْاًن.
اخبؾٍ ظُيع هجل اؾ تَْير ثيهتؽ ،ثَ ثطم هجلي ثبؾگهتَ ّ يکجبؼ ظيگؽ كْؼهْلِبی هعل ؼيبَي ضْظ ؼا ثبؾثيٌي ًوبئين :كْؼهْلِبی
تـييؽ يک اػتوبظ ظؼ يک كؽظ اؾ قبظٍ تؽيي تب پيچيعٍ تؽيي اػتوبظات ثؽ ِجن هعل ؼيبَي تؼؽيق نعٍ ظؼ ثطم هجلي ثَ هؽاؼ ؾيؽ
ثْظ:

Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2
ظؼ ايي كْؼهْل ( ) Bnاػتوبظ خعيع ) Bo( ،اػتوبظ ههبثَ هعيوي ) ∑Bi( ،هدوْػَ اػتوبظات هسکن ّ نطًيتي اقت کَ هيتْاًٌع
هكتوي ثگػاؼًع ) Fo( ،ازكبقبت ّاثكتَ ثَ ايي اػتوبظ اقت ) T( ّ .هعت ؾهبًي اقتکَ ظؼ پؽّقَ
م
ؼّی اػتوبظ خعيع تبثيؽ ؿيؽ
تـييؽ ،ازكبقبت هؽثَِْ كؼبل ثْظٍ اًع ّ يب ثبيطالذ هب ثَ آًِب كکؽ کؽظٍ ّ يب آًِب ؼا ثَ يبظ هيآّؼظين ) E( .هيؿاى ُيدبًي اقت
کَ هب ظؼ خؽيبى ايي پؽّقَ ظانتَ اين ) T( ّ ،هعت ؾهبىي اقت کَ هب ثبيطالذ ُيدبى ؾظٍ ثْظٍ اين ّ يب ُيدبًبت ظؼ هب كؼبل ثْظٍ
اًع.
ظؼ ايي كْؼهْل ُوبًطْؼ کَ ظؼ گػنتَ تَْير ظاظٍ نع ،هب قَ هْللَ تـييؽ ّ يب تبثيؽ گػاؼی ؼّی اػتوبظ خعيع ظاؼين کَ تـييؽ ّ يب
ثکبؼ گيؽی ُؽ يک ؼا ظؼ پؽّقَ هطعّل قبؾی غُي ثَ تؽتيت« :تبثيؽ گغاؼی ّ يب ًلْغ»« ،کٌتؽل كکؽی» ّ «نكتهْی هـؿی»
ثٌب ثَ خعّل ؾيؽ ضْاًعين.

ؼظيق
1

كْؼهْل هْللَ:
Bo

نبضى چَ چيؿی ُكتٌع
اػتوبظ گػنتَ هؽثِْ ثَ
اػتوبظ خعيع

2

∑Bi + Fo × T

3

E × T2

اػتوبظات هْی هْثؽّ ،
ازكبـ ظؼ ؼاثطَ ثب
اػتوبظ هؽثَِْ
ُيدبًبت ثْخْظ آهعٍ ظؼ
پؽّقَ تـييؽ

چگًَْ هبثل تـييؽًع:
اؾ ِؽين تـييؽ اػتوبظات قبظٍ تؽ تهکيل
ظٌُعٍ اػتوبظ هؽثَِْ ثب اقتلبظٍ اؾ ليٍْ ُبی
اقتعاللي ّ ًلْغی.
ايؿّلَ يب هٌؿّی کؽظى كؽظ اؾ هسيّ ّ
ازكبقبت گػنتَ ّ ّاظاؼ کؽظى ّی ثَ تـييؽ
ؼكتبؼی
ايخبظ ُيدبًبت هكتوؽ ّ ِْالًي کؽظى ُؽ
چَ ثيهتؽ هعت ػوؽ آًِب.

ًبم هؽزلَ:
ًلْغ ّ يب تبثيؽ گػاؼی
کٌتؽل كکؽی
نكتهْی هـؿی

هجل اؾ تَْير هؽزلَ تبثيؽ گػاؼی ّ يب ًلْغ ،ثبيع يک ًکتَ ؼا يبظ آّؼ نْم کَ هؽازل كْم هيتْاًٌع تـييؽات يک نطى ؼا ّ يب
تـييؽات يک ػويعٍ ؼا ًوبيٌعگي کٌٌع .ثَ ايي تؽتيت کَ ظؼ كؽهَ هوکي اقت ةؼای تـييؽ يک كؽظ ثب اقتلبظٍ اؾ نيٍْ ُبی اقتعاللي ّ
ًلْغ نؽّع کؽظٍ ،ثَ کٌتؽل كکؽی ؼقيعٍ ّ قؽاًدبم ثب ثکبؼ گيؽی نكتهْی هـؿی ّ يب ايدبظ ُيدبًبت ضيلي هْی ّ ِْالًي هعت
كؽظ هؽثَِْ ؼا ثکل تـييؽ ظاظٍ ّ نطًيت اّ ؼا اؾ آًچَ کَ ُكت ثَ يک نطًيت كؽهَ ای تجعيل ًنّظ .اؾ ِؽف ظيگؽ ايي خعّل
هيتْاًع ثؽ پبيَ يک ػويعٍ ثبنع ،ثَ ايي هؼٌي کَ ثؽای تـييؽ يک ػويعٍ ههطى هوکي اقت توبم هؽازل كْم ثکبؼ گؽكتَ نْظ ،ثَ
ايي هؼٌي کَ هوکي اقت اثتعا ثب اقتلبظٍ اؾ نيٍْ ُبی اقتعاللي ّ ًلْغ ػوبيع قبظٍ هتهکلَ يک ػويعٍ پيچيعٍ تؽ ؼا تـييؽ ظاظ ،قپف ثب
ايؿّلَ کؽظى كؽظ ّ تـييؽ ؼكتبؼی ّی ًكجت ثَ آى ػويعٍ ضبو هبًغ اؾ ايي نع کَ ازكبقبت ّ اػتوبظات هْی ظؼ ؼاثطَ ثَ آى
اػتوبظ كؼبل نعٍ ّ كؽظ ؼا ثكوت اػتوبظ هعيوي ؼخؼت ظٌُع ّ قؽاًدبم ثب ايدبظ ُيدبًبت هْی اػتوبظ خعيع ؼا توْيت ّ هكتسکن
قبضتَ ّ ثؼجبؼتي اػتوبظ هعيوي ؼا ثکل ؼيهَ کي ًوْظ.
آًچَ کَ آًؽا هؽزلَ تبثيؽ گػاؼی ّ يب ًلْغ هيطْاًن اقبقب" ،تـييؽ اػتوبظ گػنتَ اؾ ِؽين تـييؽ اػتوبظات قبظٍ تؽ هتهکلَ آى اػتوبظ
ثب نيٍْ ُبی اقتعاللي ّ تبثيؽ گػاؼی اقت .اگؽ ثطبِؽ ظانتَ ثبنيع ظؼ ثطم گػنتَ تَْير ظاظين کَ ُؽ اػتوبظ ًكجتب" پيچيعٍ هب
هتهکل اقت اؾ هدوْع يکكؽی اػتوبظات قبظٍ تؽ کَ ُؽ يک تْقّ نجکَ ای اؾ چٌع ًؽّى هتًل ثَ ُن ًوبيٌعگي هيهًْع ّ ظؼ
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ّاهغ اتًبل ايي نجکَ ُبی قبظٍ تؽ اقت کَ يک نجکَ پيچيعٍ تؽ ؼا ثْخْظ هيآّؼًع کَ آى نجکَ پيچيعٍ تؽ آى اػتوبظ پيچيعٍ تؽ ؼا
ًوبيٌعگي هيکٌع :اگؽ هب هيظْؼ كْم ؼا ثهکل كْؼهْل ؾيؽ ثٌْيكين:

… Bo = B1+B2+B3+
هب ثب تـييؽ ُؽيک اؾ اػتوبظات قبظٍ تؽ قوت ؼاقت هيتْاًين ( ) Boؼا تـييؽ ظاظٍ ّ آًؽا تجعيل ثَ ( ) Bnکٌين.
ثؽای ههطى نعى هٌظْؼ كْم اخبؾٍ ظُيع کَ يک هثبل اؾ تـييؽ يک ػويعٍ تْقّ هدبُعيي ثب اقتلبظٍ اؾ نيٍْ ُبی اقتعاللي ّ
هٌطوي ثؿًن:
چگًَْ هيتْاى بب استفبدٍ اص ضيٍْ استذاللي ّ هٌطقي يک اعتقبد سا تغييش داد ،هثبل هجبُذيي:
کبتبليضّس ّ يب ضتبة دٌُذٍ هشبْطَ :آهبدگي ّ يب خْاست تغييش دس خْد فشد بٌب بَ داليل هختلف:
ضْاقت ؾًعگي ای ثِتؽّ ؼازتتؼ ّ اًدبم کبؼ ثب ؼاًعهبى ثبالتؽ« ،آهبظگي ثؽای تـييؽ ّ يب
ٍ
ػعم ؼَبيت اؾ َّؼيت هْخْظ ّ
ضْاقتبؼ زؽکت ّ ؾًعگي ای ًْ نعى» ظهيوب" ُوبى چيؿی اقت کَ اؾ اثتعای تبؼيص ثهؽی ػبهل هْثؽی ظؼ تـييؽ ّ ؼنع اًكبى اؾ
ؾًعگي ظؼ ؿبؼ تب ؾًعگي ظؼ ظًيبی پيچيعٍ اهؽّؾی ثْظٍ اقت ،اهب ُويي ػبهل هيتْاًع ظؼ ظقت يک زوَ ثبؾ هبُؽ تجعيل ثَ
کبتبليؿّؼ ّ يب نتبة ظٌُعٍ ای نْظ کَ ّی ثتْاًع ثب کوک آى ػويعٍ هب ؼا ظؼ هْؼظ ضبيي تـييؽ ظاظٍ ّ ثَ اُعاف پليع ضْظ ثؽقع.
هؼوْال" اکثؽ خػة نًْعگبى تْقّ كؽهَ ُب کكبًي ُكتٌع کَ ثٌب ثَ ظاليلي کَ ظؼ ثطم گػنتَ تَْير ظاظٍ نع ،ضْاُبى تـييؽ
ؾًعگي ضْظ ّ آؿبؾ ؾًعگي ّ زؽکتي ًْ ُكتٌع .ثِويي ظليل اؿلت آًبى آهبظٍ تـييؽ ػوبيع ّ نيٍْ ؾًعگي ّ کبؼ ضْظ ثْظٍ ّ ثٌب ثَ
ظاليلي اؾ ؾًعگي ضْظ ؼاَي ًجْظٍ ّ گؽچَ هوکي اقت ضْظ ًعاًٌع چَ چيؿی ؼا هيطْاٌُع ،اهب هيعاًٌع کَ َّؼيت هْخْظ ؼا
ضْاقتبؼ ًيكتٌع .ثؽای هثبل اؿلت کفاًي کَ ظؼ ظّ قَ قبل ثؼع اؾ اًوالة خػة هدبُعيي نعًع ،کَ ظؼ ّاهغ نبيع ًْظ ظؼيع اػُؤ
آًِب ثبنٌع ،کكبًي ثْظًع کَ اؾ ؾًعگي ظؼ ظّؼاى نبٍ ّ كؽٌُگ ّ ؼّاثّ زبکن ثؽ کهْؼ ظؼ آى ظّؼاى ؼاَي ًجْظٍ ّ ضْاُبى
ّظًع .ايي کبتبليؿّؼ ثكيبؼ هِوي ثْظ کَ ًَ تٌِب ثبػث نع
ؾًعگي ثب اكتطبؼ تؽ ،ثِتؽ ّ قبلوتؽ ثؽای ضْظ ّ قبيؽ ُوٌِْبى ضْيم ة
هدبُعيي ثتْاًٌع ثكبظگي ػُْ گيؽی کٌٌع ،ثلکَ ظؼ ّاهغ کوک کٌٌعٍ ای ثؽای توبم گؽُِّبی قيبقي ثْظ کَ ثتْاًٌع ظؼ آى ظؼيبی
هتالِن ،تْؼُبی ضْظ ؼا هولْ اؾهبُي ُبی خْاى قؽگؽظاى ظؼ ظّؼاى چٌع قبل اّل اًوالة ثکٌٌع.
اّليي ػويعٍ ای کَ هدبُعيي هيطْاقتٌع ظؼ ايي خْاًبى پؽنْؼ ّ ضْاُبى تـييؽ ثْخْظ آّؼًع ايي ثْظ کَ آًِب هؼتوع نًْع کَ تٌِب ؼاٍ
تـييؽ ايٌكتکَ آًبى ثَ هدبُعيي پيْقتَ ّ توبم ُكتي ّ ظاؼ ّ ًعاؼ ضْظ ؼا كعای ضْاقتِب ّ اُعاف هدبُعيي کٌٌع .اخبؾٍ ظُيع ايي
ػويعٍ ؼا ( ) BNثطْاًين.
ثؽای کبنتي چٌيي ػويعٍ ای آًِب اؾ ّخْظ يک ػويعٍ هعيوي ظيگؽ کَ هؼوْال" ظؼ ُؽ اًكبى ؼّثَ ؼنع ّ ثبلـي ّخْظ ظاؼظ ّ ظؼ توبم
كؽٌُگِب ثؼٌْاى يک ػويعٍ كْم الؼبظٍ هثجت تجليؾ هيهْظ نؽّع کؽظًع .يؼٌي اػتوبظ ثَ ايٌکَُ ،ؽ اًكبًي ثؽای آًکَ ضْظ ّ ضبًْاظٍ
ال ؾًعگي ثِتؽ ّ هؽكَ تؽ ّ هثجتتؽی ظانتَ ثبنٌعّ ،ی ثبيع قطت کبؼ کؽظٍ ّ اؾ ضْيم ظؼ ايي ؼاٍ ،كعاکبؼی ّ اؾ ضْظ گػنتگي
ًهبى ظُع( .هيگْين هثجت چؽا کَ هؼٌي ؾًعگي قبلن ّ هثجت ،اؾ يک ضبًْاظٍ تب ضبًْاظٍ ظيگؽ ّ اؾ يک كؽٌُگ تب كؽٌُگ ظيگؽ
هوکي اقت كؽم کٌع ).زبل اخبؾٍ ظُيع ثَ اػتوبظات قبظٍ تؽ هتهکلَ ايي اػتوبظ ًگبٍ کؽظٍ ّ آًؽا ثهکل كْؼهْل ؾيؽ قبظٍ قبؾی
کٌين :اخبؾٍ ظُيع (…  ) Bo = B1+B2+B3+ؼا ثهکل ؾيؽ تؼؽيق ًوبئين = ) B1( :نوب اًكبى ُكتيع = ) B2( .اًكبى هْخْظی
اختوبػي ،آگبٍ ّ هكئْل اقت = ) B3( .نوب ظؼ هوبثل ضْظ ّ ضبًْاظٍ ضْظ هكئْل هيجبنيع = ) B4( .هكئْليت يؼٌي كعا ّ اؾ
ضْظگػنتگي ّ پؽظاضت ثِب.
ُوبًطْؼ کَ ههبُعٍ هيهْظ اػتوبظات كْم ػديت ّ ؿؽيت ًجْظٍ ّ اکثؽ اًكبًِب ظؼ تنؼيجب" توبم كؽٌُگِبی گػنتَ ّ هْخْظ ثَ ههبثَ
چٌيي اػتوبظاتي اػتوبظ ظاؼًع .ايٌدب هي يسجتي اؾ هكئْليت اًكبى ظؼ هوبثل اختهبع ّ کهْؼ ّ ظيي ّ ايوبى ًکؽظم چؽا کَ اّال" ظؼ
ثؼُي اؾ خْاهغ ؿؽثي چٌيي اػتوبظی ضيلي کوؽًگ نعٍ ّ ثبًيب" ِؽذ چٌيي اػتوبظی کبؼ آًِب ّ ظؼ ًتيدَ هٌؽا خِت تَْير ايي
نيٍْ ضيلي قبظٍ هيکؽظ .الجتَ هدبُعيي ّ ال هبػعٍ آًؽا زتوب" هطؽذ هيکؽظٍ ّ هيکٌٌع ّ ثيهتؽيي اقتلبظٍ ؼا اؾ آى هيجؽًع.
ُوبًطْؼ کَ ظؼ كْؼهْل كْم ههبُعٍ هيهْظ هدبُعيي ثؽای تـييؽ ( ) BOازتيبج ًعاؼًع کَ توبم اػتوبظات قبظٍ كْم ؼا يک ثَ يک
تـييؽ ظٌُع ،آًِب تٌِب کبكي ثْظ کَ اػتوبظ ( ) B4( ّ ) B3ؼا اًعکي ظقتکبؼی کٌٌع .آًِب هيجبيكت اؾ هكئْليت تؼؽيق خعيعی ظاظٍ ّ
ؼاظ ؼا ّاظاؼ کٌٌع کَ ثَ ايي تؼؽيق خعيع هؼتوع نًْع .اگؽ هكئْليت كؽظ ظؼ هوبثل ضبًْاظٍ ظؼ ظّؼاى نبٍ ثَ هؼٌي تسًيل کؽظى،
اف
ثؽّتوٌع نعى ّ ،تبهيي آتيَ هبلي ضبًْاظٍ ثْظ ،هدبُعيي هيجبيكت آًؽا ثَ ايي تـييؽ ظٌُع کَ هكئْليت هب ظؼ هوبثل ضبًْاظٍ اؾ ايي
هيگػؼظ کَ کهْؼی «م قتول ّ آؾاظ» ؼا ثؽای آًِب ثْخْظ آّؼينّ ،هتي هب ايٌکبؼ ؼا اًدبم ظاظين ضْظ ثطْظ ثويَ هكبئل ُن زل هيهْظ
ّ کكي هستبج ثبهي ًويوبًع کَ هب ثلکؽ تبهيي آتيَ هبلي آًِب ثبنين .ظؼ ايٌدب آًِب اؾ يک ثسث اقالهي ًِبيت قْء اقتلبظٍ ؼا کؽظًع ّ
آى ثسث ػول يبلر ّ ػول زكٌَ ثْظ ّ ايٌکَ ّهتي كؽظی هيتْاًع ػول يبلر اًدبم ظُع اهعام ثَ ػول زكٌَ ًَ تٌِب ثْاة ًيكت
ثلکَ زتي هيتْاًع گٌبٍ ثبنع .يبظم اقت هثبلي کَ آًِب ظؼ آًؿهبى ثؽای نيؽكِن کؽظى ايي هطلت هيؿظًع ،ايٌجْظ کَ كؽٌ کٌيع نوب
يع تْهبى ظاؼيع ّ هيتْاًيع ايي پْل ؼا ثَ ُوكبيَ ضْظ ثعُيع کَ ضؽج ظّا ّ ظؼهبى ظضتؽ ثيوبؼ ضْظ کٌع ،ظؼ ػيي زبل هيتْاًيع ايي
يع تْهبى ؼا ثَ يک گؽٍّ اًوالثي ظاظٍ کَ قالذ ضؽيعاؼی کؽظٍ ّ ظنوٌي ؼا کَ كوؽ ؼا ظؼ خبهؼَ ثْخْظ آّؼظٍ ّ ثبػث نعٍ کَ
ُوكبيَ نوب هستبج ثبهي ثوبًع ؼا اؾ پبی ظؼ آّؼظ .ظؼ ايي هثبل ػول زكٌَ ػول اّل ّ ػنل يبلر ػول ظّم اقت .ثب اًدبم ػول
ظّم ،ػول اّل زبيل ّ ههگل توبم اكؽاظ هستبج ّ كويؽ زل هيهْظ ،اهب ثب اًدبم ػول اّل ٌُْؾ ُؿاؼاى ّ نبيع هيليًِْب کْظک
ُوكبيَ ثيوبؼ ّ هستبج ثبهي هيوبًٌع کَ هستبج اكؽاظی هثل هب ثبهي ضْاٌُع هبًع .ثٌبثؽايي ظؼ ايي هثل اًدبم ػول ظّم ّاخت ّ اًدبم
ػول اّل زتي هيتْاًع زؽام ثبنع .ثب اقتلبظٍ اؾ ايي هَْْع ّ ثب ثکبؼ گيؽی يک نيٍْ کبهال" اقتعاللي آًِب هيتْاًكتٌع هب ؼا هتوبػع
قبؾًع کَ ظؼ ايي هؽزلَ اؾ زيبت کهْؼ ،تسًيل ّ کبؼ ّ کْنم كؽظی ّ تبهيي ظؼآهع ّ ثؽّت ظؼ ثِتؽيي نکلم ػولي اقت
زكٌَ کَ هوکي اقت ظؼ ًِبيت ثبػث زل پبؼٍ ای اؾ هكبئل ضبًْاظٍ هب نعٍ ّ هب ؼا هبًغ قبؾظ کَ هكئْليت ضْظ ؼا ظؼ هجبل آًِب
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اًدبم ظاظٍ اين ،ظؼ زبليکَ ُؽ ثعنبًكي ّ ثبؾی ثع توعيؽ هيتْاًع توبم ؼنتَ ُبی هب ؼا ثكؽػت ثؽم ّ ثبظ ثبِل قبؾظ ّ هب ؼا ثَ ضبًَ
اّل ثبؾگؽظاًع .اهب كؼبليت ّ کْنم ةؼای ايدبظ کهْؼی پيهؽكتَ ،هكتول ّ ظهْکؽات کَ ػولي اقت يبلر ،ثبػث هيهْظ کَ توبم
هعيؽ ثبػث
ضبًْاظٍ ُب ضْنجطت نعٍ ّ زعاهلِبی ًيبؾ آًِب تبهيي گؽظظ ،هٌدولَ ضبًْاظٍ هب ّ .ظؼ َوي ُؽ اتلبم قبظٍ ّ ًب هِؽثبًي ت
اِل گؽظًع ّ .ظؼ هْؼظ تـييؽ ( ) B4آًِب کبكي ثْظ اؾ َؽة
ًويهْظ کَ ُوچْى زبلت اّل توبم کبؼُب ّ کْنهِبی هب ثؽازتي ة
الوثلِبی هْخْظ ظؼ كؽٌُگ هب ّ اؾ ظاقتٌِبئي کَ ظؼ ثچگي ضْاًعٍ ّ آهْضتَ ثْظين کوک ثگيؽًع ّ آى ايٌکَ کبؼ كؽظی ّ كعاکبؼی
كؽظی ثَ اًعاؾٍ کبؼ خوؼي خْاثگْ ًيكت زتي اگؽ كعاکبؼی زعاکثؽ ثبنع( .اقتلبظٍ اؾ َؽة الوثلُبئي هثل «يک ظقت يع ًعاؼظ»
ّ يب ظاقتبى پعؼی کَ ثب ًهبى ظاظى ًب تْاًبئي كؽؾًعاًم ظؼ نکكتي يک ظقتَ چْة کجؽيت ثَ آًِب آهْضت کَ اگؽ هتسع ثْظٍ ّ کبؼ
خوؼي کٌٌع نکكت ًبپػيؽًع).
ظؼ ًتيدَ ُوبًطْؼ کَ ههبُعٍ هيهْظ ثب يک کبؼ اقتعاللي ّ ػلي الظبُؽ کبهال" هٌطوي ّ زتي ذم ّ ظؼقت ،آًِب اػتوبظ كْم ؼا ثَ
ايي اػتوبظ تـييؽ ظاظًع کَ اّال" هب اًكبى ُكتين ،ثبًيب" اًكبى هْخْظی آگبٍ ّ هكئْل اقت ،ثبلثب" هب ظؼ هوبثل ضْظ ّ ضبًْظاٍ ّ
کهْؼ هكئْل هيجبنين ّ ظؼ ايي هؽزلَ ،هكئْليت هب ايٌكتکَ ثؽای ضْظ ّ ضبًْاظٍ ضْظ ّ ًكلِبی آيٌعٍ ،کهْؼی هكتنل ،آثبظ ّ آؾاظ
ؼا ثْخْظ آّؼين ّ ،هِوتؽ اؾ ُوَ ّ ًتيدَ ّ يب اػتوبظ آضؽ ايٌکَ كعاکبؼی ّ اؾ ضْظ گػنتگي كؽظی خْاة ًعاؼظ ّ ثبيع کبؼ ّ
کْنم هب ثًْؼت خوؼي ثْظٍ ّ ظؼ تهکيالتي نکل گيؽظ .الجتَ ثوْاؾات ايي کبؼ آهْؾني ّ تَْيسي آًِب ثب نيٍْ ُبی هطتلق
ظّلت ّ زکْهت ّ توبم گؽٍّ ُب ّ قبؾهبًِبی ظيگؽ ؼا ُؽ يک ؼا تست ػٌْاًي ّ ثهکلي ًلي ّ تططئَ کؽظٍ ثْظًع ظؼ ًتيدَ
آضؽيي ثسث ايي ثْظ کَ "ضْة ظؼ زبل زبَؽ آيب گؽٍّ ّ تهکيالتي اًوالثي تؽ ،هكتولتؽ ،ثِتؽ ،قبلوتؽ ،هٌظوتؽ ّ ،هْثؽ تؽ اؾ
هدبُعيي قؽاؽ ظاؼيع؟" ّ اگؽ ًعاؼيع پف ثبيع ثَ هب پيْـتَ ّ خبى ّ هبل ضْظ ؼا ثػل ؼقيعى قبؾهبى ثَ اُعاكم ًوبئيع .ثَ ايي
تؽتيت يک ػويعٍ هعيوي ؼا آًِب هيتْاًكتٌع تجعيل ثَ يک ػويعٍ خعيع ًوبيٌع ،ههگل ثؼعی آًِب ايي ثْظ کَ چگًَْ هبًغ ثبؾگهت اػتوبظ
هجلي نًْع ّ هثال" هب ثَ ايي ػويعٍ ثبؾگؽظين کَ ثبيع ثَ تسًيل ضْظ اظاهَ ظاظٍ ّ هعؼک تسًيلي ضْظ ؼا ثگيؽين ّ يب ثلکؽ ضبًْاظٍ
ّ تبهيي هؼبل ايهبى ثبنين ّ  ...ايٌکَ چگًَْ آًِب ثب ايي ههگل ّ يب ػبهل ثبؾظاؼًعٍ ثؽضْؼظ هيکؽظًع هَْْع ثسث ثطم ثؼعی
يؼٌي کٌتؽل كکؽی اقت.
هثبل القبعذٍ:
يک هثبل ظيگؽ هيتْاًع هثبل الوبػعٍ هيثبنع ،کَ چگًَْ اةُويي هتع ثظبُؽ ػولي ّ اقتعاللي آًِب هيتْاًٌع يک ػويعٍ هعيوي ؼا تجعيل
ثَ يک ػويعٍ خعيع کؽظٍّ ،هؽثبًي ضْظ ؼا ّاظاؼ ًوبيٌع کَ ظؼ ػوليبت تؽّؼيكتي-اًتسبؼی نؽکت کؽظٍ ّ هكجت کهتَ نعى تؼعاظ
ؾيبظی اكؽاظ ثيگٌبٍ نعٍ ّ ظؼ ػيي زبل ػول ضْظ ؼا هتل ّ ضْظکهي ًعيعٍ ّ ضْيم ؼا الين ًبم نِيع ظاًكتَ ّ ثِهت ؼا ظؼ اًتظبؼ
ضْظ ثجيٌع.
کبتبليضّس ّ يب ضتبة دٌُذٍ :اعتقبد عوْهي بَ بي عذالتي ّ تبعيض ًسبت بَ هسلوبًبى دس توبم دًيب
اگؽ ظؼ قطر خِبى ،چَ ظؼ کهْؼُبی هكلوبى ّ چَ ظؼ قبيؽ کهْؼُب اؾ هكلوبًبى آهبؼی گؽكتَ نْظ ،هتْخَ هيهْين کَ اکثؽا" ثؽ
ايي اػتوبظ ُكتٌع کَ ًكجت ثَ هكلوبًبى تجؼيٍ ّخْظ ظانتَ ّ آًِب ظؼ اهًي ًوبِ خِبى ثب ثي ػعالتي ظقت ثَ گؽيجبى ُكتٌع .ايي
اػتوبظ ّاهؼي ثطًْو ضْظ ؼا ظؼ هٌبههَ ثيي اقؽائيل ّ كلكطيي ًهبى هيعُع کَ ػوْم هَْغ گيؽيِبی ؿؽة ثٌلغ اقؽائيل ّ
ثُؽؼ كلكطيٌيبى اقت .ايي لتبة ظٌُعٍ ّ يب کبتبليؿّؼ ثطًْو ؾهبًي توْيت هيهْظ کَ هب اضجبؼ ّ كيلوِبی هؽثَِْ ثَ ثي
ؼزوي اقؽائيلي ُبی انـبلگؽ ظؼ كلكطيي ؼا ثَ ًوبيم گػانتَ ّ هًبئت ّ ههگالت ّ ؼًح ّ ػػاة آًِب ؼا ػيٌب" ثَ هططجبى ضْظ
ًهبى ظُين .ثطًْو اگؽ ثَ آًِب يبظ آّؼ نْين کَ چگًَْ آهؽيکب ّ ؿؽة ظؼ هوبثل «ضطب ُبی» کْچکتؽ قبيؽ ظّل ثطًْو
هكلوبى ،هثل ػؽام يعام زكيي ّ اكـبًكتبى ِبلجبى ،زبَؽ ثَ ّؼّظ ثَ خٌگ ّ ثَ ؼاٍ اًعاضتي کهتبؼ ػظيوي کَ ظؼ ظَُ هجل
نبُعل ثْظٍ اين نعًع ،ظؼ زبليکَ هطؼٌبهَ ُبی ثؽػليَ اقؽائيل ؼا ّتْ هيکىًع ّ ُيچ کهْؼ ؿؽثي زتي زبَؽ ثَ اػوبل
کْچکتؽيي تسؽيوي ثؽ ػليَ اقؽائيل ًيكت .ظؼ ايٌدب ثبيع ثَ هيؿاى ُيدبى  ،ؿن ،اًعٍّ ،ضهن ،کيٌَ ايدبظ نعٍ ظؼ هـؿ ّ ؼّذ
خْاًبى هكلوبى ّ زتي ؿيؽ هكلوبى ظؼ اهًي ًوبِ خِبى تْخَ نْظ .چٌيي ُيدبى ثؿؼگ ّ هكتوؽی (ِْالًي هعت ثْظى ؾهبى
اظاهَ ايي ُيدبى ّ ايٌکَ ثتْاى ظّ ُن هيؽقع) هيتْاًع ثب تْخَ ثَ هعل ؼيبَي يسجت نعٍ ظؼ ثطم هجلي ًَ تٌِب کبتليؿّؼ هْی ای
ظؼ تـييؽ كکؽی ُؽ هكلوبًي ثبنع ،ثلکَ ايي هوعاؼ اؾ ُيدبى آًوعؼ ثؿؼگ اقت کَ ضْظ ،ثطْظی ضْظ هيتْاًع ،اُؽهي هْی ظؼ ظقت
هطعّل کٌٌعٍ غُي ثْظٍ ّ اّ ؼا هبظؼ ثَ تـييؽ ػويعٍ اكؽاظ کؽظٍ ّ آًِب ؼا ّاظاؼ ثَ اًدبم ُؽ ػولي قبؾظ.
کبضتي يک عقيذٍ جذيذ تْسط القبعذٍ دس رُي قشببًيبًص:
اخبؾٍ ظُيع ظؼ ايٌدب هي ضعای ًب کؽظٍ ضْظ ؼا يک هطعّل کٌٌعٍ غُي الوبػعٍ كؽٌ کؽظٍ ّ ثب اقتلبظٍ اؾ ػوبيع هْخْظ ظؼ غُي يک
هكلوبى قؼي ًوبين کَ ػويعٍ خعيعی ؼا ظؼ اّ ةّخْظ آّؼم .اخبؾٍ ظُيع کَ ايي ػويعٍ خعيع ؼا ( ) Bnضْاًعٍ کَ ػجبؼت اقت اؾ
اػتوبظ ثَ ايٌکَ ّی ببيذ بَ القبعذٍ پيْستَ ّ ثب آهؽيکب ثدٌگع ّ ظؼ ايي خٌگ ُش عول «الصهي» ؼا اًدبم ظُع .هي ثؽای ؼقيعى ثَ
ايي ػويعٍ هيتْاًن اؾ يک قؽی ػوبيع قبظٍ تؽ اقتلبظٍ کٌن ،ػوبيعی کَ اکثؽ هكلوبًبى ،آًِب ؼا ّ يب ههبثَ نبى ؼا ظاؼًع ،هي هيتْاًن
آًِب ؼا ثب يکعيگؽ تؽکيت ًوْظٍ ،ثؼُي ؼا هعؼی تـييؽ ظاظٍ ّ ثَ ايي تؽتيت ثَ اػتوبظ ضبو ضْظ ثؽقن .كؽَب" اگؽ ( ) Bnؼا
ثهکل ؾيؽ تؼؽيق ًوبين:

Bn= B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8

ثب تؼؽيق ُؽ يک اؾ اػتوبظات قبظٍ تؽ ثتؽتيت ؾيؽ ،هيتْاًن ثب خوغ ؾظى آًِب ثَ اػتوبظ هْؼظ ًظؽ ضْظ ثؽقن.
( = ) B1ثي ػعالتي ػظيوي ثؽ ػليَ هكلوبًبى ثطًْو ظؼ كلكطيي ّخْظ ظاؼظ.
( = ) B2كلكطيٌي ُب هكلوبى ُكتٌع ّ قؽؾهيي آًِب انـبل نعٍ اقت.
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( = ) B3ايي ّظيلَ ُؽ هكلوبى اقت کَ اؾ هكلوبًبى ّ قؽؾهيي اقالهي ظؼ هوبثل تدبّؾ ّ انـبلگؽی ثيگبًَ ظكبع کٌع .خِت
هسکن کؽظى ايي اػتوبظ هي هيتْاًن ّاؼظ ثسث خِبظ اؾ هٌظؽ تعاكؼي نْم کَ تْقّ توبم هػاُت اقالم اهؽی ّاخت ثؽای هكلوبًبى
اقت.
( = ) B4ثٌبثؽايي ايي ّظيلَ ّاخت توبم هكلوبًبى اقت کَ ثَ ظكبع اؾ كلكطيٌيبى ثؽضيؿًع.
( = ) B5هوبثلَ ثب اقؽائيل تب ؾهبًيکَ آهؽيکب ثعّى ُيچ اهب ّ اگؽی اؾ ّی زوبيت هيکٌع ػول قبظٍ ای ًيكت.
( = ) B6ظّقت ظنوي هي ظنوي هي اقت.
( = ) B7ثٌبثؽايي آهؽيکب کَ ظّقت ثعّى هيع ّ نؽِ اقؽائيل اقت ،ظنوي هي اقت .ظؼ ايٌدب هي ثكتَ ثَ نؽايّ ؾهبًي ّ نؽايّ
كؽظ هوبةل ضْظ هيتْاًن ثؽای توْيت ظنوي ضْاًعى آهؽيکب ( ًَ تٌِب ظّلت آى ثلکَ آهؽيکب ثؼٌْاى يک کهْؼ (هؽظم ّ ظّلت)) هْاؼظ
ظيگؽ ؼا ُن اَبكَ ًوبين ،هثال" تدبّؾ آهؽيکب ثَ ػؽام ّ اكـبًكتبى ّ يب تُبظُبی كؽٌُگي هب ثيي هؽظم آهؽيکب ّ تْظٍ ُبی
هكلوبى.
( = ) B8کكي ًويتْاًع ثَ تٌِبئي ثب آهؽيکب ثدٌگع ّ ثبيع زتوب" ظؼ چبؼچْة يک قبؾهبى هثل الوبػعٍ ايٌکبؼ ؼا اًدبم ظُع( .ظؼ
ايٌدب هيتْاًن ّاؼظ تَْير ايي نْم کَ «يک ظقت تٌِب يعائي ًعاؼظ» ّ «اؿلت زبکوبى کهْؼُبی اقالهي ضبئي ثَ اقالم ُكتٌع ّ
ظؼ اًدبم ايي اهؽ اهعاهي اًدبم ًويعٌُع)».
ُوبًطْؼ کَ ههبُعٍ هيهْظ يک خػة کٌٌعٍ الوبػعٍ ثب اقتلبظٍ اؾ هٌطن ّ اقتعالل ّ ،ثب ثکبؼ گيؽی اضجبؼ هْخْظ ظؼ قؽاقؽ ظًيب ّ
اػتوبظاتي کَ ظؼ هؽثبًيم ّخْظ ظاؼظ ،هيتْاًع هعم ثَ هعمّ ،ی ؼا ثَ هوًع ضْظ ًؿظيک قبضتَ ّ اّ ؼا تجعيل ثَ يک ػُْ الوبػعٍ
کٌع.8
هٌطق جذيذ ّ يب تغييش آى:
اهب اگؽ ثٌب ثَ ظاليلي ،كؽَب" تـييؽ نؽايّ  ،هٌطن هب ظؼ ًوطَ ای ثؽيعٍ نْظ ،يؼٌي يکي اؾ ؾًديؽٍ ُبی ػويعتي هب ثعليل تـييؽ
ػويعٍ پبؼٍ گؽظظ چَ هيهْظ کؽظ؟
ؼيبليكن ثْظ ،ظؼ
ثؽای هثبل توبم ؾًديؽٍ ػويعتي ثبكتَ نعٍ تْقّ هدبُعيي ظؼ ظّؼاى هجل اؾ اًوالة ،زْل هسْؼ ّاثكتگي نبٍ ثَ اهپ
آًعّؼاى ًيؽُّبی «اًوالثي» هٌدولَ هدبُعيي ثسث خعی ای ظؼثبؼٍ ظهْکؽاقي ّ آؾاظی ًعانتَ ّ اقبقب" هعػي ثْظًع کَ خٌگ
آًبى ثؽ ػليَ نبٍ ،خٌگ ايهبى ثؽ ػليَ «اهپؽيبليكن آهؽيکبقت» يؼٌي يک ًيؽّی ضبؼخي .زتي اؾ م ًظؽ اقالهي ،ثسث خِبظ ثؽ
ػليَ يک ظيکتبتْؼ ضْظی ٌُْؾ تئْؼيؿٍ ًهعٍ ثْظ ّ ُوچْى گػنتَ ،هثال" ظؼ ظّؼاى اًوالة ههؽَِّ ّ يب ظؼ قبيؽ کهْؼُبی
اقالهيُ ،وْاؼٍ ثسث خِبظ ؾهبًي تْخيَ هػُجي الؾم ضْظ ؼا هييبكت کَ ثسث هجبؼؾٍ ثب يک ظيکتبتْؼی ّاثكتَ ثَ ضبؼخي ثبنع،
ُوبًگًَْ کَ هسوعػلي نبٍ ّاثكتَ ثَ ؼّقيَ تؿاؼی ثْظ ّ ؼژين پِلْی ّاثكتَ ثَ اهپؽيبليكتُبی اًگليف ّ آهؽيکب ثْظًع .ظؼ
ايًٌْؼت خِبظ هيتْاًكت هؼٌي ظانتَ ثبنع ،چؽا کَ آًِب هعػي هيهعًع کَ خٌگ ثؽ ػليَ ظيکتبتْؼ ضْظی ظؼ ّاهغ خٌگ ثؽ ػليَ
هْای ضبؼخي ؿيؽ هكلوبى اقت کَ کهْؼ ؼا تكطيؽ کؽظٍ ّ ًْکؽ ضْظ ؼا ثؽقؽ هعؼت گػانتَ اقت .اهب ثؼع اؾ اًوالة نؽايّ ثکل
تـييؽ کؽظ ،ظيگؽ نبُي کَ ثتْاى ّی ؼا ّاثكتَ ثَ اهپؽيبليكن ظاًكت ّخْظ ًعانت ،ثلکَ ثبلؼکف ،زکْهت خعيع ثؽ ػليَ اهپؽيبليكن
ّ ثطًْو آهؽيکب ثْظ ّ ثؼُب" اهعاهبتي ّ گلتبؼی ثؽ ػليَ آهؽيکب ّ اهپؽيبليكن ظانت کَ ثكب ؼاظيکبلتؽ اؾ هدبُعيي ّ گؼُِّبی
اًوالثي هبؼکكيكتي ثْظ .ظؼ چٌيي نؽايطي توبم گؽُِّبی چپ ثب يک هؼُل ايعئْلْژيک ،ػولي ّ هٌطوي ؼّثؽّ نعًع ّ آى ايي
ثْظ کَ ظؼ چٌيي نؽايطي ظؼ هوبثل زکْهت خعيع چَ اقتؽاتژی ّ تبکتيکي ؼا اتطبغ ًوبيٌع؟ هدبُعيي ًويتْاًكتٌع يک نجَ اػالم
ًوبيٌع کَ اؾ ايي ثجؼع اهپؼيبليكن ظنوي هب ًيكت ّ زکْهت خعيع «ظنوي هؽظم ايؽاى ّ هبقت» .چؽا کَ اػتوبظ هعيوي زتي اػُؤ
هدبُعيي کَ ظؼ ضْظ گؽٍّ نکل گؽكتَ ثْظ ّ ثطًْو اػتوبظ ُْاظاؼاى ّ هؽظم ػبظی ُوَ ّ ُوَ ؼّی هٌطن ّ ُيدبًبت هْی
ايدبظ نعٍ ِي قبلِبی هتوبظی ّ ثطًْو ظّؼاى اًوالة ،ثؽ ػليَ آهؽيکب ّ اهپؽيبليكن نکل گؽكتَ ثْظ  .زتي هطبللت ثب نبٍ
ػوعتب" ثعليل ّاثكتگي ّی ثَ آهؽيکب ثْظ.
ثؼُي اؾ گؽُِّبی هبؼکكيكتي ّ چپ هثل زؿة تْظٍ ّ اکثؽيت كعائيبى کَ ِؽكعاؼ ضطِْ نْؼّی ثْظًعّ ،اهؼيت َّؼيت خعيع
ؼا پػيؽكتَ ّ زعاهل ثهکل ظبُؽی ّ تبکتيکي ،اػالم کؽظًع کَ تب ؾهبًيکَ زکْهت خعيع ثؽ ػليَ اهپؽيبليكن ثبنع آًِب ًويتْاًٌع ثؽ
ػليَ ايي زکْهت خٌگيعٍ ّ زتي ثبيع ثب ّی ّاؼظ ُوکبؼی نًْع .هدبُعيي تست ؼُجؽی ؼخْی کَ ٌُْؾ ضْظ ؼا هدجْؼ ثَ اِبػت
اؾ ُوبى هٌطن هعين (اهپؽيبليكن = ظنوي) هيعيعًع ،ظؼ آؿبؾ ًْک زولَ ضْظ ثؽ ػليَ زکْهت خعيع ؼا ثكوت ظّلت هٌِعـ ثبؾؼگبى
گؽكتٌع ،ثب ايي اقتعالل کَ آًِب ليجؽال ُكتٌع ّ ظؼ اظاهَ زکْهت ضْيم چبؼٍ ای خؿ ّاثكتگي ثَ اهپؽيبليكن ًعاؼًع .9اهب ثؿّظی
هتْخَ نعًع کَ ظؼ نؽايّ آًعّؼاى ،ليجؽالِب ثب آًِب قؽًْنتي ههبثَ ظانتَ ّ هوکي اقت زتي ثتْاًٌع هتسع تبکتيکي آًبى هسكْة
گؽظًع .ظؼ آًؿهبى زؿة خوِْؼی اقالهي تست ؼُجؽی آيت هللا ثِهتي زعاهل اؾ ًظؽ هدبُعيي ثٌظؽ هيؽقيع کَ ثؿّظی توبم اؼکبى
زکْهتي ؼا ظؼ ظقت ضْاُع گؽكت .ظؼ ًتيدَ اؾ ًظؽ ؼخْی ؼؿيت ّ يب ظنوي ايلي ّی ثؽای ؼقيعى ثَ زکْهت ايي زؿة ّ
ؼُجؽل ثْظ .لػا ّی هيجبيكت ثؽای ؼقيظى ثَ هوًْظ ،اػتوبظ اػُؤ ّ ُْاظاؼاى ؼا اؾ «اهپؽيبليكن = ظنوي» ثَ «زؿة خوِْؼی
اقالهي ّ آيت هللا ثِهتي = ظنوي» تـييؽ ظُع.
تـييؽ چٌيي ػويعٍ هسکوي کبؼ قبظٍ ای ًجْظ کَ ثكِْلت اًدبم گيؽظ .آًِب ثَ آقبًي ًويتْاًكتٌع ثيکجبؼٍ اػالم ًوبيٌع کَ زکْهت ّ يب
زتي زؿة خوِْؼی ّاثكتَ ثَ آهؽيکب ُكتٌع ّ ظنوٌي آًِب ثب ايٌعّ ًهئت گؽكتَ اؾ ظنوٌي ايهبى ثب اهپؽيبليكن اقت .ظؼ ايي ًوطَ
آًبى ثؽای اػُؤ ّ ُْاظاؼاى ّاژٍ خعيعی ؼا هطؽذ کؽظًع تست ػٌْاى «اؼتدبع ّ هؽتدؼيي» ّ توبم ظنوٌبى ضْظ ؼا ّ يب
ثبيطالذ ظنوٌبى «ضلن» ّ «ضعا» ّ «تؽهي ّ ؼنع» ؼا هؽتدغ ضْاًعًع ّ ِجؼب" اهپؽيبليكن ؼا ُن هؽتدغ ثؿؼگ ّ ايعئْلْژيک
ًبهيعًع .ثب هؽتدغ ضْاًعى اهپؽيبليكن ،ظؼ ّاهغ آًبى ثطؽؾ هبُؽاًَ ای "هوبّهت ّ يب زف ًبقبؾگبؼی ظؼًّي ("10) dissonance
ک آًبى «اؼتدبع» ؼا ظؼ ّاهغ اقن ظيگؽ
اػُؤ ّ ُْاظاؼاى ًكجت ثَ ايي هوْلَ خعيع ّ ظنوي ظاًكتي ّی ؼا ضٌثي ًوْظًع ،چؽا ٍ
اهپؽيبليكن ظاًكتٌع کَ ظنوي ضًْي ّ ايلي ثْظ ّ ظؼ ًتيدَ ازكبـ ًکؽظًع کَ اػوتبظات هْی ّ هعيوي آًِب ظقتطْل تـييؽ ّ تسْل
نعٍ اقت .ظؼ ػيي زبل آًبى ثَ تعؼيح ّ ثب ظقتْؼ کبؼ ؼّؾاًَ ّ هؽزلَ ثَ هؽزلَ ثؽای ُوَ اػُؤ ّ ُْاظاؼاى ثبيطالذ خب
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اًعاضتٌع کَ ظنوي ايلي آًِب ظؼ ظاضل کهْؼ ّ يب ثَ ػجبؼتي «ظنوي ؼنع ّ تؽهي ّ  »...اؼتدبع ظاضلي اقت کَ هْخْظی ًيكت
هگؽ «زؿة خوِْؼی اقالهي تست ؼُجؽی آيت هللا ثِهتي».
زؽکت ثؼعی آًِب ّيل ايي ظّ هوْلَ ثَ يکعيگؽ ثْظ ،يؼٌي «ظنوي ظاضلي = اؼتدبع ظاضلي = زؿة خوِْؼی ّ آيت هللا ثِهتي»
ثَ «ظنوي ايلي = اؼتدبع ثؿؼگ ّ يب ايعئْلْژيک = اهپؽيبليكن آهؽيکب» .ههگل آًبى ايٌجْظ کَ چَ ثلسبظ تسليلِبی ِجوبتي ضْظ
اؾ زؿة خوِْؼی ّ کل زکْهت (کَ آًِب ؼا ّاثكتَ ثَ ضؽظٍ ثْؼژّاؾی قٌتي هيعاًكتٌع) ّ چَ ثلسبظ ػولکؽظُب ّ نؼبؼُبی
ؼّؾاًَ ايي زؿة ّ زکْت ثؽ ػليَ آهؽيکب ،آًِب ثكبظگي ًويتْاًكتٌع ايي ظّ هوْلَ يؼٌي «اؼتدبع ظاضلي» ّ «اهپؽيبليكن» ؼا ثَ
يکعيگؽ ؼثّ ظٌُع .ثطًْو ايٌکَ چَ هدبُعيي ّ چَ قبيؽ گؽُِّبی چپ ِي ايي هعت کبؼ تئْؼيک ّ قيبقي گكتؽظٍ ای ظؼ خب
اًعاضتي ايي هطلت کؽظٍ ثْظًع کَ ظؼ ّاهغ پبيگبٍ ظاضلي ّ ايلي اهپؽيبليكن ظؼ ايؽاى ليجؽالِب ُكتٌع ّ ًَ ثبيطالذ «ضؽظٍ
ثْؼژّاؾی قٌتي ّ زؿة خوِْؼی ّ  .» ...ثؽای زل ايي هؼُل هدبُعيي ّ نطى ؼخْی ّاؼظ ايي اقتعالل نعًع کَ «اؼتدبع
اؾ آًدب کَ ّاثكتَ ثَ ضؽظٍ ثْؼژّاؾی قٌتي اقت ،ظّؼاى کبؼآيی ال ثكؽ آهعٍ ّ اقبقب" هبظؼ ًيكت هؼُالت ّ ههگالت يک
خبهؼَ ثْؼژّاؾی هؽى ثيكتن ؼا زل ًوْظٍ ّ کهْؼ ؼا اظاؼٍ ًوبيع ،ظؼ ًتيدَ ظيؽ يب ؾّظ ،ثؼع اؾ هجَُ کؽظى هعؼت ّ ًبثْظ کؽظى
ًيؽُّبی اًوالثي (ثطْاًيع هدبُعيي) ،هعؼت ؼا ثَ ليجؽالِب ضْاٍ ىظ ظاظ ّ آًِب ًيؿ ظّثبؼٍ کهْؼ ؼا ظّ ظقتي توعين اهپؽيبليكن آهؽيکب
ضْاٌُع کؽظ ».ثَ ايي تؽتيت آًِب ثب «خبظٍ يبف کي اهپؽيبليكن» ضْاًعى زؿة خوِْؼی ّ يب ثب اظثيبت ايهبى «اؼتدبع» تْاًكتٌع
ايي ظّ هوْلَ ّ يب ظّ ظنوي (ظاضلي ّ ثيؽًّي) ؼا ثَ يکعيگؽ ّيل کؽظٍ ّ ثػؼ اػتوبظ خعيع ظؼ اػُؤ ؼا ثعّى ايدبظ هوبّهت ظؼًّي
خعی ای ظؼ هـؿ ّ ؼّذ آًبى ثکبؼًع.11
ثب چٌيي کبؼ اقتعاللي ّ هكتوؽی ،ثبَبكَ نتبة ظٌُعٍ ػبِلي – ُيدبًي كْم الؼبظٍ ّ ؼّؾاًَ ای کَ ثب ًهؽ ّ اؼائَ اضجبؼ هؽثِْ
ثَ آؾاؼ ّ اغيت ُْاظاؼاى خْاى قبؾهبى ظؼ ضيبثبًِبی نِؽُبی هطتلق ،هدبُعيي پطم هيکؽظًع ،آًِب ثتعؼيح تْاًكتٌع زکْهت ّ
زؿة ؼا ظؼ اغُبى ُْاظاؼاى ضْظ اؾ خبيگبٍ "ظّقت ّ اؾ ضْظ" ثَ خبيگبٍ "ظنوي" هٌتول کٌٌع .ظؼقت ثِويي ظليل ُن ثْظ کَ ّهتي
يکي ظّ قبل ثؼع آًِب اّليي ػوليبت تؽّؼيكتي ضْظ ؼا ثؽ ػليَ زؿة ّ نطى آيت هللا ثِهتي هؽتکت نعًع ،اؾ ًظؽ ُْاظاؼاى ّ
اػُؤ زؽکتي «ظؼقت» ّ «هٌطوي» ّ زتي «هتسْؼاًَ» ّ «اًوالثي» ّ نبيع «اقالهي» هيٌوْظ .ظؼ زبليکَ اؾ ًظؽ هؽظم زعاهل
يک کبؼ ضيلي ؿيؽ اضالهي ثْظ ّ ظؼقت ثِويي ػلت ُن ثْظ کَ هدبُعيي ُيچگبٍ ؼقوب" اًدبم ايي زؽکت ؼا ثؼِعٍ ًگؽكتٌع( .الجتَ
ُوبًطْؼ کَ ظؼ پبًْيف گػنتَ غکؽ نع چٌع قبل ثؼع کَ آًِب كکؽ کؽظًع هؽظم ُن آهبظگي پػيؽل ايي زؽکت ؼا ظاؼًع ،ثطْؼ ٌهٌي
اًدبم آًؽا ثؼِعٍ گؽكتٌع).
ثؼع اؾ خب اًعاضتي ػويعٍ (اؼتدبع = زؿة = زکْهت = خبظٍ يبف کي اهپؽيبليكن = ظنوي) ّ نؽّع هجبؼؾٍ هكلسبًَ ظيگؽ
ؼخْی ازكبـ ازتيبج ثَ زع ّايل ايي هؼبظلَ (خبظٍ يبف کي اهپؽيبليكن) ًعانتَ ّ اةغکؽ يک خولَ آًؽا زػف ًوْظّ .ی ظؼ
هًبزجَ ای ظؼ قبل  1380ظؼ پبؼيف ثَ ًبگِبى گلت :لطلب" ثوي ثگْئيع کَ اهپؽيبليكن ثب هب چَ کؽظٍ کَ ضويٌي ًکؽظٍ اقت ّ .ثب
گلتي ايي خولَ ػوال" اهپؽيبليكن ثؼٌْاى ظنوي ايلي اؾ توبم نؼبؼُب ّ تجليـبت ظؼًّي ّ ثيؽًّي قبؾهبى زػف گؽظيع ّ ػوال" «
ؼژين ضويٌي» ثؼٌْاى ظنوي ايلي هؼؽكي ّ تجليؾ نع.
ايي ًوًَْ ای اؾ اقتلبظٍ اؾ هٌطن ( ِجؼب" ثب ثکبؼ گيؽی نتبة ظٌُعٍ ُبی ػبِلي ّ ازكبقي) ثؽای تـييؽ يک ػويعٍ ّ يب زتي
ايدبظ يک هٌطن خعيع تْقّ كؽهَ ُبی هطؽة ثْظ .هدبُعيي ظؼ ثکبؼ گيؽی ايي نيٍْ آًچٌبى هْكن ثْظًع کَ ثَ خؽأت هيتْاى گلت
کَ اهؽّؾٍ کوتؽ ػُْ ّ ُْاظاؼی ثَ يبظ هيآّؼظ کَ قبؾهبى آًِب ؼّؾی كوّ ّ كوّ ثب ُعف ّ ثِبًَ هجبؼؾٍ ثب اهپؽيبليكن ّ ثب يک
ايعئْلْژی ّ هٌطن ّ ظنوي هتلبّت ثْخْظ آهع ّ آًِب ثب ضْاقت ّ ُعف ظيگؽی ثَ ايي قبؾهبى پيْقتَ ّ يب ُْاظاؼ آى نعًع.
تغييش هٌطق ًوًَْ القبعذٍ:
ػول کل ُبی الوبػعٍ ُن ههگلي ههبثَ هدبُعيي ظانتٌع .گؽچَ آًِب ثَ ؼازتي هيتْاًكتٌع تست ػٌْاى «هجبؼؾٍ ثؽ ػليَ هتدبّؾ ؿيؽ
هكلوبى ضبؼخي = آهؽيکب ّ اقؽائيل» ّ ثب ُعف آؾاظ قبؾی قؽؾهيٌِبی انـبل نعٍ اقالهي ُْاظاؼاًي ؼا ثكوت ضْظ خػة ًوْظٍ
ّ آًِب ؼا ّاظاؼ ثَ اًدبم ُؽ ػولي ثؽ ػليَ ثطًْو آهؽيکبئيبى ّ اقؽائيليِب ّاظاؼًع ّ ،زتي ثلسبظ كوِي تست ػٌْاى تدبّؾ
آهؽيکب ثَ کهْؼُبی هكلوبى تْاًكتٌع زولَ ثَ ضبک آهؽيکب ّ زتي کهتي هؽظم ػبظی ظؼ آًکهْؼ ؼا تْخيَ ًوبيٌع .اهب اؾ آًدب کَ
ُعف ًِبئي الوبػعٍ زولَ ثَ کهْؼُبی هكلوبى ثب تْخيَ «آؾاظی قبؾی آًِب اؾ چٌگ زکْهتِبی خِل ّ ًْکؽ آهؽيکب» ّ «ؾًعٍ
قبؾی زکْهت ضللب» ههبثَ ظّؼاى اهْی ّ ػجبقي اقت ،تبکتيکِب ّ اقتؽاتژی آًِب ًِبيتب" هيجبيكت تـييؽ کؽظٍ تب آًِب ثتْاًٌع
ػوليبت تؽّؼيكتي ضْظ ؼا ثَ کهْؼُبی هكلوبى ثكّ ظاظٍ ،خٌگ نيؼَ ّ قٌي ؼاٍ ثيبًعاؾًع ّ زتي ُن ظيٌبى هكلوبى ّ هؽظم ػبظی
ضْظی ؼا ثوتل ثؽقبًٌع .ثِويي ظليل آًبى ثؽای تْخيَ ػوليبت تؽّؼيكتي ضْظ ،ثَ يک تـييؽ ّ يب چؽضم هٌطوي ازتيبج ظانتٌع .كکؽ
کٌن آًِب ثؽای ثکبؼ گيؽی چٌيي هٌطوي قؼي کؽظًع اؾ ًظؽات هتلکؽيي هػُجي زٌجلي ّ ُّبثي هثل اثي تييوَ ّ هسوع ثي ػجعالُْبة
ّ نبيع ثيهتؽ اؾ ُوَ قيع هطت اقتلبظٍ کؽظًع .ثؽ ِجن ايي ًظؽات ّ آهْؾنِب ،هكلوبًبًي کَ زبَؽ ثَ ُوکبؼی ،قبؾل ّ زتي
تسول کلبؼ (ظؼ ايٌدب ثطْاًيع اهؽيکب ّ قبيؽ هتسعاًم) ُكتٌع« ،خبُل ،»12هؽتع ّ ههؽک ثْظٍ ّ هتلهبى خبيؿ اقت.
حقَ ُبی استذاللي ّ هٌطقي:
استفبدٍ اص ضشة الوثلِب ،قصَ ُب ّ گفتَ ُبی هشدهي  ،هزُبي ّ حتي علوي جِت گشفتي ًتبيجي کبهال" بي سابطَ ّ هتفبّت.
ايي يکي اؾ زوَ ُبی ثكيبؼ هعيوي اقت ّ اگؽ ظهت کٌيع ثکبؼ گيؽی ثكيبؼی اؾ آًِب ؼا ظؼ تجليـبت تدبؼی تلْيؿيًِْبی ضْظ ّ ظؼ
گلتبؼ ُبی قيبقت هعاؼاى هسلي ًيؿ هماُعٍ ضْاُيع کؽظَ .ؽة الوثلِب ،هًى ّ گلتبؼ هؽظهي ،ثؼٌْاى ثطهي اؾ كؽٌُگ يک
هلت ،ضيلي ػوين ظؼ كکؽ ّ ؼّذ هب کبنتَ نعٍ اًع ّ زتي ثعّى آًکَ هٌطوي ظؼ پهت ثؼُي اؾ آًِب ثبنع ،هيتْاًٌع کبؼ چٌعيي
قبػت ثسث هٌطوي ؼا ثکٌٌع .ثؽای هثبل هوکي اقت نوب قبػتِب ثب اقتعالل ّ ثؽُبى اؾ هبنيي ّ يب ضبًَ ظّقتي تؼؽيق ًوبئيع ّ
ًبگِبى توبم اقتعالالت نوب ثب يک گلتَ كؽَب" پعؼ ّ يب ُوكؽتبى ًوم ثؽ آة هيهْظ ،هثال" ّی هيگْيع «هؽؽ ُوكبيَ ؿبؾ اقت».
نبيع تکؽاؼ َؽة الوثلِب ّ هًى تْقّ ُوگبى اؾ ظّؼاى کْظکي ّ اقتلبظٍ هكتوؽنبى ظؼ هوبِغ ؾهبًي ّ ظؼ نؽايّ هصتلق،
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آًِب ؼا ثعّى آًکَ هب هتْخَ ثبنين تجعيل ثَ اػتوبظات ػويوي ظؼ كکؽ ّ ؼّذ هب کؽظٍ اًع .اگؽ اؾ ثطم هجلي ثطبِؽ ظانتَ ثبنيع،
تکؽاؼ ُوْاؼ کبؼ هيکٌع ،چؽا کَ تکؽاؼ ثبػث توْيت اِالػبت ؼقبًي يک ًؽّى ثَ ًؽًِّبی هـؿی ظيگؽ نعٍ ّ آى ًؽّى ؼا تجعيل
ثَ يک قلْل هْی ػًجي هيکٌع ّ ظؼ ًتيدَ اػتوبظ ثْخْظ آهعٍ ؼكتَ ؼكتَ تجعيل ثَ يک اػتوبظ هْی ّ يب هسکن هيهْظ .نيٍْ اقتلبظٍ
اؾ هًى ّ َؽة الوثلِب ثَ ايي تؽتيت اقت کَ اقتلبظٍ کٌٌعٍ آى ،اّل آى هًَ ؼا تؼؽيف هيکٌع ّ اگؼ قطٌؽاى هبُؽی ثبنع قؼي
هيکٌع ثَ آى نبش ّ ثؽگ اَبكي ُن ظاظٍ ّ تب آًحا کَ هوکي اقت آًؽا ِْالًي ،خػاة ّ ،ضبِؽٍ آكؽيي ّ قؽگؽم کٌٌعٍ ًوبيعّ .
ظؼقت ظؼ ًوطَ ای کَ ُوَ ظؼ يک كُبی ضلكَ ،ؼَبيت ّ هْاكوت کبهل كؽّ ؼكتَ اًع ثب اقتلبظٍ اؾ يک ههبثَ کبؼی
( ) homomorphismآًِب ؼا اؾ ًتيدَ گيؽی ظاقتبى ّ يب َؽة الوثل ثَ ًتيدَ گيؽی هَْْع ضْظ م يکماىظ.
ثؽای ؼّني نعى هَْْع نبيع ثع ًجبنع چٌع هثبلي اؾ قطٌؽاًي ُبی ؼخْی ؼا ًول کٌن .الجتَ ثيبى ظاقتبًِبی نؼؽ گًَْ هثل ظاقتبى
قيوؽؽ ّ قْاقتلبظٍ اؾ هًى هؽآًي هثل اقتلبظٍ اؾ اػدبؾ ثبؼ ظاؼ نعى زُؽت هؽين ؼا ظؼ خبئي ظيگؽ غکؽ ضْاُن کؽظ ،اهب ظؼ
ايٌدب قؼي هيکٌن چٌع هثبل کْتبُتؽ ّ قبظٍ تؽ ؼا ثؼٌْاى ًوًَْ غکؽ کٌن.
ظؼ اثتعای تهکيل نْؼای هلي هوبّهت ،کَ ٌُْؾ تؼعاظی اؾ اػُؤ آى ًكجتب" هكتول اؾ هدبُعيي ثْظًع ،ؼخْی ثؽ قؽ تًوين
گيؽيِب ثب ثسث ّ ايؽاظ گيؽيِبی آًِب ثطًْو ثؽ قؽ هَْْػبت ظهْکؽاقي ،نؽکت قبيؽ هطبللبى زکْهت ظؼ نْؼا ّ اقتوالل
ؼّثؽّ هيهع .ظؼ ًتيدَ ّی ثؽای ؼازت نعى اؾ نؽ ايي ثسثِب ّ اًتوبظات آًِب هثبلي ؾظ ثب ايي هُوْى کَ «ؾهبًي کَ ضبًَ نوب
آتم گؽكتَ ّ ظاؼظ ظؼ آتم هيكْؾظّ ،هت خؽ ّ ثسث ثب اػُؤ ضبًْاظٍ ًيكتً ،طكت ثبيع ُوَ ظقت ظؼ ظقت يکعيگؽ آتم ؼا
پؽظاؾين ».ثَ ايي تؽتيت ّی ًتيدَ گؽكت کَ تب ؾهبًيکَ «ؼژين ضويٌي» قوِْ ًکؽظٍ
ضبهْل قبضتَ ّ ثؼع ثَ زل اضتالكبت ظؼًّي ة
اقت ،آًِب ثبيع اضتالكبت ظؼًّي ؼا ثکٌبؼی ًِبظٍ ّ توبم کْنم ضْظ ؼا يؽف «ثؽاًعاؾی» زکْهت کٌٌع ّ ثؼع اؾ پيؽّؾی ثَ زل
اضتالكبت ضْيم ثپؽظاؾًع .ايي ًوطَ پبياى ظهْکؽاقي ّ آؾاظی ثيبى ظؼ نْؼای هلي هوبّهت ّ ًوطَ آؿبؾ خعائي اػُؤ هكتول ّ
ًيوَ هكتول اؾ آى ّ تجعيل نعى آى ثَ ًبم ظيگؽی ثؽای هدبُعيي ثْظ .هدعظا" ظؼ ًوطَ آؿبؾ تهکيل نْؼا ،ثكيبؼی اؾ اػُؤ هكتول
آى کْنم ظانتٌع کَ ؼخْی ؼا هبًغ قبؾًع کَ نْؼا ؼا گكتؽظٍ تؽ کؽظٍ ّ اػُؤ خعيعی ُوچْى ثطتيبؼ ؼا ثَ آى ظػْت ًوبيع .ظؼ
ايٌدب ؼخْی خْاة توبم ثسثِب ّ اقتعاللِب ؼا ثب يک خولَ ّ َؽة الوثل هيعاظ ّ هيگلت «ؼاٍ ظاظى گؽگ ثَ گلَ گْقپٌعاى
ضطبقتً ّ ،».تيدَ هيگؽكت کَ هب زن ًعاؼين ظؼ آيٌعٍ ايؽاى هؽظم کهْؼهبى ؼا ثعقت گؽگِب (ثطتيبؼ ّ قلطٌت ِلجبى ّ ُؽ کف
ظيگؽی کَ هوکي ثْظ هطبلق هدبُعيي ثبنع) ثكپبؼين.
ؼخْی زتي ظؼ ظّؼاى اًوالة ايعئْلْژيک قؼي هيکؽظ ثب اقتلبظٍ اؾ هلبُين ػلوي هب ؼا ّاظاؼ ثَ هجْل گلتبؼ ضْظ کٌع .ثؽای هثبل
ک ُوَ کبؼُب ؼا ثکٌبؼی ًِبظٍ ّ
ظؼ هؽزلَ ظّم اًوالة ايعئْلْژيک ثؽای هبًغ کؽظى اػُؤ کَ ايي يک زؽکت ظؼقتي اقت ٍ
ؼّؾُب ّ ُلتَ ُب ّ هبُِب ّ زتي قبلِب کبؼ ايلي ضْظ ؼا «اًوالة ايعئْلْژيک ثکٌين» اّال" ثکل ظاقتبى آتم گؽكتي ضبًَ ّ ايٌکَ
هجل اؾ ضبهْل کؽظى آتم ًجبيع ثکبؼی ظيگؽ پؽظاضت ؼا كؽاهْل کؽظٍ ّ گلت« :هب ثؽای قؽًگْى کؽظى ؼژين ثبيع هْيتؽ اؾ
گػنتَ نْين ،الجتَ ًَ ثب اكؿايم تؼعاظ ًلؽات ضْظ کَ ظؼ زبل زبَؽ ػولي ًيكت ًَ ّ ،ثب کوک گؽكتي اؾ ضبؼخي ُب (الجتَ ّی ظؼ
آًؿهبى يعام زكيي ؼا ضبؼخي ًويعاًكت ّ کوکِبی ّی ؼا گؽكتي کوک اؾ ضْظی هيعاًكت ).ثلکَ ثب هْيتؽ نعى ضْظهبىُ ،ويي
2
اكؽاظی کَ ُكتين ».ظؼ ايٌدب ّی ثَ نؽذ كْؼهْل (  ) E = MCاًيهتي پؽظاضت ّ گلت هب ثؽای تْليع اًؽژی ثيهتؽ ًويتْاًين
( ) Mخؽم ّ يب تؼعاظ ّ هبظٍ ضْظ ؼا اكؿايم ظُين ظؼ ًتيدَ ثبيع اؾ ِؽين اًوالة ايعئْلْژيک قؽػت ّ تْاى كؽظی ضْظ ؼا ثطْؼ
هؼدؿٍ آقبئي اكؿايم ظاظٍ ّ ايي قؽػت هب ثتْاى ظّ هيتْاًع ثطْؼ هؼدؿٍ آقبئي هب ؼا ثَ پيؽّؾی ثؽقبًع .ثؽ ِجن ايي هٌطن ثٌظؽ
کبهال" ػوالًي هي آهع کَ هب ُؽ کبؼی ؼا ثکٌبؼی ًِبظٍ ّ ُلتَ ُب ّ هبٍ ُب ظؼ ًهكتِبی ؼّؾاًَ ثطْؼ هتْقّ پبًؿظٍ قبػتَ تْقّ
ّی ّ ُوكؽل نكتهْی هـؿی نْين.

سّضِبی ًفْر ّ يب تبثيش گزاسی :
ثؼع اؾ آًکَ خػة کٌٌعٍ تْاًكت ثب اقتلبظٍ اؾ ؼّنِبی اقتعاللي ّ نيٍْ ُبی ظيگؽ كؽظی ؼا ثَ كؽهَ خػة ًوْظٍ ّ اػتوبظ خعيعی ؼا
ظؼ ّی ثْخْظ آّؼظ ،زؽکت ثؼعی اّ هتْخَ ايي هَْْع اقت کَ كؽظ خػة نعٍ ؼا تجعيل ثَ يک پيؽّ کٌع ،ثؼجبؼت ظيگؽ ّی ؼا
اػل ًوبيع کَ ثٌْػي ّ ثَ ًكجتي ػوبيع خعيع ضْظ ؼا ظؼ ػول ُن ًهبى ظُع .خِت ظقتيبثي
اؾ يک نًٌْعٍ ّ پػيؽًعٍ ،تجعيل ثَ كؽظی ف
ثَ ايي ُعف ظؼ کٌبؼ اقتلبظٍ اؾ کبتبليؿّؼُب ّ نتبة ظٌُعگبى هطتلق( ،کَ ثؼعا" ظؼثبؼٍ آًِب هلًال" تَْير ظاظٍ ضْاُع نع) آًِب
اؾ نيٍْ ُبی هطتلق ًلْغ ّ يب تبثيؽ گػاؼی اقتلبظٍ هيکٌٌع کَ ثيهتؽ آًِب ظؼ کتبة كْم الؼبظٍ ظکتؽ ؼاثؽت چيبلعيٌي ( Robert B.
 ) Cialdiniتست ػٌْاى «ؼّاًهٌبقي تاثيؽ گػاؼی هبًغ قبؾی» () The Psychology, Influence of Persuasion
هلًال" تَْير ظاظٍ نعٍ اًع .ظؼ ؾيؽ ثَ ثؼُي اؾ هتعاّل تؽيي ايي نيٍْ ُب انبؼٍ ضْاُن کؽظ.
 - 1تعِذ ّ ثببت سای (:) Commitment and Consistency
" هقبّهت دس ًقطَ آغبص بسي سبدٍ تش است تب دس ًقطَ پبيبى ".لئًْبسد ّ داّيٌچي
هيگْيٌع ؼّؾی پعؼی اؾ كؽؾًعل کَ زبَؽ ثَ تکؽاؼ زؽف الق ًجْظ پؽقيع کَ هگؽ تکؽاؼ ايي زؽف چوعؼ ههگل اقت کَ
ّی زبَؽ ثَ اًدبم ايٌکبؼ ًيكت؟ كؽؾًعل ظؼ پبقص گلت" :ههگل گلتي الق ًيكت ،ثلکَ ههگل ظؼ ايٌكت کَ ّهتي هي آًؽا
گلتن ،ثؼع اؾ هي ضْاُيع ضْاقت کَ ثگْين ة ّ ثؼع پ ّ  ّ ...تب چهن ثِن ثؿًن اؾ هي ضْاُيع ضْاقت کَ ُوَ چيؿ ؼا يبظ
ثگيؽم.
ظؼقت اقت ظؼ ثكيبؼی هْاهغ هب ثطهي اؾ اػتوبظات ّ اضالهيبت ّ قالهت ّ هبل ضْظ ؼا كعای گلتي «آؼی» اّليَ ُؽ چوعؼ
کَ کْچک ّ ثي اؼؾل ثٌظؽ ثؽقع ،هيکٌين .چؽا کَ هيطْاُين ظؼ ؼكتبؼ ّ گلتبؼ ضْظ پبی تؼعات ضْظ ثبهي هبًعٍ ّ ثجبت ؼای
ظانتَ ثبنين .چؽا کَ زوَ ثبؾاًي کَ ثب ايي ؼّاًهٌبقي اًكبًِبی ايْلي ،ظؼقت ،هتؼِع ّ پب ثؽخب آنٌب ُكتٌع ثطْثي هيعاًٌع کَ
چگًَْ اؾ آى خِت تبثيؽ گػاؼی ؼّی اكؽاظ اقتلبظٍ کؽظٍ ّ هعم ثَ هعم آًِب ؼا ّاظاؼ ثَ اًدبم کبؼُبئي کٌٌع کَ ظؼ ًوطَ نؽّع
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ّ ظؼ نؽايّ ػبظی ،ايهبى ثِيچ ػٌْاى زبَؽ ثَ اًدبم ُوَ آًِب ًويهعًع{ .قئْال :آيب ظؼ ًوطَ نؽّع ُْاظاؼی ضْظ اؾ يک
كؽهَ هطؽة هثل كؽهَ ؼخْی ،زبَؽ ثْظيع توبم کبؼُبئي ؼا کَ ثؼعا" ظؼ ايي كؽهَ اًدبم ظاظيع ؼا هجْل کؽظٍ ّ ثَ آًِب تي
ثعُيع؟ اگؽ اؾ ُوبى اّل توبم ؼاٍ ثَ نوب ًهبى ظاظٍ هيهع ،آيب ثبؾ زبَؽ ثْظيع ثَ اّليي خلكَ آًِب ؼكتَ ،اّليي ًهؽيَ آًِب ؼا
ضؽيعٍ ّ اّليي آؼی ؼا ثَ آًِب ثگْئيع؟}
ّهتي ؼُجؽاى كؽهَ ُب ّ يب ًوبيٌعگبًهبى هب ؼا هؼتوع ثَ ػويعٍ خعيعی کؽظًع ،هعم هِن ثؼعی ايٌتكکَ هب ؼا ثب تؼِع ثَ اًدبم کبؼی
ُؽ چوعؼ کْچک هْهي ثَ آى اػوتبظ ًوبيٌع .ايٌکَ آًِب اؾ نوب چَ هيطْاٌُع ّ يب نوب چَ چيؿی ؼا ثَ آًِب ضْاُيع ظاظ هثل گلتي
«الق» ظؼ هثبل كْم ايال" هِن ًيكت ،ثلکَ هِن گلتي ثلي اّليَ ثَ ضْاقتَ آًِبقتّ ،هتي آًِب نوب ؼا ّاظاؼ ثَ هتؼِع نعى ثَ
چيؿی ُؽ چوعؼ کْچک کؽظًع (ثب ايي اهيع کَ آى تؼِع اؾ تَ ظل ثبنع) ،ظيگؽ ضيبلهبى ؼازت اقت کَ ثويَ ضْاقتِبی آًبى ِي
ؾهبى زبيل ضْاُع نع ،چؽا کَ نوب كؽظی هتؼِع ُكتيع ّ هبيل ايع کَ ثؼٌْاى كؽظی ثب ثجبت ؼای نٌبضتَ نعٍ ّ ظؼ زؽكِب ّ
ؼكتبؼتبى تٌبهٍي ّخْظ ًعانتَ ثبنع .ثؼٌْاى هثبل تٌِب پػيؽل ايٌکَ نوب ُْاظاؼ هدبُعيي ُكتيع آًِن ظؼ هوبثل خوؼي اؾ
ظّقتبى ّ يب ُوهبگؽظيِب ،نبيع ثلسبظ کيلي هؼبظل ِي نعى زعاهل ًيوي اؾ ؼاٍ اقت کَ نوب تب ثَ آضؽ ِي ضْاُيع کؽظ.
ظؼقت اقت ،ثطهي اؾ ايي هوکي اقت قيبقي ثبنع ،چؽا کَ ثب اػالم ُْاظاؼ هدبُعيي ثْظى ،ظؼ ّاهغ نوب يک ضّ کهي
قيبقي کؽظٍ ّ كي الوثل اؾ ثبؾگهت ثَ ايؽاى ضْاُيع تؽقيع ّ ،يب ظؼ ظاضل ايؽاى هوکي اقت ثوؼٌي پػيؽل يک ؾًعگي پؽ
ضطؽ ّ هطلي ّ زتي اًتوبل ثَ ضبًَ ُبی خوؼي هدبُعيي ثبنع .اهب ثطم هِن آى ثَ تؼؽيلي ثؽ هيگؽظظ کَ آًِب لهب ؼا ّاظاؼ ثَ
مثْلم کؽظٍ اًع ،يؼٌي هتؼِع نعى ثَ ػول ّ ؼكتبؼ هْغّى ثب ايي تيتؽ ّ ثبيطالذ ضْظ هدبُعيي هتؼِع نعى ثَ «پؽظاضت ثِب»
ّ «اًؽژی گػاؼی» .تغٍ ظی کَ ثتعؼيح ثب گػنت ؾهبى ثيهتؽ ّ ثيهتؽ ضْاُع نع.
"تب کدب هؽظم ثؽای ايٌکَ ثؼٌْاى كؽظی هتؼِع ّ پب ثؽخب نٌبضتَ نًْع ضْاٌُع ؼكت ،ضْظ ؼا ظؼ يک تسوين کَ ثْقيلَ ظّ ًلؽ
ؼّاًهٌبـ کبًبظائي اًدبم گؽكتَ ًهبى هيعُع؛ آًِب ًتيدَ ضيلي خبلجي اؾ هطبلؼَ ؼّی ؼكتبؼ کكبًي کَ ظؼ هكبثوَ اقت ظّاًي
نؽِ ثٌعی هيکٌٌع ،ثعقت آّؼظًع :ظؼقت ثؼع اؾ نؽِ ثٌعی ،ثٌظؽ هيؽقع کَ آى آكؽاظ اِويٌبى ثيهتؽی ؼّی ثؽًعٍ نعى
اقجهبى ظاؼًع تب ظؼقت لسظبتي هجل اؾ نؽِ ثٌعی .13اگؽ چَ ظؼ ًوطَ آؿبؾ ،ايي تب زعّظی ػديت ثٌظؽ هيؽقيع ،اهب ايي تـييؽ
ػديت ّ ؿؽيت ثَ قالذ تبثيؽ گػاؼی خوؼي ثبؾ هيگهت ... .ضيلي قِل ّ قبظٍ ايي تـييؽ ثَ ضْاقت هتؼًجبًَ هب ثؽ هيگؽظظ
کَ ثؼع اؾ اًدبم ػولي هيطْاُين هتؼِع ّ پب ثؽخب ًكجت ثَ آى ثبهي ثوبًينّ .هتي ظؼ هْؼظی تًوين هيگيؽين ،هب تست يک كهبؼ
نطًي ّ ظؼًّي هؽاؼ هيگيؽين کَ ًكجت ثَ آى تًوين پب ثؽخب ّ هتؼِع ثبهي ثوبًين .چٌيي كهبؼی ثبػث هيهْظ کَ هب قؼي
کٌين کَ ثٌْػي زؽکت اضيؽ ضْظ ؼا تْخيَ ًوبئينّ ... .هتي ايي اكؽاظ ؼّی اقجي نؽِ ثٌعی هيکٌٌع ،چٌيي كهبؼی ثبػث هيهْظ
کَ آًِب ظؼ ؼاقتبی ػول اًدبم نعٍ نبى هؼتوع نًْع کَ اقجهبى اقجي اقت ثؽًعٍ .آًِب ثطْؼ ضيلي قبظٍ ضْظ ؼا هبًغ هيكبؾًع
کَ اًتطبثي ؼا کَ کؽظٍ اًع ،ظؼقت ثْظٍ اقت ّ ُيچ نکي ًجبيع ثَ آى کؽظ ّ ثَ ايي تؽتيت ازكبـ ضْثي ًكجت ثَ آى پيعا
هيکٌٌعُ ّ{ 14".وبىِْؼ کَ ثبؼُب ظيعٍ نعٍ اقت اگؽ اقت ثطت ثؽگهتَ ثَ ثبؾظ ،نوب زبَؽيع ثؽای اثجبت ايٌکَ ًظؽتبى
ظؼقت ثْظٍ اقت ُؿاؼ ّ يک ظليل زبکي اؾ ثعنبًفي ّ يب تِْئَ ّ ليؿ ثْظى ؾهيي ّ ؿيؽٍ ثيآّؼيع کَ هدجْؼ ًهْيع ثؽضالف
ًظؽ اّليَ ضْظ هَْغ ثگيؽيع}.
اگؽ نوب پعؼ ّ يب هبظؼ ثبنيع هي هطوئي ُكتن کَ ثب ضيؽ ضْاُي هطلن ايي نيٍْ تبثيؽ گػاؼی ؼا ؼّی كؽؾًعًبى ثکبؼ ثؽظٍ ايع،
هثال" ثؽای اًدبم کبؼی اّل گلتَ ايع" :كالًي پكؽ ضيلي ضْثي اقت ّ زتوب" كالى کبؼ ؼا ضْاُع کؽظ" ّ يب " پكؽم ضيلي
هِؽثبى اقت ّ ُويهَ اقجبة ثبؾيِبيم ؼا ثَ ظّقتبًم هيعُع کَ ثبؾی کٌٌع ".ثَ ايي تؽتيت نوب ثب ظاظى يلبتي چْى ضْة ّ
يب هِؽثبى ثَ آًِب ،ايهبى ؼا ّاظاؼ هيکٌيع کَ ثؽای زلع آى يلت ّ هٌطجن ثْظى ثب آى ّ پب ثؽخب ثْظى ثؽ آى ؼّل ؼكتبؼی،
اقجبة ثبؾی ضْظ ؼا ثَ ظيگؽی ثعٌُع ّ يب کبؼی ؼا کَ نوب ضْاقتَ ايع اًدبم ظٌُع.
قيبلعيٌي هيگْيع" :ثؽای كِن ايٌکَ چؽا «تؼِع ،پبثؽ خب ثْظى ّ ثعّى تٌبهٍ ثْظى ظؼ كکؽ ّ ؼكتبؼ» تجعيل ثَ چٌيي اًگيؿٍ
هْی ای نعٍ اقتَ ،ؽّؼی اقت کَ هب ايي ؼا ظؼ ًظؽ ثگيؽين کَ ظؼ ثيهتؽ هْاهغ «تؼِع ّ پب ثؽخب ةّظى» اؾ ًظؽ ثويَ ضيلي
ثب اؼؾل اقت ّ كؽظ ضْظ ؼا ثب آى هٌطجن هيكبؾظ .هلولن ثْى ّ ًب اقتْاؼی ظؼ كکؽ ّ ؼكتبؼ ،اؾ ًظؽ هؽظم يلتي اقت ًب
هطلْة .نطًي کَ اكکبؼ ،ػوبيع ،ؼكتبؼ ّ زؽكِبيم ثب ُن ُوطْاًي ًعانتَ ثبنٌع ،هوکي اقت اؾ ًظؽ ثويَ ثؼٌْاى كؽظی
قؽظؼگن ،ظّؼّ ،ثلسبظ ؼّاًي ًب هتؼبظلً ّ ،بتْاى ظؼ تًوين گيؽی نٌبضتَ نْظ .ظؼ ًوطَ هوبثل اكؽاظ هتؼِع ّ اقتْاؼ ثؽ
گلتبؼ ّ ؼكتبؼنبى هؼوْال" ثؼٌْاى اكؽاظی هْی ّ ثب ُْل نٌبضتَ هيهًْع .چٌيي يلبتي ظؼ هلت يلبتي چْى :هٌطوي ثْظى،
ػول گؽائي ،اقتْاؼی ّ ،يعاهت خبی ظاؼًع .گلتَ ای هٌتكت ثَ ليويعاى هؼؽف اًگليكي هبيکل كبؼاظی ( Michael
ً ) Faradayهبًگؽ ايٌكتکَ اؾ ًظؽ هؽظم ،اقتْاؼ ثْظى ثؽ زؽف ّ ػول ،زتي هِوتؽ اؾ ظؼقت ثْظى ّ ثؽزن ثْظى اقت.
 ...زتي اقتْاؼی کْؼ کْؼاًَ خػاثيت ضبو ضْظ ؼا ظاؼظ .اقتْاؼی ثؽ زؽف ّ ػول تؼًت آهيؿ ثوب ايي هٌلؼت لْکف
گؽايبًَ ؼا هيعُع کَ ظيگؽ ازتيبخي ثَ كکؽ هدعظ ظؼ ثبؼٍ ػوبيع ّ ؼكتبؼ ضْظ ًعانتَ ثبنين ّ ثؼجبؼتي ًكجت ثَ ػوبيع ّ کبؼُبی
15
ضْظ نک ًکٌين".
تعِذ:
آؾهبيم ظيگؽی کَ ثْقيلَ اقتيْى نؽهي ( ) Steven J. Shermanاًدبم گؽكتَ ثَ ايي تؽتيت اقت " :نؽهي ضيلي قبظٍ
اؾ تؼعاظی اؾ اُبلي نَ ؼ ثلْهيٌگتْى ايبلت ايٌعيٌبی اهؽيکب قئْال کؽظ کَ اگؽ اؾ آًِب ضْاقتَ نْظ کَ قَ قبػت اؾ ّهت ضْظ
ؼا ثَ خوغ آّؼی کوک ثؽای ضيؽيَ ثيوبؼاى قؽِبًي ثگػاؼًع ،پبقص آًِب چَ ضْاُع ثْظ؟ الجتَ ضيلي اؾ آًِب کَ ًويطْاقتٌع
ثٌظؽ آظهِبی ؿيؽ ضيؽی ثيآيٌع ،ثَ ايي قئْال پبقص هثجت ظاظًعً .تيدَ ايي قئْال قبظٍ اؾ اُبلي ّ تؼِع للظي آًِب ايي ثْظ کَ
ّهتي چٌع ؼّؾ ثؼع ّاهؼب" ًوبيٌعٍ آى ضيؽيَ ظؼ ضبًَ ايي اكؽاظ ؼا ثؽای کوک ؾظ ،کوک آًِب ًكجت ثَ هؼوْل ًهبًگؽ ُلتبظ
ظؼيع اكؿايم ثْظ .تين هسوويي ثَ قؽکؽظگي آًتًْي گؽيي ّالع ( ) Anthony Greenwaldاييثبؼ آؾهبيم ههبثَ ای ؼا ظؼ
نِؽ کلوجْـ اُّبيْ اًدبم ظاظٍ ّ اؾ تؼعاظی اؾ قبکٌبى آًدب قئْال کؽظًع کَ آيب ظؼ اًتطبثبت نؽکت هيکٌٌع يب ًَ؟ هدعظا"
ثٌِگبم اًتطبثبت ؼيبقت خوِْؼی ،نؽکت اكؽاظی کَ اؾ آًِب قئْال نعٍ ثْظ ّ پبقص هثجت ظاظٍ ثْظًع ًكجت ثَ هؼوْل آًدب
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اكؿايم چهن گيؽی ؼا ًهبى هيعاظ 16".ظليل ايي اكؿايم کوک اكؽاظ ّ يب نؽکت آًِب ظؼ اًتطبثبت چَ ثْظ؟ قيبلعيٌي چٌيي خْاة
هيعُع" :ؼّاًهٌبقبى خبهؼَ كکؽ هيکٌٌع کَ پبقص ثَ ايي قئْال ؼا هيعاًٌع :پبقص آًِب «تؼِع» اقت .اگؽ هي ثتْاًن نوب ؼا ّاظاؼ
کٌن کَ هتؼِع نْيع (ظؼ هْؼظ هَْْػي هَْغ گؽكتَ ّ ظؼ هوبثل ظيگؽاى ايي هَْغ يب تؼِع نوب ثٌْػي ثجت گؽظظ) ،هي
هسيّ ؼا ثگًَْ ای ـاضتَ ام کَ نوب ثطْؼ ضْظ ثطْظی زتي ثعّى كکؽ کبكي ،ثؽای ًهبى ظاظى ثجبت ؼای ضْظ ّ هتؼِع ثْظى
ثَ هْل ضْيم ثٌِگبم ػول ثوي پبقص هثجت هيعُيعُ .ؽ ّهت کَ كؽظ هَْؼي هيگيؽظ توبيل ِجيؼي ّی ايٌكتکَ ثطْؼ هًؽاًَ
17
ای ُوبى هَْغ ؼا ظؼ آيٌعٍ ثطْؼ هكتوؽ ثگيؽظ".
استفبدٍ اص تعِذ ّ هيل بَ ثببت سای تْسط فشقَ ُبً ،وًَْ هجبُذيي:
تؼِع ّ هتؼِع نعى ،اّليي هعهي اقت کَ ُؽ كؽظ ثكوت پيؽّ يک كؽهَ نعى ثؽ هيعاؼظ .اگؽ چَ ثؼُي اؾ كؽهَ ُب خِت هتؼِع
کؽظى اكؽاظ اؾ آًِب تؼِع کتجي هيطْاٌُع ،کهب ايٌکَ الوبػعٍ هؼوْال" ايٌکبؼ ؼا هيکٌع ّ هدبُعيي ُن ظؼ يک هؽزلَ چٌيي کبؼی
ؼا کؽظًع؛ اهب آًچَ کَ هِن اقت تؼِع هلجي ای اقت کَ اكؽاظ ثَ يک كؽهَ هيعٌُعُ .18وبًطْؼ کَ ظؼ گػنتَ ظيعين اّليي ّ نبيع
هِوتؽيي آهْؾل ايعئْلْژيک هدبُعيي ثَ ُْاظاؼاًهبى ايي ثْظ کَ ثپػيؽىظ کَ «اًكبى هْخْظی اقت هكئْل» .هكئْليت ظؼ
هجبل «کهْؼ»« ،هؽظم»« ،اقالم»« ّ ،ضعا» ،هكئْليت ثؽ ػليَ «اهپؽيبليكن» ّ ،ثؼعُب ظؼ هوبثل «هؽتدؼيي» ّ «ؼژين
ضويٌي» .آًِب توبم زوَ ُبی هٌطوي ّ ازكبقي ؼا ثؽای گؽكتي چٌيي تؼِعات اضالهي ّ هلجي اؾ اكؽاظ تبؾٍ خػة نعٍ ؼا ثکبؼ
هيگؽكتٌع ّ .ثؼع اؾ گؽكتي چٌيي تؼِعاتي ،ثويَ ؼاٍ ،ثؽای ثؽظٍ کؽظى کبهل اكؽاظ خػة نعٍ قبظٍ ّ ظؼ ثكيبؼی هْاؼظ ُوْاؼ
ثْظ .آًِب ثتعؼيح توبم هلبُين ايعئْلْژيک ،هلي ّ اًكبًي هثل «ضعاپؽقتي»« ،هكلوبى ثْظى»ِّ« ،ي ظّقتي» ّ َعيت ثب
ظلن ّ اقتثوبؼ ؼا اقبهي هكتؼبؼ ؼُجؽی ضْظ کؽظًع ّ .ثَ ايي تؽتيت تؼِع ظؼ هوبثل «ضعا»« ،ظيي» ّ «ِّي» ّ هجبؼؾٍ ثؽ
ػليَ «ظلن»« ،اقتؼوبؼ» ّ «اقتثوبؼ» تجعيل نع ثَ تؼِع ظؼ هوبثل ؼُجؽ كؽهَ :ؼخْی.
ظؼ هؽزلَ اّل توبم هكئْليتِب ّ تؼِعات ظؼ هوبثل «ضعا» ّ «ضلن» ثْظ؛ اگؽ ثَ اِالػيَ ُب ّ ثيبًيَ ُبی هدبُعيي اؾ اثتعای
تبقيف قبؾهبى تب قبل ُؿاؼ ّ قيًع ّ نًت ًگبٍ کٌين اکثؽ آًِب ثب ايي خولَ آؿبؾ هيهْظ« :ثٌبم ضعا ّ ثٌبم ضلن هِؽهبى
ايؽاى»ُ ،ؽاؾ گبُي ثَ هٌبقجتي آًِب ظؼ اِالػيَ ُبی ضْظ خولَ ای ثَ ايي خوالت هيبكؿّظًع؛ خوالتي هثل «ّ ثٌبم اهبم
ضويٌي» ّ يب «ثٌبم آيت هللا ِبلوبًي» ثطًْو ّهتي کَ ايي اكؽاظ يسجتِبئي کؽظٍ ثْظًع کَ هيتْاًكت اقتلبظٍ اؾ آًِب ثؽای
هدبُعيي هٌلؼت ظانتَ ثبنع .ثؼع اؾ قبل  ّ 1360کهتَ نعى هْقي ضيبثبًي ّ انؽف ؼثيؼي ،اقبهي ايي اكؽاظ ّ ثؼُب"
نِعای ظيگؽ قبؾهبى ُن ثَ تيتؽ آؿبؾيي اِالػيَ ُب اَبكَ هيهع .اهب ثؼع اؾ اًوالة ايعئْلْژيک ّ ثطًْو ظؼ قطٌؽاًي ُب
ّ يب اِالػيَ ُبی ظؼًّي ثدبی ثکبؼ گيؽی ًبم ضعا ّ يب ضلن ّ يب نِعا ،آًِب ثَ قبظگي هيگلتٌع «ثٌبم هكؼْظ ّ هؽين ؼُجؽاى
ايعئْلْژيک قبؾهبى» ّ اقتعالل هيکؽظًع کَ هجبؼؾٍ ظؼ ؼاٍ «ضعا»« ،ضلن»« ،ايؽاى»« ،آؾاظی»« ،ػعالت» ّ «اقتوالل»
ؾهبًي ّاهؼي ّ هْثؽ اقت کَ تست ؼُجؽی ؼخْی ثبنع ،ظؼ ًتيدَ هجبؼؾٍ تست ًبم ؼخْی ُب ًهبًگؽ هجبؼؾٍ تست ًبم توبهي
هلبُين كْم اقت .ثَ ايي تؽتيت تؼِع ظؼ هوبثل ضعا ّ ضلن ثكبظگي تجعيل نعٍ ثَ تِع ظؼ هوبثل ؼخْی.
ّهتي نوب ّخعاًب" ّ اؾ تَ هلت هتؼِع ثَ ػويظٍ ای ّ هكئْل ثَ اًدبم کبؼی نعيع ،ظيگؽ نوب ظؼ ظام ؼُجؽ كؽهَ ُكتيع ّ ضيلي
قطت ضْاُيع تْاًكت ضْظ ؼا ؼُب قبؾيعّ .هتي هي ظاقتبى ؾًعگين ؼا ظّثبؼٍ ثبؾ ثيٌي هيکٌن ،هيجيٌن کَ هوبِؼي ّخْظ ظانت
کَ هي هيتْاًكتن ثجيٌن کَ «هجبؼؾٍ هبى» هالثي اقت ّ ثَ ًب کدب آثبظ هيؽّظ .پؼّككْؼاثؽاُبهيبى کَ ضبِؼات ؾًعگي هؽا
ضْاًعٍ ثْظ ،ظؼ چؽکٌْيف آى ايٌدب ّ آًدب ثب ظيعى نک ّ تؽظيعُبی هي ًْنتَ ثْظ« :چؽا خعا ًهعی؟» ّ يب «چؽا ثؼع اؾ ظيعى
ايي آًِب ؼا تؽک ًکؽظی؟»؛ ظؼقت اقت ثؼع اؾ قبل  ّ 1364ثطًْو ثؼع اؾ  1368ػعم تؽک هي ّ ثكيبؼی اؾ اػُؤ
قبؾهبى ثطبِؽ کٌتؽل كکؽ ّ نكتهْی هـؿی ای ثْظ کَ هب تست آًِب هؽاؼ گؽكتَ ثْظين کَ اهيعّاؼم ثتْاًن آًِب ؼا ظؼ ثطهِبی
ثؼعی ًهبى ظُن ،اهب ًَ هجل اؾ قبل  .1364زتي ظؼ قبل  ،1361هي توؽيجب" تْاًكتن ّاهؼيت ؼا ظيعٍ ّ كِن کٌن ،نبيع ًَ
ّاهؼيت قيبقي ّ يب ايعئْلْژيک قبؾهبى ؼا ،اهب زعاهل ّاهؼيت تهکيالتي قبؾهبى ،نؼبؼُبی ظبُؽی ّ هالثي آًِب ظؼثبؼٍ
آؾاظی ّ ظهْکؽاقي ؼا هيهع ثَ ؼّنٌي ظيع ّ كِويع .زتي ثؽای هعت يکكبل هي ًَ تٌِب ػُْ آًِب ًجْظم ثلکَ ُْاظاؼ
تهکيالتي آًِب ًيؿ هسكْة ًويهعم .اهب ثؼع هي ظّثبؼٍ ثَ آًِب پيْقتن .چؽا؟ پبقص ػوعتب" ُويي ظّ کلوَ اقت« :تؼِع ّ ثجبت
ؼای» ثعّى آًکَ ةظاًن ّثلِون کَ چؽا ّ چطْؼ ،هي ظؼ ظام ايي ظّ کلوَ ثْظم ،هي هيطْاقتنِّ« ،ي ظّقت»« ،هكلوبى»،
«آؾاظيطْاٍ» ّ «اًكبى» هتؼِعی ثْظٍ ّ پبی تؼِعاتن ثؼٌْاى يک كؽظ هْهي ّ ضْة ثبهي ثوبًن ّ .ثؽِجن تؼؽيلي کَ غؼٍ غؼٍ
ثطْؼظ هي ظاظٍ نعٍ ثْظ ،ثعّى آًکَ ظهيوب" ثلِون چگًَْ ّ يب ايٌکَ آضؽ آى ثکدب ؼاٍ هيجؽظ ،هؼٌي توبم يلبت كْم ظؼ
«هجبؼؾٍ» ّ «خٌگ» ثؽ ػليَ ًطكت «ثي ػعالتي» ّ «اهپؽيبليكن» ّ ثؼع ثؽ ػليَ «هؽتدؼيي» ّ «ؼژين ضويٌي» ضاليَ
نعٍ ثْظ .ظؼ ًتيدَ تؼِع ثَ هكلوبى ّ ايؽاًي ّ اًكبى ثْظى ّ پبی هْل ّ تؼِعات ضْظ ثبهي هبًعى هؽا ّاظاؼ هيکؽظ کَ
ثبيطالذ ثَ هجبؼؾٍ ضْظ ثؽ ػليَ «ؼژين ضويٌي» اظاهَ ظُن ّ ظؼ آًؿهبى ُيچ ؼاٍ ظيگؽی ؿيؽ اؾ ؼاٍ هدبُعيي کَ ثهْظ ثَ
چٌيي هجبؼؾٍ ای اظاهَ ظاظ (زعاهل ظؼ اِؽاف هي) ّخْظ ضبؼخي ًعانت .ظؼ ًتيدَ ػلي ؼؿن ظيعى توبم َؼلِبی قبؾهبى هي
چبؼٍ ای خؿ ثؽگهت ًعانتن .زتي ثؼع اؾ چٌع قبل کَ اؾ خعائي هي اؾ قبؾهبى گػنتَ ثْظ هي ٌُْؾ ًويتْاًكتن ايي ظام ؼا ثَ
ؼّنٌي ثجيٌن چؽا کَ ظؼ ظاقتبى ضبِؽات ضْظ چٌيي ًْنتن" :اگؽ کكي اؾ هي قئْال کٌع کَ آيب اؾ پيْقتي ثَ هدبُعيي هتبقلن
يب ًَ ،پبقص هي ضيؽ اقت ،چؽا کَ هيطْاقتن اًكبى ّ هكئْل ثبهي ثوبًن ّ .ؾهبًي کَ هي ثَ آًِب پيْقتن ثؽای اًكبى ّ هكئّل
ثبهي هبًعى ،ؼاٍ ظيگؽی ظؼ هوبثل هي ّخْظ ًعانت ".تبؾٍ اهؽّؾ اقت کَ هيلِون ايي تًوين هي ًَ ثَ ػلت اًكبى ّ هكلوبى
ّ ايؽاًي ثْظى ،ثْظ ّ ًَ ثَ ظليل هكئْل ّ هتؼِع ثْظى ظؼ هوبثل ايي يلبت ،ثلکَ توبم ثطبِؽ يک «زوَ ػوالًي» ّ يک نيٍْ
ّ کبؼثؽظ «تبثيؽ گػاؼی ّ ًلْغ» ثْظ .ليٍْ ای کَ هي ّ اهثبل هؽا ُْاظاؼ قبؾهبى کؽظ ّ ثَ آًدب کهبًع کَ کهبًع.
زتي اهؽّؾ هيهْظ ثكيبؼی اؾ ُْاظاؼاى ّ زتي اػُؤ قبثن قبؾهبى ؼا ظيع کَ ٌُْؾ ظؼ چٌجؽٍ چٌيي زوَ ای اقيؽ ُكتٌع ّ يب
زبَؽ ًيكتٌع آًؽا تؽک گْيٌع ّ يب اؾ تؽکم نؽهگيي ُكتٌع ،چؽا کَ ازكبـ هيکٌٌع کَ ثب اًدبم ايٌکبؼ ،پهت ثَ تػِعات ّ
هْلِبی اًكبًي ضْظ شّاٌُع ؾظ .ظهت کٌيع کَ قبؾهبى چوعؼ هبُؽاًَ اؾ ايي زوَ کوب کبى اقتلبظٍ هيکٌعُ .ؽ ّهت کَ كؽظی اؾ
آًِب اًتناظ هيکٌع ّ ضْاُبى خعائي اقت ّ آًِب خْاة ّ تْخيِي خعيعی ًعاؼًع ،ثؽگ آضؽ ضْظ ؼا ؾظٍ ّ هيگْيٌع" :ضْة اگؽ
قبؾهبى ظيگؽی قؽاؽ ظاؼی کَ اة"ؼژين" هجبؼؾٍ هيکيظ ،ثَ آًِب ثپيًْع ّگؽًَ ثب هب ثبل ّ کوک کي کَ کبقتي ُب ؼا ثؽِؽف
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کٌين" ُوبًطْؼ کَ ثبؼُب نبُع ثْظٍ ايع ايي زؽثَ ايكت کَ اکثؽا" هٌتوعيي ؼا کيم هبت هيکٌع .چؽا کَ اگؽ ثگْيٌع ظيگؽ
ًويطْاٌُع هجبؼؾٍ کٌٌع ،ثبيع ؾيؽ توبم تؼِعات گػنتَ ضْظ ثؿًٌع کَ ثؽای ثكيبؼی هوکي ًيكت (ثطًْو کَ ٌُْؾ کكي
خؽات ًکؽظٍ ؼّني گؽی کؽظٍ ّ ثگْيع کعام هجبؼؾٍ ّ کعام زن ّ اًوالة ّ ُ ...وَ ظؼّؽ ثْظ ّ ُوَ ثطبِؽ ؼُجؽ نعى
ؼخْی ثْظ ّ ًَ زن ّ ػعالت ّ آؾاظی ّ  ّ ) ...ظؼ ًتيدَ ثكيبؼی ظؼ ايي ظام هبًعٍ ّ ؼاٍ ًدبت ضْظ ؼا تًِب ظؼ گؽّ نکكتي
ؿؽّؼ اًكبًي ّ اًكبًيت ضْظ هيعاًٌع ّ نبيع ظؼقت ثِويي ظليل اقت کَ ثؼُي پف اؾ خعائي ازكبـ نؽم کؽظٍ ّ ضْظ ؼا
ايجٌع
ؼهَ اظاهَ هيعٌُع ،چؽا کَ هيطْاٌُع ًهبى ظٌُع کَ ٌُْؾ پ
ثعُکبؼ ثَ قبؾهبى ظاًكتَ ّ ثب نؽهٌعگي ثَ ُْاظاؼی ضْظ اؾ ف
ثَ تؼِعات ضْظ ُكتٌع.
اؾ لسظَ تْلع هب ثَ نکلِبی هطتلق ّ بَ حق ،ثَ كؽؾًعاًوبى يبظ هيعُين کَ هتػِع ثْظى ثَ يک ػويعٍ ضْة ّ اييل يلتي
اقت ػبلي ّ اقتوؽاؼ ظؼ آى ّ پبی تؼِعات ضْظ ايكتبظى ًهبًگؽ كِن ّ نؼْؼ ّ ظؼقتي اًكبى اقت .ؼُجؽاى كؽهَ ُب ثطْثي
ًفثت ثَ ايي آهْؾل کْظکبى آگبٍ ُكتٌع ّ زعاکثؽ قْء اقتلبظٍ ؼا اؾ آى هيکٌٌع .خبی تؼدت ًيكتکَ چؽا اكؽاظ ظؼقت ّ هتؼِع
ظؼ هوبثل ايي زوَ كؽهَ ُب اؾ ُوَ َؽثَ پػيؽ تؽ ُكتٌع ،چؽا کَ هجل اؾ ُؽکف هيطْاٌُع کَ اًكبًِبی ضْثي ثْظٍ ّ هتؼِع ثَ
هْل ّ هؽاؼُبی ضْظ ثبهي ثوبًٌع .ةػکف کكبًي کَ ثؽای آًِب اؼؾل اًكبًي نبى ؾيبظ هِن ًيكت ،اُويتي ثَ ايي ًويعٌُع کَ
پبی هْل ّ هؽاؼُبيهبى ثبهي ثوبًٌع ّ ،ةؼايهبى هِن ًيكتکَ ظيگؽاى ظؼثبؼٍ ظؼقتي آًِب چَ ًظؽی هيعٌُع ،کوتؽ ظؼ هوبثل كؽهَ
ُب َؽثَ پػيؽ ُكتٌع ّ ثٌعؼت خػة آًِب هيهًْع .ظؼ ًتيدَ لطلب" ثَ يبظ ظانتَ ثبنيع کَ ؾهبًي کَ ضْاقتيع ٍةکْظکبى ضْظ
ظؼثبؼٍ اُويت هتؼِع ثْظى ّ پبی هْل ّ هؽاؼ ضْظ ثْظى ؼا ثيآهْؾيع ،ثَ آًِب يک يلت ػبلي ظيگؽ ؼا ُن يبظ ظُيع ّ ،آى
اػتؽاف ثَ انتجبٍ ّ ازتؽاؾ اؾ تکؽاؼ آًكت ّ ،ايٌکَ ُيچ لؿّهي ثَ پبكهبؼی ؼّی اًدبم تؼِع ی ؿلّ ثؽای ًهبى ظاظى كِن ّ
نؼْؼ ًيكت.
 - 2تخفيف ّاسًَّ (:) Reciprocal Concession
آيب ُيچگبٍ ثَ يق هؽظم ظؼ هوبثل هـبؾٍ ُبئي کَ زؽاج کؽظٍ اًع تْخَ کؽظٍ ايع؟ آًِب يق ثكتَ اًع کَ کبالئي ؼا اسصاًتش اص
ظانت ثبنيع کَ گلتن
ٍ
گزضتَ ثطؽًع ،گبُب" ثعّى آًکَ ثَ ايي كکؽ کٌٌع کَ آيب ثَ چٌبى کبالئي ًيبؾ ظاؼًع ّ يب ضيؽ! (لطلب" تْخَ
اؼؾاًتؽ ّ ًَ اؼؾاى ،چؽا کَ ثكيبؼی اؾ هؽظم اؾ ضؽيع اخٌبـ اؼؾاى هتٌلؽ ّ گؽيؿاًٌع ّ زتي يک َؽة الوثل اًگليكي
هيگْيع کَ هي آًوعؼ ثؽّتوٌع ًيكتن کَ خٌف اؼؾاى ثطؽم ،چؽا کَ آًِب کيليت ّ ػوؽ الؾم ؼا ًعاؼًع ،اهب توؽيجب" ُوَ ههتبم
ضؽيع خٌكي ُكتٌع کَ اؼؾاًتؽ اؾ هيوت هؼوْلم ثبنع ).تدبؼ ّ كؽّنٌعگبى ثطْثي ًكجت ثَ ايي ػبظت ّ ػالهَ هؽظم ثَ ضؽيع
خٌف اسصاًتش آگبٍ ُكتٌع ّ اؾ آى زعاکثؽ اقتلبظٍ ؼا هيجؽًع .آًِب هتطًًيي «تطليق ّاؼًَّ» ُكتٌع؛ ثَ ايي هؼٌي کَ چٌع
ؼّؾ هجل اؾ زؽاج هيوت ثؼُي اؾ اخٌبـ ضْظ ؼا ثبال ثؽظٍ ظيع ّ اًتظبؼ نوب ًكجت ثَ آى اخٌبـ ؼا ػٌْ هيکٌٌع ّ ثؼع هيوت
آًِب ؼا تست ػٌْاى زؽاج ثَ هيوت هؼوْل ّ زتي ثبالتؽ اؾ آى پبئيي هيآّؼًع ّ ػلي ؼؿن ايٌکَ اؾ كؽّل آى اخٌبـ قْظ
ثيهتؽی هيجؽًع ،اهب ظؼ ظبُؽ زؽاج کؽظٍ ّ گبٍ هعػي َؽؼ ُن ُكتٌع .نوب ًيؿ ثَ ضيبل ايٌکَ ظاؼيع آى کبال ؼا ثوؽاتت
اؼؾاًتؽ اؾ هيوت ّاهؼيم هيطؽيع يق هيکهيع کَ ُؽ چَ ؾّظتؽ آًؽا اثتيبع كؽهبئيع .قيبلعيٌي هيگْيع " :ايي ؼّل کبؼ کَ
«تطليق ّاؼًَّ» ضْاًعٍ هيهْظ ًَ ،تٌِب کبؼ هيکٌع ،ثلکَ توؽيجب" ؿيؽ هبثل کهق نعى اقت .کكبًي کَ اؾ ايي ؼّل ًلْغ ّ
تبثيؽگػاؼی ،اقتلبظٍ م يکٌٌع ،ثٌظؽ ًويؽقع کَ نؽايّ ؼا ثگًَْ ای اؾ هجل تٌظين کؽظٍ اًع کَ ُوَ چيؿ ثٌلغ آًبى ثبنع.
كؽّنٌعگبى لجبـ ًوًَْ ضْثي اؾ اقتلبظٍ کٌٌعگبى ايي ؼّل ُكتٌع .كؽٌ کٌيع كؽظی ّاؼظ يک كؽّنگبٍ لجبـ هؽظاًَ هيهْظ ّ
ضْاُبى ضؽيع يک ظقت کت ّ نلْاؼ ّ يک پيؽاُي هيهْظ .اگؽ نوب كؽّنٌعٍ ثبنيع کظاهيک ؼا اّل ثَ اّ ًهبى هيعُيع کَ ّی
هجلؾ ثيهتؽی ؼا ظؼ كؽّنگبٍ نوب ضؽج کٌع؟ يبزجبى كؽّنگبٍ ُبی ايٌچٌيٌي ثَ كؽّنٌعگبى ضْظ تْييَ هيکٌٌع کَ اّل
کبالئي ؼا ثَ ههتؽی ًهبى ظٌُع کَ گؽاى تؽ اقت .گؽچَ ازكبـ هب ثَ هب هيگْيع کَ اّل ثبيع کبالی اؼؾاًتؽ ؼا ػؽََ ًوْظ،
چؽا کَ اگؽ کكي هجلؾ گؿاكي ؼا ثؽای ضؽيع يک ظقت کت ّ نلْاؼ ثعُع هوکي اقت کَ ظيگؽ ؼاؿت ًجبنع کَ کبالی ظيگؽی
ؼا ثطؽظ .اهب كؽّنٌعگبى ثِتؽ اؾ هب هيعاًٌع .چؽا کَ ّهتي آًِب کكي ؼا ؼاَي کؽظًع کَ کت ّ نلْاؼ گؿاكي هثال" ُؿاؼ
ظالؼی ؼا ثطؽظ ،ظيگؽ ظؼ هوبثل آى هجلؾ ،ضؽيع يک پيؽاُي پٌدبٍ ظالؼی گؽاى ثٌظؽ ًويؽقع .ظؼ يْؼتيکَ هؼکْـ ايي کبؼ
چٌعاى قبظٍ ًيكت .هوکي اقت هب ايي ؼّل ًلْغ ّ تبثيؽ گػاؼی ؼا « ؼظ کؽظى ّ ثؼع ػوت ًهيٌي» ُن ثطْاًين .كؽٌ کٌيع
کكي اؾ هي ثطْاُع کَ ثب ضْاقت ّی هْاكوت کٌن .يک ؼاٍ ثؽای آًکَ ّی هؽا ّاظاؼ ثَ هجْل ظؼضْاقتم کٌع ،ايٌكتکَ ّی
اّل اؾ هي ظؼضْاقت ثؿؼگتؽی ثکٌع ّ ثؼع اؾ ؼظ ظؼضْاقتم تْقّ هي ،ظؼضْاقت کْچکتؽی کٌع کَ هوکي اقت هي ثتْاًن
ثَ آى ؼَبيت ثعُن .ثهؽِ آًکَ ّی ايي زؽکت ؼا هبُؽاًَ اًدبم ظُع ،اؾ ًظؽ هي ظؼضْاقت ظّم ّی ًْػي تطليق اقت کَ
قبؾل هؽا هيطلجع ّ ثؽای هي ؼظ آى قطت ضْاُع ثْظ 19".نبيع ثؽای نوب ُن اتلبم اكتبظٍ ثبنع کَ كؽظی اؾ نوب ؿؽٌ
هيطْاُع ،كؽَب" اّ ازتيبج ثَ ُؿاؼ ظالؼ ظاؼظ اگؽ اؾ اّل ثگْيع کَ ُؿاؼ ظالؼ هيطْاٍ ظ ّ هب ؼظ کٌين ّی ُوَ چيؿ ؼا ثبضتَ.
ظؼ ًتيدَ ثطْؼ هطغ ّی اّل ضْاُبى پٌح ُؿاؼ ظالؼ هيهْظ ّ ّهتي هب خْاة هٌلي هيعُين ّی پيهٌِبظ ُؿاؼ ظالؼ ؼا هيعُع کَ
ظيگؽ ؼظ کؽظًم اؾ خبًت هب ههگل ضْاُع ثْظ.
يک ًوًَْ ظيگؽ" :هسوويي تست ػٌْاى «خْاًبى ػُْ ثؽًبهَ يبؼی ؼقبًي هسلي» ثَ ظاًهدْيبًي کَ ظؼ هسل ظاًهگبٍ ؼكت ّ
آهع هيکؽظًعً ،ؿظيک نعٍ ّ اؾ آًِب قئْال هيکؽظًع کَ آيب زبَؽًع ثؽای يک ؼّؾ کْظکبًي ؼا کَ هيطْاٌُع اؾ ثبؽ ّزم
ظيعاؼ کًٌع ُوؽاُي کؽظٍ ّ هْاظت آًِب ثبنٌع؟ هْاظجت اؾ کْظکبًي کَ قٌهبى ههطى ًجْظٍ ّ آًِن ظؼ يک هسل ػوْهي
ثعّى پؽظاضت ظقتوؿظ ،ثؽای ثكيبؼی اؾ ظاًهدْيبى پيهٌِبظ خػاثي ًجْظ .اکثؽيت آًِب (ُهتبظ ّ قَ ظؼيع) ثَ چٌيي
ظؼضْاقتي پبقص هٌلي ظاظًع .هسوويي اؾ ًوًَْ ههبثَ ای اؾ ظاًهدْيبى ظؼ پبقص ثَ ظؼضْاقتي ههبثَ خْاثي کبهال" هتلبّت
گؽكتٌع؛ چؽا کَ ًطكت اؾ آًِب ظؼضْاقتي ثؿؼگتؽ کؽظٍ ّ ثؼع اؾ ؼظ آى ظؼضْاقت ،ايي ضْاقتَ ؼا هطؽذ کؽظًع .ظؼ ايي
ًوًَْ ًطكت اؾ آًِب ضْاقتٌع کَ ثؽای هعت ظّقبل ُؽ ُلتَ ثَ هعت ظّقبػت ،هتؼِع نًْع کَ اؾ کْظکبى ثي قؽپؽقت
ًگَظاؼی کٌٌع .ثؼع اؾ ايٌکَ ظانٌدْيبى ثَ چٌيي ظؼضْاقتي پبقص هٌلي هيعاظًع ،آًگبٍ ثَ ايهبى تطليق ظاظٍ ّ ظؼضْاقت ظّم

Page 10 of 19

کَ ُوبى ًگِعاؼی اؾ کْظکبى ظؼ ظيعى ثبؽ ّزم ثْظ ؼا هطؽذ هيکؽظًع .ثَ ايي تؽتيت پبقطِبی هثجت ًكجت ثَ آؾهبيم اّل
20
قَ ثؽاثؽ نع".
توؽيجب" هيتْاى گلت کَ تهبم كؽهَ ُب ثعّى اقتثٌؤ ايي نيٍْ ؼا ظؼهؽازل اّليَ ػُْ گيؽی ثکبؼ هيگيؽًع .آًِب ُوچٌيي ثٌِگبم
خوغ آّؼی کوک هبلي اؾ ايي نيٍْ ثيهتؽيي اقتلبظٍ ؼا هيجؽًع .ظؼ هدبُعيي ،ثؼع اؾ کبؼ تَْيسي ُبی اّليَ اؾ اكؽاظی کَ
خػة نعٍ ثْظًع ،هؼوْال" ًطكت يک ضْاقتَ ثؿؼگ هثل توبم ّمت نعى ظؼ گؽٍّ ،پؽظاضت کوک هبلي ثؿؼگ ّ ،يب چٌع ؼّؾ
ظؼ ُلتَ کبؼ ثؽای گؽٍّ ضْاقتَ هيهع ّ ثؼع اؾ ثِبًَ آّؼظى كؽظ هؽثَِْ ّ ؼظ ايي ضْاقتَ اؾخبًت اّ ،ضْاقت کوتؽی
هطؽذ هيهع کَ ظؼ ايًٌْؼت هؼوْال" خْاة ّی هثجت ثْظ .ثؽای هثبل اگؽ ّاهؼب" ضْاقتَ هكئْل هؽثَِْ اؾ كؽظ جغة نعٍ
ايٌجْظ کَ ّی توبم ّهت ضْظ ؼا ظؼ اضتيبؼ گؽٍّ ثگػاؼظً ،طكت ثب يک کبؼ تَْيسي ػبِلي ّ هسکن اؾ اّ هيطْاقتٌع کَ ُوَ
چيؿ ؼا ؼُب کؽظٍ ّ آهبظٍ ؼكتي ثَ ػؽام ّ نؽکت ظؼ خٌگ نْظ ،قپف ّهتي ّی ايي ضْاقتَ ؼا ؼظ هيکؽظ ،ثب اّ ثسث توبم
ّهت نعى ؼا هطؽذ هيٌوْظًع کَ تطليف هبثل تْخِي ثْظ چؽا کَ زعاهل ّی کهتَ ًويهع ّ قبلن هيوبًع.
هدبُعيي ظؼ خوغ آّؼی کوک هبلي ظؼ ضيبثبى ُن اؾ ؼّل ههبثَ ای اقتلبظٍ هيکؽظًع ،هؼوْال" تيوِبی ضيبثبًي کَ
ايطالزب" تين هبلي اختوبػي ًبهيعٍ هيهعًع ،هجل اؾ نؽّع کبؼ اؾ يکعيگؽ هيطْاقتٌع کَ يلسَ کوکِبی يکعيگؽ ؼا ثب
اقوِبی خؼلي ّ کوکِبی ثبال پؽ کٌٌع .ظؼ ًتيدَ ّهتي ظؼ ضيبثبى خلْی اّليي ًلؽ ؼا هيگؽكتٌع ثَ کوکِبی ثبالی ظيگؽاى انبؼٍ
کؽظٍ ّ اؾ آًِب ِبلت کوک ثؿؼگي هيهعًع ّ .ثؼع اؾ اًکبؼ ِؽف هوبثل ثَ اّ تطليق ظاظٍ ّ اؾ اّ کوک کوتؽی ِلت
هيکؽظًع .الجتَ آًِب ثَ يبظ ظانتٌع کَ ثؼع اؾ ؼكتي ِؽف هؽثَِْ کوک ّی ؼا ًيؿ ؾيبظ کٌٌع کَ ثتْاًٌع ُويي ؼّل ؼا ظؼ هْؼظ
ًلؽ ثؼعی ًيؿ ثکبؼ گيؽًع.
تسويوبتي کَ ظؼ ظاًهگبٍ ثبؼ ايالى ؼّی نيٍْ « ؼظ – قپف – ػوت ًهيٌي» اًدبم نعٍ ًهبى هيعُع کَ اگؽ ظؼضْاقت ًطكتيي
ضيلي ثبال ثْظٍ ّ ؿيؽ هٌطوي ثبنع ،م ػوْال" ايي نيٍْ اثؽ هٌلي ضْاُع ظانت ّ ثٌظؽ هيؽقع کَ كؽظ پيهٌِبظ ظٌُعٍ كؽظ ظؼقتي
ًيكت .ظؼ ًتيدَ ػوت ًهيٌي ُبی ثؼعی ُن ثٌظؽ ؿيؽ ّاهؼي ضْاٌُع آهع ّ هوکي اقت ايال" ُيچ چيؿ ػبيع ظؼضْاقت کٌٌعٍ
ًهْظ( .21كؽّنٌعگبًي کَ هيوتِبی ضْظ ؼا ثي ظليل ّ ضبؼج اؾ هؼيبؼُبی هْخْظ ثبال هيجؽًع ،ثؼٌْاى گؽاى كؽّل نٌبضتَ
هيهًْع ّ زتي ظؼ ظّؼاى زؽاج ُن ههتؽی ًطْاٌُع ظانت ).هب ظؼ هدبُعيي ُن تدؽثَ ای ههبثَ ظانتين :يکجبؼ ظؼ قبل ُؿاؼ
ّ قيًع ّ نًت ّ چِبؼً ،وبيٌعٍ هدبُعيي ظؼ اًگلكتبىُْ ،اظاؼاى ؼا ثَ نؽکت ظؼ يک خلكَ ضًْيي ظػْت کؽظ .خلكَ
ای کَ ةػعُب تْقّ ُْاظاؼاى «ًهكت نؽف» ًبم گؽكت .ظؼ ايي خلكَ ثؼع اؾ ًهبى ظاظى كيلوي اؾ كؼبليتِبی هدبُعيي ظؼ
کؽظقتبى ػؽام ّ ندبػت آًِب ظؼ يسٌَ ًجؽظ ،هكئْل هؽثَِْ کبؼ تَْيسي ضيلي ازكبقبتي پيؽاهْى ؾخؽ ّ نکٌدَ اػُؤ
ّ ُْاظاؼاى ظؼ ؾًعاًِبی ايؽاى کؽظٍ ّ گلت :هب ظؼ هؽازل ًِبئي نکكت ظاظى ظنوي ُكتين ،اهب هستبج ّاؼظ کؽظى يک
َؽثَ هْی ّ ًِبئي ظيگؽ ُكتين .االى ؾهبًي اقت کَ ُوَ نوب ثبيع ثَ هْای هب ظؼ هؽؾ ايؽاى ّ ػؽام پيْقتَ کَ هب ثتْاًين
َؽثَ ًِبئي ؼا ّاؼظ ًوبئين .ظؼ ايي لسظَ ّی لسي ضْظ ؼا ػٌْ کؽظٍ ّ گلتُ" :ؽ کف کَ ثَ ايي ظؼضْاقت هدبُعيي ظؼ
ايي لسظَ زكبـ پبقص هثجت ًعُع ،نؽف ّ زيثيت ضْيم ؼا اؾ ظقت ظاظٍ ّ ًويتْاًع ضْظ ؼا يک ايؽاًي ثب نؽف ّ يب زتي
يک اًكبى آؾاظٍ ثطْاًع!" ثَ ايي ػلت ،ايي خلكَ ثيي ُْاظاؼاى «خلكَ نؽف» ًبهيعٍ نع ّ آًِب ُوْاؼٍ اؾ آى ثب ُويي اقن يبظ
هيکؽظًع .ؼاقتم چيؿی کَ ّی ّاهؼب" اؾ نؽکت کٌٌعگبى هيطْاقت ،ظاظى يک يب ظّ ؼّؾ اؾ ّهت ضْظ ظؼ ُلتَ ثؽای کبؼ
خوغ آّؼی کوک هبلي ظؼ ضيبثبًِب ثْظ ،اهب ظؼضْاقت اّليَ ّی آًوعؼ ثبال ّ ؿيؽ ّاهؼي ثْظ کَ ثكيبؼی اؾ ُْاظاؼاى خلكَ ؼا
هجل اؾ پبيبى آى تؽک کؽظًعّ .هتي هي اؾ يکي اؾ ُْاظاؼاى کَ ظانت خلقَ ؼا تؽک هيکؽظ ػلت ؼا خْيب نعمّ ،ی ظؼ پبقص
گلت" :ظؼ گػنتَ کَ هب ثَ خلكبت نوب کَ هيآهعين ،اًتظبؼ ظانتين کَ ظؼ آضؽ خلكَ اؾ هب کوک هبلي ضْاقتَ نْظ ّ يب زعاکثؽ
اؾ هب ثطْاُيع کَ يک يب ظّ ؼّؾ ظؼ ُلتَ ظؼ کبؼ خوغ آّؼی کوک هبلي ظؼ ضيبثبى نؽکت کٌين .اهب ثب يسجتِبئي کَ ظؼ ايي
خلكَ نع ،اؾ ايي ثجؼع ُؽ ّهت هب ثطْاُين ثَ خلكبت نوب ثيبئين ،الثع اّل ثبيع ّييتٌبهَ ُبی ضْظ ؼا ًْنتَ ّ ثب ضبًْاظٍ ضْظ
ثؽای آضؽيي ثبؼ ضعازبكظي کؽظٍ ّ ثؼع ظؼ خلكَ نوب زبَؽ نْين .ايي ظؼقت ًيكت ،هي تؽخير هيعُن کَ ثي نؽف ثبنن تب
يک هؽظٍ ".اكؽاظی کَ ظؼ کبؼ «هبلي اختوبػي» (خوغ آّؼی کوک ظؼ ضيبثبى) ُن نؽکت هيکؽظًع ،تدؽثَ ای ههبثَ ظانتٌع،
ثِويي ظليل هجل اؾ ؼكتي ثَ يک هسل خعيع ،اّل اؾ کكبًي کَ هجال" ظؼ آى هسل کبؼ کؽظٍ ثْظًع ظؼثبؼٍ هيؿاى کوکِبی هؽظم
ظؼ آًدب قئْال هيکؽظًع ّ ثؽ اقبـ َّغ هبلي هسل اؼهبم ضْظ ؼا ثبال هيجؽظًع کَ ًَ ضيلي ثبال ثبنع ّ ًَ کوتؽ اؾ زع ثبالی
کوک هؽظم آًدب.
اقتلبظٍ ظيگؽ ايي نيٍْ ظؼ ظاضل ضْظ قبؾهبى ثْظ ،ثَ ايي تؽتيت کَ كؽَب" ثؽای هب کَ ظؼ اؼّپب ّ يب آهؽيکب کبؼ هيکؽظين،
ُوْاؼٍ يسجت اؾ ظؼظ ّ هًبئت ّ قطت کْني اػُؤ ظؼ ايؽاى ّ ػؽام يسجت هيهع ّ گبُب" كيلوِب ّ يب اقاليع ُبئي ُن
ًهبى هيعاظًع ،کَ ظؼ هوبيكَ ثب آًِب هب ضْظ ؼا ظؼ َّغ ثوؽاتت ثِتؽی ظيعٍ ّ ًكجت ثَ چيؿی نبکي ًجْظٍ ّ زتي ًكجت ثَ
انتجبُبت ّ ثؽضْؼظُبی ثع هكئْليي هؼتؽٌ ًجبنين .ػالٍّ ثؽ ايي ُعف ظيگؽ ايي ثْظ کَ ظؼ هوبيكَ ثب آًبى هب كعا ّ اؾ ضْظ
گػنتگي ضْظ ؼا کن ظيعٍ ّ ُوْاؼٍ ًكجت ثَ قبؾهبى ازكبـ ظيي کٌينً .کتَ خبلت ايٌكتکَ ثؼعا" هي كِويعم کَ ههبثَ ُويي
نيٍْ ظؼ هْؼظ اكؽاظ هكتوؽ ظؼ ػؽام ثکبؼ گؽكتَ هيهعٍ اقت .ثَ آًِب ُن گلتَ هيهع" :ظؼ زبليکَ نوب ظؼ ػؽام ظؼ هيبى
ضبًْاظٍ ضْظ (هٌظْؼ ضبًْاظٍ قبؾهبًي اقت) ُكتيع ّ ظؼ كُبی گؽم قبؾهبى ؾًعگي هيکٌيع ،ثؽاظؼاى ّ ضْاُؽاى نوب ظؼ
اؼّپب ثبيع ؼّؾاًَ ظٍ تب پبًؿظٍ قبػت ظؼ ُْای قؽظ ظؼ ضيبثبًِب ايكتبظٍ ّ خلْی ثْؼژّاُب ّ ُؽ کف ّ ًبکكي ،ضْظ ؼا ضْاؼ
ّ غليل کٌٌع کَ ثتْاًٌع هطبؼج قبؾهبى ؼا تبهيي کٌٌع کَ هب هستبج کوک ثيگبًَ ًجبلين".
 - 3پب دس هيبى دسة (:) Foot in the door
نبيع ثهْظ گلت کَ ايي نيٍْ ظؼقت هؼکْـ نيٍْ هجلي اقتّ .هتي نوب ًْک پبی ضْظ ؼا هيبى ظؼثي گػانتَ ّ هبًغ ثكتَ نعى
آى ثؽّی ضْظ نعيع ،کن کن هيتْاًيع توبم ثعى ضْظ ؼا ّاؼظ اِبم يب ضبًَ کؽظٍ ّ ازتوبال" زتي يبزت آى نْيع .نيٍّ هجلي يک
نيٍْ تبکتيکي ّ نبيع زتي يکجبؼ هًؽف اقت ،ثَ ايي هؼٌي کَ اؾ آى ثبيع ثؽای ثعقت آّؼظى يک هٌلؼت كْؼی اقتلبظٍ ًوْظ
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ّ ثبيع تْخَ ظانت کَ ؼّی يک ًلؽ ظؼ يک هْؼظ ضبو آى نيٍْ ؼا ًويهْظ ثطْؼ هكتوؽ اقتلبظٍ ًوْظ .ظؼ زبليکَ نيٍْ «پب
ظؼ هيبى ظؼة» يک نيٍْ اقتؽاتژيک اقت ،هٌلؼت آًي کَ ًعاؼظ ُيچ ،گبٍ ظؼ لسظَ َؽؼ ُن هيتْاًع ظانتَ ثبنع( ،کوب ايٌکَ
گػانتي پب ظؼ هيبى ظؼة هوکي اقت ثبػث ظؼظ آهعى پبی نوب ُن ثهْظ ).هٌلؼت ايي نيٍْ ثتعؼيح ّ ظؼ ثلٌع هعت زبيل
هيگؽظظ ّ ثؽػکف نيٍْ هجلي اؾ ايي نيٍْ ُؽ چٌع ثبؼ کَ ثطْاُيع هيتْاًيع ثؽای زًْل هطبلجبت هطتلق اقتلبظٍ ًوْظٍ ثعّى
آًکَ نک م ضبِت ؼا ثؽاًگيؿيع .قيبلعيٌي هيگْيعً" :گبُي ثَ ثؽًبهَ اؼظّگبُِبی ؾًعاًيبى چيٌي ًهبى هيعُع کَ هبهْؼاى ظؼ
آًدب ثؽای ثعقت آّؼظى آًچَ کَ اؾ ؾًعاًيبى هيطْاقتٌع ،هيجبيكت تب زع ضيلي ؾيبظی ثَ نيٍْ «تؼِع ّ ثجبت ؼای» تکيَ ًوبيٌع.
اهب ههگل آًِب ايي ثْظ کَ ظؼ ًوطَ اّل چگًَْ آًِب ؼا ّاظاؼ ثَ تؼِع ثَ چيؿی کٌٌع؟ چگًَْ ؾًعاًيبى آهؽيکبئي (خٌگ کؽٍ) ؼا
ّاظاؼ ثَ ُوکبؼی کٌٌع؟ پبقص چيٌي ُب ضيلي قبظٍ ثْظ« :اص کن ضشّع کي ّ سّی آى بسبص» .ثؽای هثبل اؾ ؾًعاًيبى هيطْاقتٌع
کَ هَْغ گيؽيِبئي ضيلي هالين ثؽ ػليَ آهؽيکب ّ ثٌلغ چيي ثکٌٌع ،هثال " ثگْيٌع کَ «آهؽيکب کبهل ًيكت» ّ يب «ظؼ کهْؼُبی
کوًْيكتي ،ثيکبؼی ّخْظ ًعاؼظ ».اهب ثؼع اؾ ايٌکَ اكؽاظ ثَ اّليي ظؼضْاقت کْچک پبقص هثجت هيعاظًع ،هتْخَ هيهعًع کَ
ظؼضْاقتِب ثتعؼيح ثؿؼگ ّ ثؿؼگتؽ هيهًْع ... .ثَ ايي تؽتيت اكؽاظ ضيلي کوي تْاًكتٌع اؾ ُوکبؼی ثب هوبهبت چيٌي ثطْؼ
کبهل اُتؽاؾ کٌٌع .ثؽ ِجن ًظؽ ظکتؽ نتيي ( " ) Schetinاکثؽيت اكؽاظ ظؼ يک هؽزلَ ّ يب هؽزلَ ظيگؽ ُوکبؼي ای ؼا
کؽظًع کَ ثٌظؽ هيؽقيع چيؿ قبظٍ ّ هؼوْلي ای اقت ،اهب چيٌي ُب هيتْاًكتٌع اؾ آى ُوکبؼی کْچک ثٌلغ ضْظ اقتلبظٍ ًوبيٌع.
22
 ...ايي نيٍْ ثطًْو ظؼ گؽكتي اهؽاؼ ّ اًتوبظ اؾ ضْظ ،ظؼ ثبؾخْئي ُب ضيلي هْثؽ ثْظ".
"ايي نيٍْ کَ ثب ظؼضْاقت کن نؽّع نعٍ ّ ًِبيتب" كؽظ ؼا ّاظاؼ ثَ پؽظاضت يک ضْاقتَ ثؿؼگ هيکٌع ،ثٌبم نيٍْ «پب ظؼ هيبى
ظؼة» نٌبضتَ نعٍ اقت .ظاًهوٌعاى خبهغٍ نٌبـ ًطكتيي ثبؼ ظؼ اّاقّ ظَُ چِل (ٍ – ل) هتْخَ هْثؽ ثْظى ايي نيٍْ نعًع.
ظؼ آًؿهبى ظّ ؼّاًهٌبـ ثٌبهِبی خبًبتبى كؽيعهي ( ّ ) Jonathan Freedmanاقکبت كؽيؿؼ ( ) Scott Fraserاهعام ثَ
چبپ يک هدوْػَ اؾ ظقتآّؼظُبی زيؽت اًگيؿ ضْظ کؽظًع .23آًِب گؿاؼل يک آؾهبيهي ؼا ثَ چبپ ؼقبًعًع کَ ظؼ آى
آؾهبيم ،ظاِّلجبى ،ظؼة ثَ ظؼة ثَ ضبًَ ُبی هؽظم ظؼ کبليلؽًيبی آهؽيکب هؽاخؼَ کؽظٍ ّ اؾ آًِب ظؼضْاقت ػديجي
هيکؽظًع ،ثَ ايي تؽتيت کَ آًِب اخبؾٍ ظٌُع کَ يک تبثلْی ؾنت ّ ثؿؼگ ثب نؼبؼی ضيؽ الوٌلؼَ ؼّی چوي زيبِ ضبًَ نبى
ىوة نْظ .ثؽای آًکَ ثَ آًِب ايعٍ ای ظاظٍ نْظ کَ ثؼع اؾ ىوة آى تبثلْ زيبِ ضبًَ نبى ثَ چَ نکل ظؼ ضْاُع آهع ،ثَ آًِب
ػکف ىوة نعٍ يکي اؾ ايي تبثلُْب ؼا ًهبى هيعاظًع کَ ظؼ آى هٌظؽٍ ؾيجبی يک ضبًَ ثکل ضؽاة نعٍ ثْظ ّ ؼّی تبثلْ ُن ثَ
نکل ثع ضطي ًْنتَ نعٍ ثْظ آؼام ؼاًٌعگي کٌيع .اگؽ چَ چييي ظؼضْاقتي ثطْؼ هبثل كِوي تْقّ اکثؽيت قبکٌيي ( ُهتبظ ّ
قَ ظؼيع آًِب) ؼظ نع ،گؽٍّ ظيگؽ هؽظم ضيلي هثجت ثب آى ثؽضْؼظ کؽظٍ ّ ُلتبظ ّ نم ظؼيع آًِب اخبؾٍ ىوة تبثلْ ؼا
ؼّی چوي ضبًَ نبى ظاظًع .ظليل ايلي ايي ؼَبيت آًِب ،ثَ ظّ ُلتَ هجل اؾ ايي ظؼضْاقت ثؽ هيگهت .ظؼ آًؿهبى آًِب ثَ يک
ظؼضْاقت کْچک ظؼ هْؼظ آُكتَ زؽکت کؽظى ؼاًٌعگبى پبقص هثجت ظاظٍ ثْظًع .ظاِّلجبى ظيگؽی ظؼ آًؿهبى اؾ آًِب ضْاقتَ
ثْظًع کَ يک ثؽچكت کْچک ظؼ هْؼظ آُكتَ زؽکت کٌيع ؼا ؼّی نيهَ هبنيي ضْظ ثچكجبًٌع .آى ظؼضْاقت آًچٌبى کْچک
پػيؽكت ثْظًع  .اهب تبثيؽ ايي پػيؽل اّليَ كْم الؼبظٍ ثْظ .چؽا کَ ايي اكؽاظ ثب پػيؽكتي تهْين هؽظم ثَ
ٍ
ثْظ کَ اکثؽ آًِب ،آًؽا
آُكتَ ؼاًٌعگي کؽظى ،ثعّى آًکَ ضْظنبى هتْخَ نًْع ،ضْيم ؼا ثؼٌْاى كؽظی هكئْل ظيعٍ کَ ثؽ ِجن هكئْليتهبى ًكجت ثَ
خبهؼَ ػول کؽظٍ اًع ،ظؼ ًتيدَ ّهتي آًِب ثب ظؼضْاقت ػديت ّ ؿؽيت ّ ثؿؼگ ؾظى تبثلْ ؾنت ظؼ چوي ضبًَ نبى ؼّثؽّ
هيهًْع ثؽای ضؽاة ًکؽظى آى تًْيؽی کَ اؾ ضْظنبى ظؼ غٌُهبى قبضتَ ثْظًع ،هدجْؼ ثَ ؼَبيت ثب ايي ظؼضْاقت ًيؿ
ة هيگؽظظ ... .ثؽ
هيهًْع ّ .کعاهيک اؾ آًِب هيتْاًكتٌع زعـ ثؿًٌع کَ ايي ؼَبيت ثبًْيَ آًِب ثَ اهعام کْچک ظُّلتَ هجل آًِب ؼ
ِجن ًظؽ كؽيعهي ّ كؽيؿؼ« ،چيؿی کَ اتلبم اكتبظٍ ،تـييؽی اقت کَ ظؼ ازكبـ آى اكؽاظ ًكجت ثَ ظؼگيؽ نعى ظؼ اهؽی
ثْخْظ آهعٍ اقتّ .هتي آًِب ثب ظؼضْاقتي هْاكوت هيکٌٌع ،ثؽضْؼظنبى تـييؽ هيکٌع ّ اؾ ًظؽ ضْظنبى تجعيل ثَ اكؽاظی هيهًْع
کَ هؼوْال" کبؼُبی ػبم الوٌلؼَ ؼا اًدبم ظاظٍ ّ ثَ ظؼضْاقت اكؽاظ ؿؽيجَ کَ ثؽای اػتوبظاتهبى کبؼ هيکٌٌع ازتؽام گػانتَ ّ
24
ثَ آًِب پبقص هثجت هيعٌُع"».
هي هطوئي ُكتن کَ نوب ظؼ هؽزلَ ای گْل ايي نيٍْ ؼا ظؼ ضؽيع اؾ كؽّنگبٍ هسل ضْظتبى ضْؼظٍ ايع .تجليؾ ثؿؼگ كؽَب"
ک هيوت ًبؾلي ظاؼظ نوب ؼا ثكوت قْپؽ هبؼکت هسلتبى هيکهع ،ثَ ايي ضيبل کَ ظاؼيع هيؽّيع هجلؾ
اؼؾاى نعى ًبى ّ يب نيؽ ٍ
کوي ثبثت ضؽيع آى کبالی اؼؾاى ّ ثٌظؽ خػاة ُؿيٌَ ًوبئيع ،ظؼ زبليکَ ّهتي ّاؼظ هـبؾٍ هيهْيع اخٌبـ ظيگؽی ؼا ثويوت
يع .هكطؽٍ تؽ ايٌكتکَ کَ گبُب" آى خٌكي ؼا کَ ثطبِؽل
زتي گؿاكتؽ اؾ هؼوْل هيطؽيع کَ اؾ اّل هًع ضؽيع آًِب ؼا ًعانت
ثَ قْپؽ هبؼکت ؼكتيع ؼا ايال" كؽاهْل هيکٌيع کَ ثطؽيع ّ يب قْپؽ هبؼکت هيگْيع ثجطهيع ثعليل اقتوجبل ػوْهي توبم نعٍ
اقت .هـبؾٍ ظاؼاى ثب ايي نيٍْ نوب ؼا ّاظاؼ ثَ ّؼّظ ثَ كؽّنگبٍ ضْظ هيکٌٌع ّ ثؼع ثب نيٍْ ُبی ظيگؽ نوب ؼا ّاظاؼ ثَ
ضؽيعُبی ثيهتؽ ّ ثيهتؽ هيکٌٌع .ظؼ َوي ثب ظيعى آى تجليؾ هيوت اؼؾاى آًِب تًْيؽی اؾ ضْظ ظؼ غُي نوب هيكبؾًع کَ گْئي
اؼؾاى كؽّل ُكتٌع ّ ظؼ ًتيدَ ؼاٍ نوب ؼا ثؽای ضؽيعُبی ثؼعی ثَ هـبؾٍ ضْيم ثبؾ کؽظٍ ّ ازتوبال" هبًغ چبًَ ؾظى ّ چک
اّلي ضْظ اًگهت ضْيم ؼا الی
کؽظى هيوتِبيهبى تْقّ نوب ُن هيهًْع .ثٌْػي هيهْظ گلت کَ آًِب ثب «اؼؾاى كؽّني» ٍ
کيق پْل نوب گػاتهَ ّ ثتعؼيح ضْاٌُع تْاًكت توبم کيق نوب ؼا ضبلي کٌٌع .ثبؾ ثبيع تْخَ نوب ؼا ثَ ايي هطلت خوغ کٌن کَ
ثؽضالف ؼّل هجلي کَ تبکتيکي اقت (ّ هؼوْال" تْقّ كؽّنگبُِبئي ثب ههتؽيبى يکجبؼ هًؽف اًدبم هيگيؽظ) ،ايي ؼّل
اقتؽاتژيک اقت ّ ػن ظتب" ثْقيلَ هـبؾٍ ّ قْپؽ هبؼکت ُبئي کَ ضْاُبى اقتلبظٍ هکؽؼ اؾ نوب ُكتٌع ثکبؼ گؽكتَ هيهْظ.
كؽهَ ُب ُن نيٍْ ههبثَ ای ؼا ُن ظؼ هؽزلَ ػُْ گيؽی ّ ُن هؽازل ثؼعی ثکبؼ هيگيؽًع .ثؼع اؾ کبؼ تَْيسي ُبی اّليَ ّ
خػة كؽظی ثٌِگبم ظؼضْاقت اًدبم کبؼی تْقّ كؽظ خػة نعٍ ،آًِب اؾ يک ظؼضْاقت ثؿؼگ نؽّع ًويکٌيظ ،ثلکَ هوکي
اقت اؾ ّی ثطْاٌُع کَ ظؼ خلكَ ای نؽکت کٌع ،ثَ پبيگبٍ آًِب ثؽای ظيعى كيلوي ّ يب گْل ظاظى ثَ يک قطٌؽاًي ثؽّظ... ،
آًِب زتي هيگْيٌع هب زبظؽين ُؿيٌَ آهعى نوب ثَ تظبُؽات ؼا ثعُين ّ نوب کبهال" هِوبى هب ضْاُيع ثْظّ ،هتي آًِب اؾ كؽظی
چٌيي ظؼضْاقتِبی ًبؾلي ؼا هيکٌٌع کَ ًهبًگؽ زتي قطبّت ظػْت کٌٌعٍ اقت ،ضيلي ههگل كؽظ تبؾٍ خػة نعٍ هيتْاًع
ى کوک ُؽ چَ ثيهتؽ اؾ ِؼوَ ُبی
خْاة ؼظ ثعٍ ظ .زتي ظؼ ضيبثبى هبهْؼاى خػة كؽهَ ُب (ثؽ ضالف آًِبئيکَ هًعنبى گؽكت
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يکجبؼ هًؽف اقت) اؾ اكؽاظ هثال" هيطْاٌُع يک ِْهبؼ ؼا اهُؤ کيىظ ،يک ؼّؾًبهَ ّ يب يک ثكتَ ثبظام ؾهيٌي ثطؽىظ ،اهب
ثوسٍ ايٌکَ نوب پبقص هثجت ثَ ُؽ يک اؾ ايي توبَب ُب ثعُيع ضْظ ثطْظ ،ضْيم ؼا كؽظی هكئْل ،ضيؽ ّ قوپبتيک ًكجت
ثَ آى كؽهَ ظيعٍ ّ ؼاٍ آًِب ثؽای ظؼضْاقتِبی ثيهتؽ ّ ثيهتؽ اؾ نوب ُوْاؼ هيهْظ .ظكؼَ ثؼع آًِب هوکي اقت اؾ نوب ثطْاٌُع
کَ ظؼ تظبُؽاتي نؽکت کٌيع ّ ،يب تؼطيالت يک آضؽ ُلتَ ضْظ ؼا ثَ آًِب اضتًبو ظُيع ّ ،يب يکؽّؾ ظؼ زؽکت کوک خوغ
کؽظى آًِب نؽکت ًوبئيع .هي اكؽاظ ؾيبظی ؼا هيهٌبقن کَ ثطبِؽ هدبُعيي کهتَ نعًع ّ ظؼ خٌگِبی آًبى ثؽای کهتي ظيگؽاى
نؽکت کؽظًع ،ظؼ زبليکَ نبيع زؽکت ّ زتي هًع اّليَ نبى تٌِب ضؽيع يک ؼّؾًبهَ ّ يب يک کتبة ثْظٍ اقت .هي ضْظم ُن
چٌيي قؽًْنتي ؼا ظانتن .ثب ضؽيع چٌع کتبة ثَ نؽکت ظؼ يک تظبُؽات يلر آهيؿ کهبًعٍ نعم ّ ظؼ آى تظبُؽات ثعّى آًکَ
ضْظم هتْخَ نْم خؿّ هسبكظبى تظبُؽات نعٍ ّ اؾ ؼّؾ ثؼع ضْظم ؼا ُْاظاؼ آًِب ظاًكتَ ّ ظيگؽ كکؽ کٌن نوب ثويَ ظاقتبى ؼا
هيتْاًيع زعـ ثؿًيع.
 - 4ضيٍْ دسببغ سبض ًطبى دادى (:) Low Ball Technique
اقبـ ايي نيٍْ تبثيؽ گػاؼی ّ ًلْغ ؼّی ايي ايعٍ اقتْاؼ نعٍ اقت کَ "ُؽگبٍ نطًي ثؽای ثعقت آّؼظى چيؿی ثِبئي
ثپؽظاؾظ هعؼ آًؽا هيعاًع ّ ًگِعاؼ آى هيهْظ ّ ُؽ چوعؼ ثِبی ثيهتؽی ثپؽظاؾظ ،ثيهتؽ هعؼ آًؽا ضْاُع ظاًكت ّ ظؼ زلع آى
ثيهتؽ کْنب ضْاُع ثْظ 25".ظؼ ًتيدَ کْنم اكؽاظی کَ اؾ ايي تکٌيک اقتلبظٍ هيکٌٌع ايٌكتکَ ثِؽ هيوتي نعٍ اقت نوب ؼا
ّاظاؼ ثَ ّؼّظ ثَ هيعاى ضْظنبى کؽظٍ ّ نوب ؼا هدجْؼ ثَ پؽظاضت ثِبئي ثؽای آى ثکٌٌع .آًِب ثؽای ّاظاؼ کؽظى نوب ثَ
پؽظاضت ثِبی اّليًَ ،طكت دس ببغ سبض ًطبى هيذٌُذ ،اؾ هسكٌبت کبؼی کَ هيطْاٌُع اىخبم ظٌُع يسجت کؽظٍ ّ ثعيِب ّ
قطتيِبی آًؽا پٌِبى هيکٌٌعّ ّ .هتي نوب ّاؼظ اًدبم آى اهؽ نعيع ّ ثِبی اّليَ ؼا پؽظاضتيع غؼٍ غؼٍ قطتيِب ّ ههگالت ّ ثعيِب
ػؽيبى ضْاٌُع نعّ .لي ظيگؽ نوب ظؼ ظام ايي نيٍْ اكتبظٍ ايع ّ چْى ثِبی اّليَ ثؽای اًدبم آى اهؽ ؼا پؽظاضتَ ايع ،ـػي
هيکٌيع ثعيِبی آًؽا ًعيع گؽكتَ ّ چهن ثَ هسكٌبت آى ثعّؾيع ّ ،ثؽای زلظم ثِبی ثيهتؽ ّ ثيهتؽ ثپؽظاؾيع ،اهب ُؽ چوعؼ
ثيهتؽ هيپؽظاؾيع ثيهتؽ ظؼ ايي ظام گؽكتبؼ هيهْيع ثطْؼيکَ ظيگؽ گؽيطتي اؾ آى ثؽايتبى ثطبِؽ قؽهبيَ گػاؼی ای کَ کؽظٍ ايع
ػوال" ؿيؽ هوکي هيٌوبيع .ظؼ ايي ًوطَ اقت کَ نوب ّاهؼب" ظؼ ظام اقتلبظٍ کٌٌعٍ ايي نيٍْ هؽاؼ گؽكتَ ايع.
" ًْيكٌعٍ هؼؽّف ّيليبم اقتبيؽّى ( ) William Styronکَ يک هلْاى ًيؽّی ظؼيبئي ثْظٍ اقت تدبؼة ضْظ اؾ آًعّؼاى
ؼا چٌيي ثيبى هيکٌع« :توؽيٌبت ظبلوبًَ ًظبهي ثؽای قبػتِبی هتوبظی ظؼ آكتبة قْؾاى ،قْء اقتلبظٍ ُبی كيؿيکي ّ ؼّاًي،
ضؽظ نعى نطًيت اًكبًي ،ؼًح کهيعى اؾ ظقت كؽاهيي قبظيكتي گؽُّجبى ظبلن ،توبم تؽقِبی ًبٌُدبؼ ،ؾضن ؾثبًِبی
ّزهتٌبک کَ ظاؿْى کٌٌعٍ ؼّذ اًكبى ُكتٌع ،يک هؽاؼگبٍ ًظبهي ؼا ًؿظيکتؽيي چيؿ ثَ کوپِبی خٌبيبت آلوبًي ُب هيکٌع ».اهب
ظؼ ًتيدَ گيؽی ،اقتبيؽّى چيؿ ظيگؽی ؿيؽ اؾ ثيبى ايي «کبثْـ ّزهتٌبک توؽيٌبت» هيگْيع .اّ ًتيدَ زبيل اؾ تسول توبم
ايي قطتيِب ؼا ثؽقويت هيهٌبقع ّ هيگْيع« :زتي يکي اؾ هلْاًبى ًيؽّی ظؼيبئي کَ هي هيهٌبقن ،هكتول اؾ ايٌکَ ثؼع اؾ
آًعّؼاى ّی چَ ؼاُي ؼا ثَ لسبظ هؼٌْی ّ يب قيبقي اًتطبة کؽظٍ اقت ،پيعا ًويهْظ کَ ثَ آًعّؼاى توؽيٌبت ثَ نکل کْؼٍ
26
آٌُگؽی ًگبٍ ًکٌع کَ اؾ اّ كؽظی تْاًب تؽ قبضت ّ ضيلي قبظٍ ّی ؼا ندبػتؽ ّ آهبظٍ تؽ ثؽای خٌگ ًوْظ"».
هيگْيٌع ليٌعّى خبًكْى ؼئيف خوِْؼ قبثن آهؽيکب اقتبظ اقتلبظٍ اؾ نيٍْ «ظؼثبؽ قجؿ ًهبى ظاظى» ثْظٍ اقتّ .ی هِبؼت
كْم الؼبظٍ ای ظؼ هدجْؼ کؽظى هؽظم ظانتَ اقت کَ ثؽای اّ کبؼی کؽظٍ ّ يب ثَ اّ ُعيَ ای ثعٌُع .ثَ ايي تؽتيت ّی ُؽ کكي
ؼا کَ هيعيع ،اّ ؼا ّاظاؼ هيکؽظ کَ ثب پؽظاضت چيؿی ؼّی اّ قؽهبيَ گػاؼی کؽظٍ ّ ثٌْػي قؽًْنت ضْظ ؼا ثب قؽًْنت اّ
گؽٍ ؾظٍ ّ ظؼ ًتيدَ زبكع هٌبكغ ّ ظلكْؾ آيٌعٍ قيبقي اّ نْظ .کؽيكتْكؽ هتيْ ( ) Christopher Matthewsظؼ کتبة
ؼهبثت قطت ( ) Hardballهيگْيع" :ؼاؾ ّ ؼهؿی کَ قيبقتوعاؼاى ؾثؽظقت اؾ آى آگبٍ ُكتٌع ( ّ زعاهل ظؼ يک زؽكَ
ظيگؽ ُن ثطْثي اؾ آى اقتلبظٍ هيهْظ) ايٌكتکَ هؽظم اگؽ نؽيک نوب نًْع ثَ ؼاٍ هيبكتٌع {ّ ثَ نوب کوک هيکٌٌعّ .}.هتي
قيبقتوعاؼاى اؾ کكي ظؼضْاقت کوک هبلي هيکٌٌع ،ضْظ آى کوک آًوعؼ هِن ًيكت .ثلکَ آًِب ثب کوک ضْاقتي اؾ اكؽاظ ثَ
آًِب پيهٌِبظی هيعٌُع کَ ظؼ ّاهغ اقتلبظٍ کٌٌعٍ آى ضْظنبى ُكتٌع .پيهٌِبظ ظؼگيؽ ّ نؽيک نعى ظؼ اهؽی کَ آًِب ثطبِؽل
ّاؼظ هجبؼؾٍ قيبقي ّ يب ُؽ چيؿ ظيگؽ نعٍ اًع .نبيع ثهْظ گلت کَ آًِب ظؼ ّاهغ ظاؼًع قِبم ضْظ ؼا ثَ ظيگؽاى هيلؽّنٌع ّ
اكؽاظ ؼا ّاظاؼ ثَ قؽهبيَ گػاؼی ؼّی ضْظ هيکٌٌع ّ .ثَ ايي تؽتيت ظؼ اِؽاف ضْظ يک نجکَ قِبهعاؼاى ثْخْظ هيآّؼًع.
هعؼتي کَ يک قيبقتوعاؼ هبُؽ ظاؼظ ايًكتکَ هيتْاًع ثَ يک ؿؽيجَ ًؿظيک نعٍ ّ ًَ تٌِب اؾ اّ ضْاُبى ؼای ال نْظ ،ثلکَ
ضْاُبى ّهت ّ پْلم ُن ثهْظّ .اهؼيت ايٌكتکَ ُؽ چوعؼ ّی ثتْاًع اؾ ظيگؽاى کوک ثگيؽظّ ،ی ثِوبى هيؿاى تْاًكتَ ثؽای
ضْظ ُْاظاؼ ثكبؾظ .اكؽاظی کَ اؾ كکؽ ّ ازكبـ ّ زكبة ثبًکي ضْظ ثؽای آيٌعٍ کفی هبيَ هيگػاؼًع ًويتْاًٌع ؾيبظ هٌتوع اّ
ثبنٌع .ضيلي قبظٍ آًِب ثيم اؾ آى قؽهبيَ گػاؼی کؽظٍ اًع کَ ثتْاًٌع نبُع نکكتم ثبنٌع .ثوْل هبکيبّلي کكبًي کَ كعای
27
ثؿؼگي ثؽای ؼقيعى ثَ چيؿی هيکٌٌع هبًٌع خٌگِبی ثؿؼگ ُكتٌعُ :ؽ كعاکبؼی ای كعاکبؼی خعيعی ؼا هيطلجع".
ّهتي نوب ؼّی کكيُ ،عكي ،گؽُّي ،قؽهبيَ گػاؼی هيکٌيع ّ ثِبئي ثؽای ثْظى ّ يب نؽکت ثب آى هيپؽظاؾيع ،توبم کْنم
نوب ايي ضْاُع ثْظ کَ ًوبِ هثجت آًؽا ظيعٍ ّ چَ ثؽای اثجبت ظؼقتي اًتطبثتبى ،ثَ ضْظتبى ّ چَ خِت اثجبت ثَ ظيگؽاى  ،قؼي
هيکٌيع آگبُبًَ ّ يب ًب آگبُبًَ اؾ آى زؽکت ّ كؽظ ظكبع کؽظٍ ،هثجتِبی آًؽا ثؽخكتَ ّ هٌلي ُب ؼا کوؽًگ ّ ًبچيؿ ًهبى ظُيع.
يکي اؾ تدؽثيبت خبلت ظؼ ايٌوْؼظً ،تبيدي اقت کَ اؾ تسوين گؽُّي اؾ هسووبى ثب ؼضٌَ ايهبى ظؼ يک كؽهَ ثعقت آهعٍ
اقت .كؽهَ ای کَ ؼُجؽ آى ثَ پيؽّاًم هْل هيعاظ کَ اكؽاظی اؾ يک قيبؼٍ ظيگؽ ثب يک ثهوبة پؽًعٍ ضْاٌُع آهع ّ ثٌِگبم
ًبثْظی ؾهيي ايهبى ؼا ًدبت ضْاٌُع ظاظ .28ؼُجؽ كؽهَ چٌعيي ثبؼ ؼّؾ ّ تبؼيص ًبثْظی ؾهيي ّ كؽاؼقيعى آضؽ ؾهبى ّ آهعى
هؽظاى كُبئي ؼا پيم ثيٌي هيکٌع ،ظؼ تبؼيص پيم ثيٌي نعٍ ُوَ اػُؤ ظؼ ثبالی تپَ ای خوغ هيهًْع کَ ظؼ آة ؿؽم ىنعٍ ّ
تْقّ ثهوبة پؽًعٍ ثؽازتي ثَ ثبال کهيعٍ نًْعُ ّ .ؽ ثبؼ پيم ثيٌي ؿلّ اؾ آة ظؼ هيآيع ّ ثبؾ ُن ظاقتبى اؾ اّل تکؽاؼ
هيگؽظظ .اهب ػلي ؼؿن ايي ضطبی آنکبؼ ؼُجؽ كؽهَ ،کكي زبَؽ ثَ تؽک آى ًويهْظ .چؽا؟ اػُؤ ايي كؽهَ ثؼع اؾ كعا کؽظى
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ُوَ چيؿ ثطبِؽ ؼُجؽ كؽهَ ّ هْلِبيل ،ضيلي ثيهتؽ اؾ آى كعا کؽظٍ ثْظًع کَ ثتْاًٌع ثپػيؽًع کَ ُوَ آى هْلِب پْچ ّ ظؼّؿيي
ثْظٍ اقت .نؽم اؾ انتجبٍ آًِن ثَ آى ثؿؼگي ،ؾيبى هبلي هتسول نعٍ ،پلِبی ضؽاة نعٍ ثبؾگهت ثَ گػنتَُ ،وَ ّ ُوَ هبًغ اؾ
ايي ثْظ کَ آًِب ثَ انتجبٍ ضْظ اهؽاؼ ًوبيٌع .يکي اؾ اػُؤ ،يک ضبًن خْاى ثب يک کْظک قَ قبلَ چٌيي تَْير هيعُع " :هي
ثبيع ثَ آهعى قيل{ههبثَ ِْكبى ًْذ} ظؼ ثيكت ّ يکن هؼتوع ثبنن ،چؽا کَ هي توبم قؽهبيَ ضْظ ؼا يؽف ايي ػويعٍ کؽظٍ ام،
اؾ کبؼم اقتؼلؤ ظاظٍ ام ،کالـ کبهپيْتؽی ؼا کَ هيؽكتن ّل کؽظم ... ،هي ثبيع هؼتوع ثبهي ثوبًن ".ػُْ ظيگؽ ،ظکتؽ آؼهكتؽاًگ
ثَ يکي اؾ هسوويي کَ ضْظ ؼا ثؼٌْاى يک ػُْ خعيع كؽهَ هؼؽكي کؽظٍ اقت ،چٌع قبػت ثؼع اؾ يک پيم ثيٌي نکكت
ضْؼظٍ ظيگؽ هيگْيع " :هي ؼاٍ ؾيبظی ؼا ثؽای ؼقيعى ثَ ايٌدب پيوْظٍ ام .هيتْاًن ثگْين کَ توؽيجب" ُوَ چيؿ ضْظ ؼا ظاظٍ ام.
هي توبم پيًْعُبی ضْظ ثب گػنتَ ؼا ضؽاة کؽظٍ ام .هي توبم پلِبی پهت قؽم ؼا قْؾاًعٍ ام .هي پهتن ؼا ثَ ظًيب کؽظٍ ام .هي
ًويتْاًن ثَ ايي نک کٌن.هي ثبيع هؼتوع ثبهي ثوبًن ّ ثپػيؽم کَ ّاهؼيت ظيگؽی خؿ ايي ّخْظ ًعاؼظ ".ظؼ ايي هثبل ُوبًٌع توبم
هثبلِبی ههبثَ ّ ُوچْى توبم اػُؤ كؽهَ ُبی ظيگؽ ،اكؽاظ هؼوْال" قؼي هيکٌٌع ثِبًَ ای ثؽای هسون ًهعى پيم ثيٌي
هؽثَِْ پيعا کؽظٍ ّ ضْظ ؼا اؾ هِلکَ نک ًدبت ظٌُع .آًِب ضيلي ؼازتتؽ ُكتٌع کَ ثب ظؼّؽ قبضتَ نعٍ تْقّ غٌُهبى ّ
ؼُجؽ كؽهَ ؾًعگي کٌٌع تب ايٌکَ ثب زويوتي ؼّثؽّ نًْع کَ ثؽای آًِب ضلت ّ ضْاؼی ّ ًب اهيعی هيآّؼظ{ .ظؼ ايي هْؼظ ؼُجؽ
كؽهَ ثَ آًِب هيگْيع ثؽ اثؽ ظػب ُبی نوب ظل هْخْظات كُبئي ثَ زبل اًكبًِبی ظيگؽ ظؼ آضؽيي لسظبت ثَ ؼزن آهع ّ ظؼ
ًتيدَ كؽاؼقيعى آضؽ ؾهبى ؼا ثَ ػوت اًعاضتٌع کَ هؽظم نبًف ظيگؽی ثؽای ًدبت ضْظ ظانتَ ثبنٌع}.
ثٌبثؽايي ثؽای ؼُجؽاى كؽهَ ُب پيؽّاىی هبثل اتکؤ تؽ ُكتٌع کَ ثيهتؽ اؾ ظيگؽاى كعا کؽظٍ ثبنع ّ .ظؼ ًتيدَ قؼي هيکٌٌع اكؽاظ
ؼا ثَ كعای ُؽ چَ ثيهتؽ تست ػٌبّيي هطتلق هدجْؼ کٌٌع .ثؽای ًوًَْ ظؼ قبلِبی  59 ،58هب هوبالت ؼّؾًبهَ ُب ؼا تؽخوَ
هيکؽظين ّثَ ايؽاى هيلؽقتبظين کَ ثبيطالذ ؼخْی ثب ضْاًعى آًِب هتْخَ نْظ کَ اهپؽيبليكن چَ ًوهَ ای ثؽای ايؽاى ظاؼظ .ظؼ
آًعّؼاى يکي اؾ هكبئل هي ايي ثْظ کَ چؽا هب ثبيع هوبالتي ؼا تؽخوَ کٌين کَ اقبقب" اؼؾني ًعاؼًع ّ يب هؽثِْ ثَ ًهؽيبت
ظقت چٌعم ُكتٌع ّ يب ايال" ثَ ايؽاى ؼثطي ًعاؼًع .ههگل ظيگؽ هي ايي ثْظ کَ آًِب اؾ ُْاظاؼاى خْاًي کَ كبؼقي ّ يب
اًگليكي ضْثي ًعانتٌع هيطْاقتٌع کَ ايٌکبؼ ؼا اًدبم ظٌُع ّ هؼوْال" ثؽای هي کَ ثؼُي اؾ آًِب ؼا تًسير هيکؽظم ضيلي
ؼازتتؽ ثْظ کَ ضْظم ُوَ ؼا اؾ اّل تؽخوَ کٌن ،تب ايٌکَ تؽخوَ ُبی آًِب ؼا تًسير ًوبين .هي ايي تَْير ؼا ثَ هكئْليي
هيظاظم ّ ثطًْو ظؼ ظّؼاى اهتسبًبت ظاًهدْيبى هيطْاقتن کَ آًِب اخبؾٍ ظٌُع کَ هي ضْظم هوبلَ ُب ؼا تؽخوَ کؽظٍ ّ
هؿاذم آى ُْاظاؼاى هسًل ظؼ ظّؼاى اهتسبًبتهبى ًهْم .اهب ُوْاؼٍ ثب هطبللت هكئْليي ؼّثؽّ هيهعم .ظؼ آًؿهبى هي
ًويتْاًكتن ظليل ايٌکبؼ ؼا ثلِون ،چؽا کَ كکؽ هيکؽظم ُعف ايلي تؽخوَ اقت ّ ًَ چيؿ ظيگؽ؛ ّ كکؽ هيکؽظم ثب ايٌکبؼ هب
ظاؼين ّهت ّ اًؽژی آًِب ّ ضْظهبى ؼا تلق هيکٌين .ثؼع ُب ّهتي کَ هب هدجْؼ هيهعين کَ ُؿيٌَ ؾيبظی ؼا هتوجل نعٍ کَ
كؽَب" اؾ يک ُْاظاؼ ظّؼ اكتبظٍ کوک هبلي ًب چيؿی ثگيؽين ّ يب يک ؼّؾًبهَ ثَ اّ ثلؽّنين اةُويي همگل ؼّثؽّ هينعم.
زبل ثب كِن ايي نيٍْ هيتْاًن ُؽ ظّ ػول ؼا تَْير ظُن .ظؼ ُؽ ظّ هْؼظ ُعف ّاهؼي ًَ تؽخوَ ؼّؾًبهَ ُب ّ ًَ کوک ًبچيؿ
كؽظ هؽثَِْ ثْظ ،ثلکَ ُعف ّاهؼي ثکبؼ گيؽی ظّ نيٍْ تبثيؽ گػاؼی ّ ًلْغ غکؽ نعٍ ظؼ كْم يؼٌي « پب ظؼ هيبى ظؼة» ّ «
ظؼ ثبؽ قجؿ ًهبى ظاظى» ثْظ .ايٌکَ اكؽاظ ؼا ّاظاؼ ثَ ُؿيٌَ ّ كعا کؽظى ثؽای قبؾهبى کٌين ّ ،اؾ کن نؽّع کٌين ّ ثيهتؽ ّ
ثيهتؽ ثطْاُين .ثَ ايي تؽتيت قبؾهبى هيتْاًكت اكؽاظ ؼا ّاظاؼ کٌع کَ ؼّی تهکيالت قؽهبيَ گػاؼی کؽظٍ ّ ظؼ ػبهجت آى
نؽيک نًْعُ .وچٌيي پؽظاضت يک چيؿ کْچک ؼاٍ ؼا ثؽای ظؼضْاقتِبی ثؼعی ّ ثؿؼگ ّ ثؿؼگتؽ كؽاُن هيکؽظ .ظؼ ًتيدَ
هؼوْل ثٌظؽ هيؽقيع کَ كؽَب" هب ُؿاؼ تْهبى ُؿيٌَ کٌين ّ يع تْهبى کوک هبلي ثگيؽين ،ثب ًگبٍ لسظَ ای ّ تبکتيکي،
ايٌکبؼ ازووبًَ ثٌظؽ هيؽقيع اهب ثطْؼ اقتؽاتژيک زؽکتي ظؼقت ّ پؽ هٌلؼت ثؽای قبؾهبى ثْظ .ثَ ايي تؽتيت آًِب تْاًكتٌع
ظٌُع .زتي ثؽای
ُوبى خْاًبى ؼا ّاظاؼ ثَ كعای ُوَ چيؿ کؽظٍ ّ ًِبيتب" هدجْؼنبى کؽظ کَ خبًهبى ؼا ُن ظؼ ؼاٍ قبؾهبى ة
ُْاظاؼاىي کَ تب آضؽ ضّ ًؽكتٌع ،ثؼع اؾ چٌعيي قبل ُْاظاؼای ّ پؽظاضت ثِبی ُؽ چوعؼ ًبؾل ًكجت ثَ اػُؤ ،پؽظاضت ثِبی
ؼّی ُن اكؿّظٍ نعٍ ،آًچٌبى گؿاف ثٌظؽ هيؽقع کَ آًِب زبَؽًع چهن ثؽ زويوت ثكتَ ّ قؽاة ؼا ّاهؼيت ثجيٌٌع.
ُوبًٌع هثبل هجلي ظؼ هْؼظ آى كؽهَ كُبئي ،هب ُن ظؼ هدبُعيي نبُع پيم ثيٌي ُبی ؿلّ يکي پف اؾ ظيگؽی ؼجّی ثْظين.
الجتَ هب هؼتوع ًجْظين کَ آظهِبی كُبئي ثؽای ًدبت هب ضْاٌُع آهع ،اهب ؼخْی ثبؼُب پيم ثيٌي کؽظ کَ زکْهت ايؽاى ظؼ چٌع
قبل آيٌعٍ ،ظؼ کْتبٍ هعت ،ثؼع اؾ ايي زؽکت ّ يب آى زؽکت ،قؽًگْى ضْاُع نع ّ ُؽ ثبؼ پيم ثيٌي ُبيم ؿلّ اؾ آة ظؼ
آهع ،ظقت آضؽ ُن ّی توبم پٌچ ُؿاؼ تي پيؽّاى ضْظ ؼا ثب پيم ثيٌي پيؽّؾی ّ قؽًگًْي زکْهت ايؽاى ؼّاًَ کهْؼ کؽظ،
زتي ظاًهدْيبى تبؾٍ ؼقيعٍ اؾ آهؽيکب ّ اؼّپب ؼا ثعّى ظانتي کْچکتؽيي آهْؾنِبی ًظبهي ثَ يسٌَ خٌگ ثب پبقعاؼاى ظٍ
ؼقتبظّ .ی هيگلت ُؽ يک اؾ نوب چْى ثب ػويعٍ هيدٌگيع هؼبظل ظٍ پبقعاؼ ُكتيع ّ پيؽّؾی زتوي
قبل خٌگيعٍ ثب ػؽام ف
اقتً .تيدَ ايي ًجؽظ كبخؼَ آّؼ ثْظ .اهب ػلي ؼؿن توبم ايي پيم ثيٌي ُبی ؿلّ ّ ايٌِوَ ضكبؼت خبًي ّ هبلي اكؽاظ ًَ ،تٌِب
اػُؤ ثلکَ ُْاظاؼاى کوي اؾ كؽهَ ثَ ايي ظليل اؾ آى خعا نعًع ،نبيع يک ظليل آى کٌتؽل كکؽی ّ نكتهُْبی هـؿی ثْظ کَ
اًدبم نعٍ ثْظ ،اهب ثطًْو ظؼ هْؼظ ُْاظاؼاى ظليل ايلي ؼا ثبيع ظؼ ثِبئي ظيع کَ آًِب تب آًؿهبى ثؽای ثْظى ثب هدبُعيي
پؽظاضت کؽظٍ ثْظًع .اگؽ ُْاظاؼاى هجْل هيکؽظًع کَ ؼخْی يک نبؼالتبى اقت ّ يب زعاهل يک ؼُجؽ ًب الين هيجبنع ،آًِب
هيجبيكت هيپػيؽكتٌع کَ ثطم هِوي اؾ ؾًعگي نبى ثبِل نعٍ اقت ّ .ثؼع چگًَْ هيتْاًكتٌع ظؼ هوبثل ُوكؽ ّ ضبًْاظٍ قؽ ثلٌع
کٌٌع ،هِوتؽ اؾ ُوَ چگًَْ هيتْاًكتٌع ظؼ آيٌَ ًگبٍ کؽظٍ ّ تًْيؽ ضْظ ؼا ثؼٌْاى يک آظم ازن م ًجيٌٌع .ظؼ ايي ًوطَ اقت کَ
ثكيبؼی اؾ آًِبزبَؽًع زويوت ّ هٌطن ّ كِن ػبظی ّ هؼوْلي ؼا ًبظيعٍ گؽكتَ ّ ظل ثَ قؽاة ثجٌعًع .ثطًْو کَ ًويتْاًٌع
ثلِوٌع کَ چگًَْ ّ چؽا گْل ضْؼظٍ اًع ،چؽا ّهتي يک کالی اؼؾاى ؼا هيطْاٌُع ثطؽًع ،ظٍ ثبؼ هيوت آًؽا چک هيکٌٌع ّ ثَ
چٌع هؾاؾٍ قؽ هيؿًٌع کَ ًکٌع قؽنبى کالٍ ثؽّظ ّ آًْهت ظؼ ثؿؼگتؽيي تًوين گيؽی ؾًعگي نبى ايٌچٌيي انتجبٍ کؽظٍ اًع ّ
ثوْلي ثي گعاؼ ثَ آة ؾظٍ اًع .الجتَ ظؼ هْؼظ كؽهَ ُبی قيبقي ًجبيع كؽاهْل کؽظ کَ ثکبؼ گيؽی ايي نيٍْ يک هؿيت ظيگؽی
ُن ظاؼظ .چؽا کَ ّهتي کكي كؽَب" ظؼ تظبُؽات هدبُعيي نؽکت هيکٌع ّ يب ظؼ يک خلكَ ػوْهي آًِب زبَؽ هيهْظ،
ثالكبيلَ ّی ضْظ ؼا ثَ ايي گؽٍّ گؽٍ ؾظٍ ّ ؼاٍ ثبؾگهت ّ هثال" هؽاخؼت ثَ ايؽاى ؼا زعاهل ظؼ غُي ضْظ (زتي اگؽ
ّاهؼيت ضبؼخي ًعانتَ ثبنع) هكعّظ کؽظٍ اقت .تؽـ اؾ زکْهت ،ثِبی پؽظاضتي ؼا چٌعيي ثؽاثؽ کؽظٍ ّ ّی ؼا ثوؽاتت
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ثيهتؽ ظؼ ثبِالم قبؾهبى كؽّ هيجؽظ .ثَ ايي تؽتيت ثؽای آًبى ظيعى ّاهؼيت ّ ؼظ كؽيت ّ ًيؽًگ قبؾهبى ضيلي ههگتؽ اؾ
گػنتَ اقت.
 - 5کويببي ( ّ ) Scarcityيب قبًْى اسصضوٌذ بْدى جٌسي کَ کويبة است:
«ساٍ دّست داضتي يک چيض اص آى هيگزسد کَ بفِوين کَ هوکي است سّصی آًشا اص دست بذُين( ».جي  .ک .چستشتْى)
اكؽاظی کَ اؾ ايي نيٍْ تبثيؽ گػاؼی ّ يب ًلْغ اقتلبظٍ هيکٌٌع ،اقبـ قؽهبيَ گػاؼيهبى ؼّی ايي ايعٍ اقت کَ "كکؽ اؾ ظقت
ظاظى چيؿی اؼؾنوٌعً ،وم هِوي ظؼ تًوين گيؽی اًكبًِب ظاؼظ .ظؼ ّاهغ ثٌظؽ هيؽقع کَ كکؽ اؾ ظقت ظاظى ،اًگيؿٍ ثيهتؽی
ظؼ اكؽاظ ثْخْظ هيآّؼظ کَ کبؼی ؼا اًدبم ظٌُع ،تب كکؽ ثعقت آّؼظى چيؿی .ثؽای ًوًَْ اگؽ ثَ هؽظم گلتَ نْظ کَ اگؽ ضبًَ
ضْظ ؼا ػبين ثٌعی ًکٌٌع چوعؼ اؾ ظقت ضْاٌُع ظاظ ،اًگيؿٍ ثيهتؽی ظؼ آًِب ثؽای اهعام ثَ ايي کبؼ ثْخْظ هيآيع تب ايٌکَ ثَ آًِب
گلتَ نْظ کَ ثب ػبين ثٌعی ضبًَ ضْظ چوعؼ ثعقت ضْاٌُع آّؼظ" ".خيوؿ قي ظيْيؿ ( ،) James C. Daviesهيگْيع:
ازتوبل ايٌکَ اًوالة ظؼ خبئي ؼش ظُع کَ هؽظم يکعّؼٍ ؼكبٍ اهتًبظی ؼا پهت قؽ گػانتَ ّ ثؼع ًبگِبى ثب قطتي ؼّثؽّ نعٍ
اًع ضيلي ؾيبظ اقت ... .اًوالثيْى اؿلت کكبًي ُكتٌع کَ ِؼن ؾًعگي ضْة ؼا چهيعٍ اًع ّ يب زعاهل ايعٍ ای اؾ آى ظاؼًعّ .هتي
هؽظم هؿٍ ؾًعگي ثِتؽ ؼا هيچهٌع ّ ًبگِبى ثب کوجْظ آى ؼّثؽّ هيهًْع؛ ثيهتؽ اؾ ُؽ ؾهبى ضْاُبى آى نعٍ ّ اؿلت ثؽای
29
ثعقت آّؼظى ّ يب تُويي ّخْظل هوکي اقت ظقت ثَ ضهًْت ُن ثؿًٌع".
ًَ تٌِب هب کبالئي ّ يب چيؿی کَ کويبة اقت ؼا ثيهتؽ هيطْاُين ،ثلکَ آًؽا ثيم اؾ ُؽ ؾهبى هيطْاُين ّهتي کَ ازكبـ کٌين
ثؽای ثعقت آّؼظًم ثب هبًغ ّ يب ؼهبثت ُن ؼّثؽّ ُكتين .ثؽای هب ؾهبًي کَ يک ُْاظاؼ قبظٍ هدبُعيي ثْظين ،كکؽ ايٌکَ
هدبُع ضْاًعٍ نْين ّ ػُْ قبؾهبى نْين تجعيل ثَ يک آؼؾّ ّ يب ضْاة ّ ضيبل ظقت ًبيبكتٌي نعٍ ثْظ .هب تجعيل ثَ يک
"اًوالثي" زؽكَ ای ّ توبم ّهت نعٍ ثْظينُ ،وَ تؼلوبت هبلي ضْظ ؼا ظاظٍ ثْظين ،پػيؽكتَ ثْظين کَ توبم ؼّاثّ ػبظی ضْظ ؼا ثب
ظّقتبى ّ ضبًْاظٍ ضْظ هطغ ًوبئين ،اؾ قبؾهبى اِبػت هطلن هيکؽظين ّ ثكيبؼی اؾ هب زتي زبَؽ نعٍ ثْظين کَ خبى ضْظ ؼا
كعای ؼاٍ آًبى ةکٌين ،ثب ايٌسبل ٌُْؾ هب «ػُْ» ضْاًعٍ ًويهعين ّ ؼظٍ هبى يک «ُْاظاؼ» ثْظ« .هبًْى کويبثي» آًؿهبى زوَ
ايلي قبؾهبى ثْظ .ؼخْی ظؼ يسجتي کَ ظؼ خوغ ًوبيٌعگبى اتسبظيَ اًدوٌِبی ظاًهدْيبى هكلوبى ضبؼج اؾ کهْؼ (ُْاظاؼاى
قبؾهبى هدبُعيي) ظؼ پبؼيف کؽظ ،ثب قطٌبى ضْظ ظال ثؽ ظقت ًبيبكتٌي ثْظى تيتؽ «ػُْ هدبُعيي» ،ايي قيبقت قبؾهبى ؼا
ثيبى کؽظّ .ی گلت " :كعاکبؼی ّ يعاهت اًوالثي ؼّؾی  21قبػت کبؼ ظؼ تبکكي يب  70قبػت پهت قؽ ُن کبؼ ثؽای ظؼ
آّؼظى ًهؽيَ ثؽ ِجن توبم هؼيبؼ ُب ،نوب ػُْ زؿة يب قبؾهبى هسكْة هيهْيع اهب هب ثطبِؽ هؼيبؼُبی ػوين ّ پيچيعٍ
تؽی کَ ضبو هدبُعيي ثَ ػٌْاى يک قبؾهبى اًوالثي يکتبپؽقت هيجبنع ّ ظؼ ُيچ زؿة يب قبؾهبى اًوالثي ظيگؽی ًظيؽ
ًعاؼظ قطر هؼيبؼُبی ػُْيت ؼا ثبال ّ ثبالتؽ ثؽظٍ اين" 30ظقت ًبيبكتٌي ثْظى ّ يب قطت ثْظى ؼقيعى ثَ ايي تيتؽ يکي اؾ
هْيتؽيي اًگيؿٍ ُبئي ثْظ کَ هب ُْاظاؼاى قبؾهبى ظؼ آًعّؼاى ؼا ّاظاؼ ثَ اًدبم ُؽ کبؼی ،زتي ؼهبثت قطت ثب يکعيگؽ
هيکؽظ کَ ثَ ايي تيتؽ ظقتيبثين .قبؾهبى اؾ ايي هبًْى ظؼ توبم قطْذ قبؾهبًي ثَ انکبل هطتلق اقتلبظٍ هيکؽظ ّ هيکٌع .هثال"
ظؼ ؼظٍ ظاظى ثَ اكؽاظ ،زتي ظؼ زع ُْاظاؼ ،اكؽاظ ثَ ُْاظاؼ هؼوْليُْ ،اظاؼ تهکيالتي ،کبًعيع ػُْيت ،قوپبت يک ّ ظّ ّ
قَ ّ قوپبت ظاضل ّ ضبؼج اؾ کهْؼ ،توكين هيهعًعّ ،ثٌبثؽايي ُْاظاؼاى زتي ثؽای تيتؽُبی هطتلق ايٌچٌيٌي ثَ ؼهبثت ثب
يکعيگؽ ظؼ اِبػت ّ كؽهبًجؽظاؼی ُؽ چَ ثيهتؽ تهْين هيهعًع .ثؼع اؾ ػُْيت ُن قيكتن ؼظٍ ثٌعی ثهکلي تٌظين لظٍ ثْظ
کَ ػًٌؽ کويبثي ّ قطت ظؼ ظقتؽـ ثْظى ّ ؼهبثت ظؼ ظقتيبثي ثَ ؼظٍ ُبی هطتلق ،ثؽای ُوگبى ههِْظ ثْظٍ ّ ثِويي ظليل
اًگيؿٍ هْی ای ظؼ اِبػت ثعّى چْى ّ چؽای اػُؤ اؾ ؼُجؽی قبؾهبى ثْظ .قبؾهبى زتي ثؼع اؾ ثي اؼؾل کؽظى قيكتن
ؼظٍ ثٌعی ،اؾ تيتؽ ُبی ظيگؽی کَ هدعظا" ػييؽ کويبثي ّ ؼهبثت ظؼ ظقتيبثي ثَ آًِب ههِْظ ثْظ ؼا هطؽذ کؽظ ّ ثبؾ اؾ ايي
زوَ کوبل اقتلبظٍ ؼا هيکؽظ ّ هيکٌع .تيتؽُبئي هثل «كؽظ اًوالة کؽظٍ» ّ يب کكي کَ «ّاهؼب" ظؼ ؼُجؽی زل نعٍ اقت».
ًکتَ خبلت ايٌكتکَ ظؼقت هثل ثبؾی هبؼ ّ ًؽظثبىُ ،ؽ گبٍ هب ثب ؾزوت كؽاّاى ثَ ىّک ًؽظثبًي هيؽقيعين ،ؼخْی هبًْى
ثبؾی ؼا ػٌْ هيکؽظ ّ هثال" ثب ػٌْ کؽظى قيكتن ؼظٍ ثٌعی ّ ،يب هؼؽكي کؽظى هؼيبؼُب ّ تيتؽُبی خعيع ،ثبؾ ًؽظثبى
خعيعی ظؼ هوبثل اػُؤ هيگػانت کَ زبال اؾ آى ثبال ثؽّىظ ّ .يب هبؼی ؼا هطؽذ هيکؽظ کَ هب ؼا ثَ پبئيي تؽيي پلَ ًؽظثبى
پؽتبة ًوبيع .هثل ؾهبًي کَ يکعكؼَ ؼظٍ ُوَ اػُؤ ُيبت اخؽائي ؼا ثدؽم ايٌکَ هكبئل خٌكي ضْظ ؼا زل ًکؽظٍ اًع تجعيل ثَ
ؼظٍ ُْاظاؼ کؽظ.
ديذى ّ يب لوس سُبشی فشقَ ّ ،يب حتي افشاد ًضديک بَ ّی :هي ظاقتبًِبی ؾيبظی اؾ اكؽاظ ػُْ كؽهَ ُبی هطتلق ؼا
ضْاًعٍ ام هثل ظاقتبى الکكبًعؼ التبيي ( ) Alexandra Steinظؼ کتبة ّی تست ػٌْاى "ظاضل ثَ ثيؽّى" () Inside out
کَ ظؼ آى الکكبًعؼ تب ؼّؾُبی آضؽ هجل اؾ خعائي ال زتي ًبم ؼُجؽ كؽهَ ؼا ًويعاًكتَ ّ يب ايٌکَ چَ نکلي اقت .ظؼ ثكيبؼی
اؾ كؽهَ ُبی هطؽة ّ ثطًْو آًِبئيکَ ثؿؼگتؽ ُكتٌع ،ظيعى ؼُجؽ كؽهَ ّ ثبلِجغ لوف ّی ّ زتي ظيعى اكؽاظ ًؿظيک ثَ
ّی ّ لوف آًِب ،آًچٌبى کويبة ّ ًبيبة هيهْظ کَ ؼقيعى ثَ آى ثؽای اكؽاظ تجعيل ثَ يک آؼؾّی ظقت ًبيبكتٌي هيهْظ (ظؼقت
هثل ٌُؽپيهَ ُبی قيٌوب ظؼ ؽؼة کَ زتي اهُؤ ّ يک يک لجبـ نطًي آًِب کلي اؼؾل پيعا هيکٌع ،كوّ ّ كوّ ثطبِؽ
کويبة ثْظى آًِب .اگؽ ُوبى ٌُؽپيهَ ٍ ؼ چوعؼ ٍ م کَ هسجْة ثبنع ثؽازتي انيؤ نطًي ضْظ ؼا ثَ ايي ّ آى ثعُع ّ يب
اهُؤيم ثكِْلت هبثل ثعقت آّؼظى ثبنع ،ظيگؽ اؼؾني ًطْاُع ظانت ).ؼُجؽاى كؽهَ ايي هبًْى ؼا ثطْثي هيهٌبقٌعّ ،
ثگًَْ ای يسٌَ ؼا هي چيٌٌع کَ اگؽ ػُْی آًِب ؼا ثجيٌع ّ يب لوكهبى کٌع ،ايي ثؽای ّی تجعيل ثَ يک ضبِؽٍ كؽاهْل
ًبنعًي ّ اكتطبؼی ثؿؼگ نْظ .اكؽاظ ثؽای هلتطؽ نعى ثَ چٌيي چيؿی ظقت ّ پب هيهکٌٌع ّ زبَؽ ثَ اًدبم ُؽ کبؼی ُكتٌع.
يبًگ چٌگ ظؼ کتبة ضْظ تست ػٌْاى هُْبی ّزهي ،ازكبـ ظّقتبى ضْظ اؾ نٌيعى ايي ضجؽ کَ هوکي اقت هْكن ثَ ظيعى
هبئْ اؾ ظّؼ نًْع ؼا چٌيي ثيبى هيکٌع " :اّ ظقتبى ضْظ ؼا تکبى ظاظ کَ هبًغ ّهت تلق کؽظى هب نْظ ،چهوبًم ًْؼ ّ
ظؼضههي خعيع پيعا کؽظ ّ گًَْ ُبيم قؽش نعّ .هتي تْاًكت ُيدبى ضْظ ؼا کٌتؽل کٌع ،ثوب گلت کَ يک ضجؽ ضيلي ضْثي
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ثؽای هب ظاؼظُ ،وَ هب كْؼا" كِويعين کَ آى ضجؽ چيكت « .هب هيؽكتين کَ ؼُجؽ هبئْ ؼا كؽظا ثجيٌين!» اّ ظؼ ايٌدب هکثي کؽظ.
ثويَ زؽكِبيم ظؼ ُوِوَ ّ غّم ّ نْم ّ نؼبؼ ظاظى اكؽاظ گن نع .ثؼع اؾ ُوِوَ ُبی اّليَُ ،يدبى هب کن کن نکل هٌظوي
ثطْظ گؽكت ّ ُوَ نؽّع کؽظين نؼبؼ ظاظى :نؼبؼُبئي هثل «ؾًعٍ ثبظ ؼُجؽ هبئْ» ّ يب « هب ثؽای ُويهَ اؾ ؼُجؽ هبئْ
پيؽّی هيکٌين» هكئْل هب ثَ هب گلت کَ اؾ آى لسظَ ثَ ثؼع ُيچيک اؾ هب زوي ًعاؼين اؼظّگبٍ ؼا تؽک کٌين ّ ُوَ ثبيع
هْاظت يکعيگؽ ثبنين کَ هطوئي نْين کَ کكي اؼظّگبٍ ؼا تؽک ًکٌع .هْاظت ُوعيگؽ ثْظى ضيلي هؼوْل ثْظ ،اهب ظؼ
ايٌوْؼظ کَ قالهت ؼُجؽ هبئّ هطؽذ ثْظُ ،وَ هب ثب انتيبم كؽاّاى اؾ آى اقتوجبل کؽظين"
ظؼ هْؼظ هدبُعيي ّ اقتلبظٍ قبؾهبى اؾ ايي هْؼظ ،يؼٌي ضبو ثْظى ظيعى ؼُجؽی اؾ ًؿظيک ّ لوف ّی  ،کبكي اقت يکي
اؾ كيلوِبی تجليـبتي قبؾهبى ؼا ظيعٍ ّ ًسٍْ ثؽضْؼظ اػُؤ ثب ؼخْی ُب ؼا ثعهت ًگبٍ کٌيع ،غّم ّ نْم آًِب ،ثبال ّ پبئيي
پؽيعًِبيهبى ّ ،نؼبؼ ظاظًِبيهبى ؼا ههبُعٍ کٌيع .تب هتْخَ نْيع کَ تب چَ زع آًِب اؾ ايي هْؼظ اقتلبظٍ کؽظٍ اًع ّ ،آىؼا تجعيل
ثَ اكتطبؼی ثؿؼگ کؽظٍ اًع کَ اكؽاظ ثؽای ظقتيبثي ثَ آى زبَؽ ثَ اًدبم ُؽ کبؼی هي نًْع.
کويببي خْد سبصهبى ّ يب فشقَ :پػيؽل ّ اػتوبظ ثَ ايٌکَ كؽهَ ای کَ نوب ؼا ظػْت ثَ ػُْيت هيکٌع ،يک ًوًَْ ًبيبة ظؼ
تبؼيص ّ يب ظؼ کهْؼ ّ خبهؼَ نوبقت ،ظؼ ًْک هلَ تکبهل اقت ّ ،يب ايٌکَ نوب اؾ ًْاظاؼ يبؼاى نطًيتِبئي چْى «هكير» ّ
يب «اهبم زكيي» ضْاُيع نع ،ثطْظی ضْظ آًوعؼ کويبة ّ ظقت ًبيبكتٌي ثٌظؽ م يؽقٌع کَ نوب ؼا ههتبم ػُْيت ّ يب زعاهل
نٌبضت آى هيکٌع .كکؽ ايٌکَ كؽهَ ای کَ نوب ؼا ثطْظ خػة هيکٌع ،هوکي اقت ؼّؾی ،چَ نوب ظؼ هيع زيبت ثبنيع ّ يب كْت
کؽظٍ ثبنيع ،هلت ّ ؼّذ اًكبًِب ؼا ُوچْى اظيبى ثؿؼگ آقوبًي اؾ آى ضْظ کٌع ّ نوب يکي اؾ يسبثَ ًطكتيي ؼُجؽ آى ،يکي
اؾ هِؽهبًبى ّ نطًيتِبی اككبًَ ای آى ّ تبؼيص ضْاُيع نع ،هدعظا" ثعليل کويبة ثْظى ايي تيتؽُب ،اًگيؿٍ ثكيبؼی هْی اقت
کَ نوب ؼا ثكوت آى كؽهَ خػة هيکٌع .اًگيؿٍ ای آًوعؼ هْی کَ هوکي اقت اكؽاظ ؼا هدجْؼ ثَ كعا کؽظى ُوَ چيؿ زتي
نطًيت ّ اكکبؼ كؼلي ضْظ ثؽای ظقتيبثي ثَ چٌيي الوبثي کٌع .ؼخْی ّ ًؿظيکبى ّی ثبؼُب ّ ثبؼُب ثوب هيگلتٌع کَ "هطبؼ ًب
يبة اًوالة ّ تکبهل ظاؼظ ظؼ ظّؼاى ؾًعگي نوب ،اؾ کٌبؼ نوب ؼظ هيهْظ ،هؽاهت ثبنيع خؿّ کكبًي ًجبنيع کَ اككْـ
هيطْؼًع کَ ظؼ ؾهبى هٌبقت قْاؼ آى ًهعًع".
 - 6ضيٍْ تصْيش بضسگ:
ايي نيٍْ ًلْغ ّ يب تبثيؽ گػاؼی كکؽ کٌن ثيهتؽيي اقتلبظٍ ؼا ظؼ كؽهَ ُبی هطؽة ثب نؼبؼ هػُجي ّ يب قيبقي ظاؼظ .کكبًي کَ
ثعًجبل ثعقت آّؼظى ُوَ چيؿ ُكتٌع ّ ثَ يک كعای هؼوْلي ُْاظاؼاى ضْظ هبًغ ًيكتٌع ،ػوعتب" اؾ ايي نيٍْ اقتلبظٍ هيکٌٌع.
آًِب کكبًي ُكتٌع کَ نؼبؼ آًِب (ُوبًٌع هدبُعيي) «يب ُوَ چيؿ ّ يب ُيچ چيؿ» اقت .ظؼ ايي نيٍْ کَ ظؼ هوبِغ هطتلق ّ
ثهکلِبی گًْبگْى ثکبؼ ثؽظٍ هيهْظ ،ثؽای هثبل خػة کٌٌعٍ يک كؽظ خعيعّ ،ی ؼا ّاظاؼ هيکٌع کَ ثدبی كکؽ ظؼ هْؼظ ؾًعگي
هؼوْلي ،ههگالت ّ هكئْليتِبی ؼّؾهؽٍ ضْظ ،تًْيؽ ثؿؼگي ؼا تًْؼ کؼظٍ ّ ضْظ ؼا ظؼ آى ثجيٌع .ايعٍ پهت ايي نيٍْ،
ايٌكتکَ :اگؽ كؽظی هدجْؼ نْظ ظؼ غُي ضْيم ،اؾ ضْظ ّ هكبئل ضْيم كبيلَ ثگيؽظُ ،ؽ چوعؼ ثيهتؽ ثِتؽ ،ثطْؼيکَ زتي
کؽٍ ؾهيي ًوطَ ای کْچک ظؼ کِکهبى ثي ًِبيت نْظ ،ظؼ ًتيدَ آى كؽظ ّ هكبئل كؽظيم ،تجعيل ثَ ُيچ ّ پْچ هيهًْع .ثَ ايي
تؽتيت اّ هبظؼ هيهْظ هكبئل ّ ههگالت ّ هكئّليتِبی ؼّؾهؽٍ ضْ ظ ؼا كؽاهْل کؽظٍ ّ آهبظٍ پػيؽای زؽکت ّ ؾًعگي ًْئي
کَ كؽهَ ثَ اّ پيهٌِبظ هيکٌع ثهْظ .هيتْاى ايي نيٍْ ؼا ظؼ ؾهبى اقتلبظٍ کؽظ ،هثال" خػة کٌٌعٍ ثَ ًلؽی کَ هيطْاُع اّ ؼا
خػة کٌع ،هيگْيع کَ ّی ظؼ ؾهبى ثدلْ ثؽّظ ًَ ،يکكبل ّ ظّ قبل ،ثلکَ يع ُب قبل ّ ثلکَ ُؿاؼاى قبل ،ظؼ آى ًوطَ
ؾهبًي هكبئل ّ ههگالت ّ هكئْليتِبی كؽظی ّی ّ ضْظ اّ کدب ُكتٌع؟ اؾ اّ اگؽ ثؽّتوٌع تؽيي ّ يب كويؽ تؽيي كؽظ هْخْظ
ثبلظ چَ چيؿی ثبهي هبًعٍ اقت؟ ُوَ هب اؾ كويؽ ّ ؿٌي ،ضْنجطت ّ ثعثطت ،تْاًب ّ ًب تْاى ظؼ آى ًوطَ ثؽاثؽ ُكتين ّ خؿ
تلي اؾ ضبک ُيچ ًيكتين .ثٌبثؽايي چؽا ّی ثبيع ثؽای چيؿُبئي کَ آًوعؼ قؽيغ اؼؾل ضْظ ؼا ظؼ ِي ؾهبى اؾ ظقت هيعٌُع،
اؼؾل هبئل نْظ؟ چيؿُبئي ُوچْى ظؼـ ّ ههن ظثيؽقتبى ّ يب ظاًهگبٍ ،نـل ،هبل ّ اهْال... ،
زبل اخبؾٍ ظُيع ُويي نيٍْ ؼا ثهکل ظيگؽی ثکبؼ ثجؽين :اخبؾٍ ظُيع نوب ؼا کَ هكبئل ّ هكئْليتِبی نطًيتبى ؼا ثِبًَ هؽاؼ
ظاظٍ ايع کَ كؽَب" ظؼ ثؽًبهَ كؽهَ نؽکت ًکٌيع ،ثدبئي ثجؽم کَ ظيگؽ ًتْاًيع كْؼيت ّ اُويت هكبئل ّ هكئْليتِبی نطًي
ضْظتبى ؼا ثجيٌيع .ايٌجبؼ هي ثب ظاقتبًِبئي کَ هيگْين ( کَ هوکي اقت ثؼُي اؾ آًِب ّاهؼي ثْظٍ ّ ثؼُي ظيگؽ کبهال" كؽَي
ّ يب تطيلي ّ يب ثؿؼگ نعٍ ّاهؼيت ثبنٌع) نوب ؼا ّاظاؼ هيکٌن کَ ثعثطت تؽيي ّ ثعنبًف تؽيي اًكبًِبی ؼّی ؾهيي ؼا ثَ يبظ
آّؼيع ،کكبًي کَ ًَ خبئي ثؽای ضْاة ّ ًَ ضْؼاکي ثؽای ضْؼظى ظاؼًع ّ ػؿيؿاى ضْظ ؼا ثعليل كوؽ اؾ ظقت ظاظٍ اًع ،ظؼ
هوبيكَ ثب آًبى نوب هدجْؼ هيهْيع کَ ههگالت شّظ ؼا كؽاهْل کؽظٍ ّ زعاهل اؾ غکؽ هدعظ آًِب ازكبـ نؽم کٌيع .ثَ ايي
تؽتيت اگؽ هي كؽظ هبُؽی ثبنن هيتْاًن نوب ؼا ّاظاؼ کٌن کَ ؾًعگي نطًي ؼا ثکٌبؼ گػانتَ ّ ّاؼظ يسٌَ ای نْيع کَ
كؽَب" كوؽ ّ ثي ػعالتي ؼا اؾ ثيي ثجؽيع.
ثٌظؽ هي ايي نيٍْ يک تبثيؽ ُيپٌْتيؿهي ّ يب تصظيؽ آّؼ ظاؼظ .ظؼ هدبُعيي ثؽای ؼاَي کؽظى ُؽ كؽظی ثَ اًدبم ُؽ ػولي ّ
ظؼ ُؽ هؽزلَ ای ؛ ّهتي کَ توبم نيٍْ ُبی ظيگؽ نکكت هيطْؼظ؛ ايي نيٍْ ثکبؼ گؽكتَ هيهع .ثؽای هثبل ّهتي کَ هيطْاقتٌع
ُْاظاؼی هعت ثيهتؽی ؼا يؽف کبؼ خوغ آّؼی کوک هبلي ظؼ ضيبثبى کٌع ّ ،يب کبؼ ّ ؾًعگي ؼا ّل کؽظٍ ّ ظؼ تظبُؽاتي ّ
يب خلكَ ػوْهي ای نؽکت کٌع ّ ،اّ ثِبًَ اهتسبى ّ يب زتي كؽؾًع ثيوبؼل ؼا هيآّؼظ؛ ّ کبؼ تَْيسي ُبی هؼوْلي کبؼ
ًويکؽظًع ،آًْهت هكئْل هؽثَِْ آضؽيي تيؽ ضْظ ؼا اؾ هالف ظؼ هيآّؼظ ّ آى نيٍْ تًْيؽ ثؿؼگ ثْظّ ،ی هطبِت ضْظ ؼا
ّاظاؼ هيکؽظ کَ اكؽاظ تست نکٌدَ ظؼ ؾًعاًِب ؼا ثَ يبظ آّؼظ ،کكبًي کَ ثطبِؽ هْت ؼّؾهؽٍ هدجْؼ ثَ كؽّل كؽؾًعاى ضْظ
ُكتٌع ،ؼا تًْيؽ کٌع ّ  ...آًِب هيتْاًٌع كؽظ هؽثَِْ ؼا ظؼ ؾهبى ّ يب هکبى ثسؽکت ظؼ آّؼًع ّ اؾ ًوطَ ای کَ ُكت ّی ؼا
ثَ ُؿاؼاى قبل يب کيلْهتؽ آًطؽف تؽ پؽتبة کٌٌع ّ اؾ اّ ثطْاٌُع کَ هكبئل کْچک نعٍ ضْظ ظؼ ؾهبى ّ يب هکبى ؼا ايٌجبؼ اؾ
ؾاّيَ ظيگؽی ًگبٍ کٌع .هيتْاًٌع ثَ اّ ثگْيٌع" :تًْؼ کي اؾ ايؽاى ضبؼج ًهعٍ ثْظی ّ اهؽّؾ آًدب ثْظی ،ثَ ازتوبل ؾيبظ اگؽ
تب کٌْى کهتَ ًهعٍ ثْظی ،زتوب" يب ظؼ گْنَ ای اؾ ؾًعاى ثْظی ّ يب ظؼ ضبًَ هسوؽی پٌِبى! كکؽ ًويکٌي ظؼ آًًْؼت
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آؼؾّی تْ ايي ثْظ کَ آؾاظ ظؼ ضبؼج اؾ کهْؼ ؾًعگي کٌي ّ ُوَ چيؿت ؼا ثؽای ًدبت اكؽاظی ُوچْى ضْظت ةظُي؟" آًِب
هيتْاًٌع اؾ ُيدبًبت نوب ُن اقتلبظٍ کؽظٍ ،ههگالت غکؽ نعٍ اؾ ِؽف نوب ؼا ثؿؼگ کٌٌع .كؽَب" اگؽ ههگل كؽؾًعاًتبى ؼا
هطؽذ کؽظٍ ايع ،ثَ نوب هيگْيٌع كؽؾًعاًي ؼا ثَ يبظ آّؼ کَ اّليؤ ضْظ ؼا اؾ ظقت ظاظٍ ّ يب ظؼ ؾًعاًِب ثبيع ًبظؽ نکٌدَ هبظؼ
ّ يب پعؼ ضْظ ثبنٌع ... ،الجتَ ثبيع تْخَ ظانتَ ثبنيع کَ نيٍْ تًْيؽ ثؿؼگ چَ ظؼ ؾهبى ،چَ ظؼ هکبى ّ چَ ظؼ ُيدبًبت ّ يب
هكئْليتِبُ ،وْاؼٍ هٌلي ًيكت ّ ضيلي ّهتِب آًِب نوب ؼا ظؼ خِت هثجت ثَ زؽکت ظؼ هيآّؼًع ،هثال" هيگْيٌع تًْؼ کي " :ظٍ
قبل ظيگؽ کَ هب پيؽّؾ نعٍ ّ ظؼ ايؽاى ُكتين ّ کهْؼ هب تست ؼُجؽی ؼخْی تجعيل ثَ ثِهتي ؼّی ؾهيي نعٍ اقت ،تْ اؾ
پيْقتي ثَ هب ّ كعای ُوَ چيؿ ثطبِؽ ايي آؼهبى ضهٌْظ ًيكتي ّ يب ثبلؼکف اؾ ؼظ پيهٌِبظ هب چوعؼ پهيوبى ضْاُي ثْظ؟" الجتَ
ثبيع تْخَ ظانتَ ثبنيع کَ ايي نيٍْ تٌِب ثب گلتي آى ّ غکؽ خولَ آضؽ کبؼ ًويکٌع .چٌيي نيٍْ ای هثل ُوَ نيٍْ ُبی ظيگؽ
ؾهبًي کبؼ هيکٌع کَ نوب ثب هِبؼت اؾ آى اقتلبظٍ کؽظٍ ّ ،كؽَب" ثؼع اؾ يکكبػت کبؼ تَْيسي ،ظؼ ّهت هٌبقت ،هطبِت
ضْظ ؼا ظؼ ؾهبى ّ يب هکبى ّ يب ُيدبًبت ظؼ قوت هثجت ّ يب هٌلي ،ثعّى آًکَ ّی هتْخَ نْظ کَ نوب چکبؼ ظاؼيع هيکٌيع ّ
ُعف ًِبيتبى چيكت ،زؽکت ظُيع.

 1كؽهَ ُبی هطتلق ثؽای خػة اكؽاظ خعيع نيٍْ ُبی هطتللي ؼا ثکبؼ هيگيؽًع ،ثؽای هثبل  " :كؽهَ «کْظکبى ضعا» ( ) Children of Godظؼ
ظقتْؼ کبؼُبی ًْنتَ نعٍ ضْظ ثيم اؾ يع ًْع تدؽثَ ؼا ثًْؼت ؼٌُوْظ ثؽای خػة اكؽاظ خعيع ّ گؽكتي کوک هبلي غکؽ کؽظٍ اقت  .گؽٍّ
ثَ اػُؤ ضْظ هيآهْؾظ کًَ« :گبٍ کؽظى ظؼ چهن كؽظ هوبثل ضيلي هِن اقت .ثَ آًِب ًگبُي آهيطتَ ثب ػهن ثيبًعاؾيع ّ نبُع ايي ثبنيع کَ هلت
ّی ُوؽاٍ نوب ضْاُع نع .هْاظت ثْی ظُبى ضْظ ثبنيع ! هطوئي نْيع کَ هجل اؾ ؼكتي ثَ هالهبت ّ يب ثؽضْؼظ ثب كؽظ خعيع زتوب " ظًعاًِبی ضْظ
ؼا هكْاک ثؿًيع ّ اؾ هؽو ًؼٌب اقتلبظٍ کٌيع ّ .گؽًَ هيتْاًيع اكؽاظ کوک کٌٌعٍ ثبلوٍْ ای ؼا اؾ ضْظ كؽاؼی ظُيع  .هيتْاًيع قْاؼ اتْثْـ هعؼقَ
ُب نعٍ ّ اؾ ظاًم آهْؾاى ثپؽقيع کَ آيب ظلهبى هيطْاُع ّاؼظ ثِهت نًْع؟ ثَ ا يهبى ثگْئيع کَ آًِب هيتْاًٌع هكير ؼا ثَ ظلِبی ضْظ ؼاٍ ظٌُع.
ثؽای آًِب ظػب ثطْاًيع ّ كؽاهْل ًکٌيع کَ هوعاؼی ًهؽيبت گؽٍّ ؼا ثَ آًِب ثعُيع کَ ثطْاًٌع ّ ... .هتي کٌبؼ يک تبئتؽ ،قيٌوب ّ کٌكؽت ايكتبظٍ
ايعّ ... ،هتي کٌبؼ ضيبثبى ايكتبظٍ ّ نبُع ايي ُكتيع کَ هؽظم ثب قؽػت زؽکت هيکٌٌع ،ثبيع خولَ اّليَ ضْظ ؼا ثَ زعاهل ؼقبًعٍ ّ كؽَب" ظاظ
ثؿًيع" :کوک ثؽای کْظکبى" ّهتي نوب اقن ثچَ ّ کْظکبى ؼا ثَ ؾثبى هيآّؼيع ،ثطْؼ ضْظ ثطْظی هلت هؽظم ؼا لوف ضْاُيع کؽظ ّ آًِب کوک
ثيهتؽی ضْاٌُع کؽظ .نوب ثبيع اؾ خػة اكؽاظ ظيگؽ ّ يب کوک گؽكتي اؾ آًِب ثَ ُوبى هيؿاى لػت ثجؽيع کَ اؾ ػهن ّؼؾی ّ آهيؾل خٌكي هوکي
اقت لػت ثجؽيع  » ... .تکٌيکِبی ايي كؽهَ ثگًَْ ايكت کَ ظؼ هؽزلَ اّل اكؽاظ ؼا ثيسف کؽظٍ ّ يب ثبيطالذ قيكتن ظكبػي آًِب ؼا ضٌثي ًوْظٍ ّ
ّهتي كؽظ هوبثل ُوچْى قسؽ نعٍ ای ظؼ هوبثل آًِب ايكتبظ ،ايهبى ّاؼظ هؽازل ثؼعی کبؼ تَْيسي هيهًْع  .ؾهبى زولَ آًِب ثَ ظاًهدْيبى ّ
ظاًم آهْؾاى هؼوْال" ًؿظيک كًل اهتسبًبت اقت { .چؽا کَ ظؼ ايي هوبِغ هؼوْال" ُن غُي آًِب ههـْل ثْظٍ ّ ًويتْاًٌع ثعؼقتي ظؼقت ّ
ؿلّ چيؿُبی ظيگؽ ؼا اؼؾيبثي ًوبيٌع ّ ُن هوکي اقت تب زعّظی ًگؽاى اهتسبًبت ضْظ ثْظٍ ّ كؽَب " ثؽای هجْلي ضْاُبى کوک ضعا ثبنٌع ...
} آًِب زتي ثَ ظاًهدْيبى هيگْيٌع کَ هوکي اقت ظّلت اقتلبظٍ ّ يب زتي ظانتي کتبة هوعـ ؼا ؿيؽ هبًًْي کٌع ،ظؼ ًتيدَ ثِتؽ اقت آًبى ُؽ چَ
ؾّظتؽ ظؼ يبثٌع کَ ظؼ ايي کتبة چَ ًْنتَ نعٍ اقت  .اكؽاظ ايي كؽهَ ثگًَْ ای آهْؾل ظاظٍ نعٍ اًع کَ ثؽازتي ثتْاًٌع ّاؼظ هسعّظٍ ؾًعگي
نطًي اكؽاظ نعٍ {ّ كؽَب" ًسٍْ ؾًعگي آًِب ؼا ثَ ؾيؽ قئْال ثؽظٍ ّ يب ثَ آًِب ؼٌُوْظ ظٌُع ّ اؾ ًوبِ َؼق ّ هْت ؾًعگي ضًْيي
ايهبى ثٌلغ خػة ايهبى ثَ كؽهَ ّ يب گؽكتي کوک هبلي اقتلبظٍ ًوبيٌع } ّ زتي ثلسبظ كيؿيکي تب زعی ثَ آًِب ًؿظيک هيهًْع کَ ايهبى ؼاٍ كؽاؼی
ىظانتَ ثبنٌع  .آًِب آًوعؼ ثَ اكؽاظ ًؿظيک هيهًْع کَ ظيگؽ ًويتْاى گلت کَ ثَ چهن اكؽاظ ًگبٍ هيکٌٌع ثلکَ ثبيع گلت کَ پلکِبيهبى پلکِبی ًلؽ
هوبثل ؼا لوف هيکٌع ّ ثَ ػجبؼتي ثب آًِب ُوٌلف هيهًْع  .گبُب" آًِب يسجت ضْظ ؼا ثب ايي خولَ نؽّع هيکٌٌع « :آيب نوب ثَ ضعا اػتوبظ ظاؼيع؟»
چَ خْاة آًِب آؼی ثبنع ّ يب ضيؽ ،اػُؤ كؽهَ قئْال ثؼعی ؼا اؾ هجل آهبظٍ کؽظٍ اًع هثال " ظؼ هوبثل آؼی ثالكبيلَ هيپؽقٌع «ضْة تب ثَ زبل
ثؽای ضعا چَ کبؼی کؽظٍ ايع؟» نيٍْ ُبی آًبى آًوعؼ هْثؽ اقت کَ زتي قؽقطت تؽيي اكؽاظ ؼا هيتْاًٌع ًؽم کؽظٍ ّ اؾ اّ کوک هبلي ثگيؽًع".
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; 'All Gods Children' The Cult Experience Salvation or Slavery?' Chilton Book Company
1977;PP: 21; 23
2
Margaret Thaler Singer Cults in our Midst; Jossey-Bass; A Wiley Imprint; 2003; P: 150
" 3يْؼيتْهْ () ) Yoritomo (1916تبثيؽ گػاؼی ؼّاًي ؼّی اكؽاظ ظيگؽ ؼا « يک اؼاظٍ هًون» هيطْاًع کَ ُوچْى هْخي اؾ خبًت هب ثكوت

اكؽاظ ظيگؽ هيتبثع ّ اؼاظٍ آًِب ؼا کؽش هيكبؾظّ .ی هيگْيعُ « :وبًطْؼ کَ ػعٍ ای ثَ آى تظبُؽ هيکٌٌعَ ،ؽّؼيكت تب آًدب کَ هيتْاًين قسؽ ّ
خبظّ ظؼ آقتيي ضْظ ظانتَ ةانين ،تب ُوبًٌع قبزؽاى هعين ثتْاًين ؼّی اًكبًِبی ظيگؽ تبثيؽ ثگػاؼين؛ آًچَ کَ ثيم اؾ ُؽ چيؿ ظيگؽ الؾم اقت کَ
ظانتَ ثبنين ،ايٌكتکَ ظائوب " ظؼ اػوبم ّخْظ ضْظ اؼاظٍ ضْيم ؼا توْيت ًوبئين ،تب آى هيؿاى کَ ثتْاًين اكکبؼ ّ ضْاقتِبی ضْظ ؼا ثکكبًي کَ
تٌِب ثؽای اِالػبت کؽظى آكؽيعٍ نعٍ اًع ،تسويل ًوبئين .هيؿاى اؼاظٍ هًون ّهتي ثَ يک ًوطَ ضبو ثؽقع ،يک هعؼت تبثيؽ گػاؼی هؼدؿٍ آقب
ضْاُع ظانت کَ تغظاظ کوي اؾ اًكبًِبی هيؽا هبظؼ ثَ هوبّهت ظؼ هوبثل آى ضْاٌُع ثْظ  .چؽا کَ آى هعؼت ايهبى ؼا هجل اؾ آًکَ ضْظنبى هتْخَ
نًْع ّ ثگؽيؿًع قسؽ کؽظٍ اقت"».
Dr. Haha Lung; Mind Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press Kensington; 2006; P: 222

ّی ُوچٌيي هيبكؿايع « :ظانتي يک ؼّزيَ تِبخوي الؾم خِت تبثيؽ گػاؼی ؼّی ظيگؽاى ،چيؿی ًيكت کَ ُؽ کكي آًؽا ظاؼا ثبنع ،چٌيي چيؿی
ثبيع اؾ هـؿ هب هٌجؼث نعٍ ثبنع تب ثتْاًع ظؼ ظيگؽاى ثلؽم يک اػتوبظ ظؼ آيع ».
Taishi Yoritomo; cited from: Dr. Haha Lung; Mind Control; The Ancient Art of Psychological Warfare'; Citadel Press
Kensington; 2006; P: 227
4
Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988;P: 70

 5ثكيبؼی اؾ ؼّاًهٌبقبى قؼي کؽظٍ اًع ثطْؼ کلي اكؽاظ ؼا ظؼ اختوبػبت هطتلق ظؼ ظقتَ ثٌعيِبی گًْبگْى هؽاؼ ظٌُع ،يکي اؾ ايي اكؽاظ
پؽّككْؼ کؽيْ ( ) Clare W. Gravesاقت " :پؽّككْؼ کلؽ ظثليْ کؽيْ ،پؽّككْؼ ؼّاًهٌبقي ظؼ ظاًهگبُِبی آهؽيکب ثؼع اؾ خٌگ خِبًي ظّم
ثْظ ،اّ اؾ ايٌکَ هدجْؼ ثْظ اضتالف ًظؽ ؼّاًهٌبقبى ؼا ثؽای ظاًهدْيبًم تْخيَ کٌع ضكتَ ّ ػبيي نعٍ ثْظ ،ثطًْو کَ ثؼُي اؾ آًِب
ثکل ُوَ چيؿ ؼا انتجبٍ هيگؽكتٌع  .ايي نؽّع كکؽ ّ يب تسوين ّی ثؽای يبكتي ظليل ايي ثْظ کَ چؽا هب ظؼ ثؽضْؼظ ثب يک هَْْع ّ ظؼ يک
نؽايّ ّازع ثگًَْ ُبی هطتلق ؼكتبؼ هيکٌين؟ چَ چيؿی ثبػث هيهْظ کَ ثؼُي اؾ هب ظؼ ثؽضْؼظ ثب يک نؽايّ خعيع ضْظ ؼا اًطجبم ظاظٍ ّ
تـييؽ ثکٌين ّ ثؼُي ظيگؽ ظؼ ُوبى نؽايّ ثبثت ّ ثعّى تـييؽ هي هبًٌعّ .ی ًتيدَ گؽكت کَ ُوَ هب ثؽ ِجن نؽايطي کَ ظؼ آى ؾًعگي ّ ؼنع
کؽظٍ اين تـييؽ کؽظٍ ّ ضْظ ؼا اًطجبم هيعُين  .ثتعؼيح ّی نبُع يکكؽی اؾ ههبثِتِب ّ ُوگًْيِب نع ،ايي ُوگًْيِب ًهبًگؽ ايٌجْظ کَ اًكبًِب
ثهکلِبی ههطًي ّ ظؼ هكيؽ ُبی ثطًْيي هتکبهل هيهًْع  .ظؼهوبلَ ای ثتبؼيص  – ٍ( 1378ل) تست ػٌْاى « پلکبى هبؼپيچي» ( The
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ًْ ) Spiral Staircaseيكٌعٍ ههِْؼ اقتيْ کؽيليلع ( ) Steve Creffieldايي هكيؽُب ؼا ثَ پلکبى هبؼپيچي ای تهجيَ کؽظ کَ ظاؼای ثيٌِبيت پلَ
ُكتٌع اهب ثطْؼ ههطى ثؼع اؾ ُؽ چٌع پلَ يک قطر يبف پِي تؽ ثؽای چؽضيعى ظاؼًع  .کؽيليلع ثب اقتلبظٍ اؾ تئْؼی کؽيْ ايي ًظؽيَ ؼا ظاظ
کَ ُؽ يک اؾ هب ظؼ يک هوطغ ؾهبًي ههطى ظؼ يکي اؾ ايي قطْذ يبف {يب قطْذ چؽضم پلکبى} هؽاؼ هيگيؽين ّ ّهتي ثَ اكؽاظ ظيگؽ ظؼ
قطْذ (کبهال" هتلبّت ثب هب) ًگبٍ هيکٌين هوکي اقت آًِب ثٌظؽ ظيْاًَ ،تبقق آّؼ ّ ،يب زتي نيطبًي ثٌظؽ آيٌع ُ ... .ؽ کعام اؾ ايي قطْذ
پلکبًي ثؽ اقبـ نيٍْ كکؽ افؼاظ ثب ؼًگي ههطى نعٍ اقت  .چٌيي تئْؼی ای ثَ هب يک ظيعگبٍ خعيع ًكجت ثَ ايٌکَ چگًَْ اكؽاظ هطتلق هوکي
اقت ظؼ ثؽضْؼظ ثب يک هَْْع كکؽ کٌٌع هيعُع؟  ...ثؽای هثبل« :تفکش بٌفص» :آًِب ثعًجبل ؼّيعاظُبی قؽًْنت قبؾ ،توعيؽ ،قوجلِب ،آظاة ّ
ؼقْم هػُجي ّ قٌتِب ُكتٌع  .چٌيي مالجِبئي هولْ اؾ آظاة ّ ؼقْم ،هْاػع ،تهؽيلبت ػؽكبًي ّ ،ؼّاثّ ًؿظيک ضبًْاظگي اقت  .اكؽاظی کَ ظؼ
ايي ظقتَ هؽاؼ هيگيؽى هؼوْال" تست ًلْغ يک كؽظ هؼٌْی ،ثؿؼگ ضبًْاظٍ هؽاؼ ظاؼًع کَ آًِب ؼا آهْؾل ظاظٍ ّ آًِب اؾ ّی توليع هيکٌٌع ،ايي
اكؽاظ اؾ ايٌکَ ظؼ زؽکت چَ چيؿی ثلر اظ كؽظی ثعقت هيآّؼًع اًگيؿٍ ًگؽكتَ ّ ػوعتب " ظًجبلَ ؼّ خوغ ُكتٌع ّ ػالهَ هٌعًع کَ ثطْؼ خوؼي
زؽکت ًوبيٌع .آًِب يک ًلؽ تيوي ايعٍ آل ُكتٌع « ...تفکش سشخ» اكؽاظ هتؼلن ثَ ايي گؽٍّ خٌگدْيبى ُكتٌع ّ نکبؼچي ُب  ... .آًِب اؾ هعؼت،
قکف ،ؿبلت نعى ثؽ ظيگؽاى ،اًگيؿٍ هيگيؽ ًع .ايي ضْاقتَ يؼْظ قؽيغ ثعّى ظانتي کْچکتؽيي ازكبـ گٌبٍ ،هْتْؼ هسؽکَ پهت نيٍْ
ؼكتبؼی ايٌگًَْ اؾ اكؽاظ اقت  .آًِب ثعًجبل پبظال قؽيغ ُكتٌع  .ظؼ ًتيدَ ضيلي هِن اقت کَ ثَ آًِب ًهبى ظاظٍ نْظ کَ چگًَْ ّ ثَ چَ ِؽيوي آًِب
هيتْاًٌع ثَ پبظال هٌبقت ّ قؽيغ ثؽقٌع ّ .هتي آًِب ثهوب گؿاؼل هيعٌُع کَ کبؼنبى ؼا تکويل کؽظٍ اًع ،قؽيؼب " ثبيع پبظال آًِب ؼا ظاظ .ثؽ ػکف
اكؽاظ ظقتَ هجلي کَ ثؽای ؼّاثّ اكوي ّ ُوکبؼی خوؼي اؼؾل هبئل اًع ،ايي ظقتَ اؾ اكؽاظ ؼّاثّ ػوْظی ّ قلكلَ هؽاتت ؼا كِن هيکٌٌع ّ
ثؽايهبى هِن اقت .آًِب ظؼ اضؽاج اكؽاظی کَ ا نتجبٍ ثکٌٌع ثي ؼزن ثْظٍ ّ ُيچ هالزظَ ای ًويکٌٌع  .آًِب هعؼت زل هكبئل قطت ّ پيچيعٍ ؼا
ظانتَ ّ اکثؽا" اكؽاظی ضالم ُكتٌع  .آًِب ثَ هعؼت ازتؽام گػانتَ ّ ثعًجبل ثعقت آّؼظًم هيجبنٌع « ... .تفکش آبي» ايي ظقتَ اؾ اكؽاظ هؼتوعًع کَ
تٌِب يک ؼاٍ ظؼقت ثؽای ؾًعگي کؽظى ّخْظ ظاؼظ ّ آى ؼاٍ آًبًكت .ثِتؽ اقت ثب ايي اكؽاظ ثسث ظؼثبؼٍ تًوين گيؽی ّ ظؼقت ّ ؿلّ ًکٌيع .
 ...آًِب ّهتي کَ ثَ چيؿی اػتوبظ پيعا هيکٌٌع ضيلي ؼّی آى اقتْاؼ ثبهي هيوبًٌع  ... .ثؽ ِجن ايي ًظؽيَ اكؽاظ ثَ ؼًگِبی ظيگؽ هثل ًبؼًدي  ،قجؿ
ّ ؾؼظ توكين نعٍ اًع کَ ثؽای هطبلػَ ثيهتؽ هيتْاًيع ثَ هؽخغ ؾيؽ هؽاخؼَ ًوبئيع:
Curly Martin; 'The Life Coaching HandBook'; Crown House Publishing Limited; 2001; PP: 156,170
Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 41
7
Dr. Haha Lung and Christopher B. Prowant; 'The Black Science; Ancient And Modern Techniques of Ninja Mind
Manipulation.' Publisher: Paladin Press Book; 2001; P: 67
6

 8ظؼ هًبزجَ ای ثب زويع هيؽ ،يک ضجؽًگبؼ پبکكتبًي ،ظؼ آثبًوبٍ  ،1380ثي الظى خٌگ ضْظ ثب آهؽيکب (کهْؼ ،ظّلت ّ هؽظم) ؼا ايٌگًَْ
تَْيذ ظاظ « :هؽظم آهؽيکب ثبيع ثطبِؽ ظانتَ ثبنٌع کَ آًِب ثَ ظّلت ضْظ هبليبت هيعٌُع ،آًِب ؼئيف خوِْؼ ضْظ ؼا اًتطبة هيکٌٌع ،ظّلت آًِب
قالذ تْليع هيکٌع ّ آى اقلسَ ُب ؼا ثَ اقؽائيل هيعُع ّ اقؽائيل آًِب ؼا ثؽای کهتبؼ خوؼي كلكطيٌيبى ثکبؼ هيگيؽظ  .کٌگؽٍ آهؽيکب توبم اهعاهبت
ظّلت ظؼ ايي اهؽ ؼا تبئيع هيٌوبيع .ظؼ ًتيدَ توبم آهؽيکب هكئْل هظبلوي اقت کَ ظؼ زن هكلوبًبى اػوبل هيهْظ  .توبم آهؽيکب ثطبِؽ ايٌکَ ايي
هؽظم آهؽيکب ُكتٌع کَ ًوبيٌعگبى کٌگؽٍ ؼا اًتطبة هيکٌٌع ».
Paul L. Williams; Al-Qaeda; Brotherhood of Terror; ALPHA, A Pearson Education Company; 2002; P: 175

 9قطٌؽاًي ؼخْی ظؼ ظاًهگبٍ تِؽاى ظؼ تبؼيص  14اقلٌع 1357
 10ظؼ هْؼظ ايي هوْلَ ؼّاًهٌبقي ،يؼٌي ًبقبؾگبؼی ظؼًّي ّ يب هوبّهت ظؼًّي ّ ػولي كؽظ ظؼ هوبثل اكکبؼ ّ اػتوبظات خعيع کَ ثؽ ضالف
ضْاقتِبً ،ظؽات ّ اػتوبظات هْی هعيوي اّقت ظؼ ثطهِبی ثؼعی تَْيسبت ثيهتؽی ظاظٍ ضْاُع نع .
 11ايي کبؼ تئْؼيک ،اقتعاللي ّ تْخيِي ثب چبپ هوبالتي تست ػٌْاى «اؼتدبع چيكت ّ هؽتدغ کيكت؟» ظؼ ًهؽيَ هدبُع اؾ اّاضؽ قبل
 1358نؽّع نع ّ ثؼع اؾ تکويل آى تست ُويي ػٌْاى ثًْؼت کتبثي هكتول تْقّ قبؾهبى ظؼ هؽظاظ هبٍ قبل  1359ثَ چبپ ؼقيع ظؼ يلسَ
 8کتبة ،آًِب اؼتدبع ؼا ثَ ايي تؽتيت تؼؽيق کؽظٍ اًع  " :ةؼ اقبـ خِبى ثيٌي ّاهغ گؽای تْزيعی ،کَ قبؾهبى هب ثعاى هؼتوع اقتُ ،ؽ چيؿی
کَ تکبهلي ّ ظؼ هكيؽ زؽکت خِبى ؼّ ثَ يؼْظ ّ اػتال ثبنع؛ هتؽهي ّ اًوالثي اقت ّ ،ظؼ ؿيؽ ايًٌْؼت اؼتدبػي ّ کٌَِ هيجبنع .ثَ ػجبؼت
ظيگؽ اؼتدبع ػجبؼت اقت اؾ ثبؾگهت ثَ گػنتَ ُب  ،کٌِگي ُب يب ظكبع اؾ هؼيبؼُب ّ اؼؾنِب ّ هٌبقجبت َع تکبهلي ،پْقيعٍ  ،ؾّال يبكتَ ( ثَ
ايي هلِْم کَ ػوؽ تبؼيطي آى ثَ قؽ آهعٍ ،يب ؼّ ثَ ؾّال  ّ ،ثَ ثيبى ايعئْلْژيک  ،پهت کؽظى ثَ ؼاٍ ضعا ّ ضلن ".ظؼ يلسَ ُ 27وبى کتبة
هيطْاًين ":خجَِ ظنوي ايلي (تُبظ ايلي )  ،ثَ ػٌْاى ثبؾظاؼًعٍ تؽيي ًيؽّی َع تکبهل ،قوجل اؼتدبع هطلن ُؽ ظّؼٍ اقت  .ايي اؼتدبع ظؼ
ػًؽ هب ،اهپؽيبليؿم خِبًي ّ ظؼ ؼاـ آى اهپؽيبليؿم اهؽيکبقت  .پبيگبٍ ُب ّ ػْاهل ظاضلي اؼظّی ظنوي ايلي  ،قٌگؽ ُب ی هوعم ّ ػْاهل
اخؽائي آًيظ ّ .ثَ ُويي خِت نکكت ّ ًبثْظی ايي ظنوي ،هجل اؾ ُؽ چيؿ هكتلؿم ظؼ ُن کْثيعى ُوبى پبيگبٍ ُب ّ ػْاهل اقت  ".ظؼ اظاهَ ثسث
اهپؽيبليكن ّ ُوكْ کؽظى اػتوبظ هعين ّ اػتوبظ خعيع آًِب تبکيع هدعظ ثؽ هجبؼؾٍ هِؽ آهيؿ ثب اهپؽيبليكن کؽظٍ ّ ظؼ يلسَ  28هي اكؿايٌع " :ظؼ
ؼاثطَ ثبُْيت َع اهپؽيبليكتي هب  -1 :اؾ آًدب کَ ُيچگًَْ ؼاثطَ ی اًكبًي ّ هكبلوت آهيؿی  ،ثيي ضلن ّ اهپؽيبليؿم ثَ ػٌْاى ظنوي ايلي
ضلن ّخْظ ًعاؼظ ،هآال" تٌِب پبقص يسير ّ اًوالثي ثؽای زل ايي تُبظً ،جؽظ هِؽ آهيؿ ّ هكلسبًَ اقت  .لػاُ- :ؽ گًَْ ّاثفتگي يب گؽايم ثَ
ّاثكتگي ثَ اهپؽيبليؿم اػن اؾ قيبقي ،اهتًبظیً ،ظبهي يب كؽٌُگي ،ضًْييت اؼتدبػي اقت ُ - .ؽ گًَْ هوبنبت ّ قبؾنکبؼی ظؼ ؼاثطَ ثب
اهپؽيبليؿم  ّ ،پبيگبٍ ُب ّ ػْاهل ظاضلي آى ،اؾ قؽهبيَ ظاؼاى ّاثكتَ گؽكتَ تب نجکَ ُب ّ ػٌبيؽ قبّاک  ،قيب ّ ًيؿ زلع ًِبظٍ ا ّ هِؽٍ ُبی
قؽ قپؽظٍ ّ قؽکْثگؽ ؼژين هجليُ ّ ،وچٌيي زلع هٌبقجبت َع ضلوي اؼتم نبٌُهبُي ً ّ ،يؿ ػعم لـْ هؽاؼ ظاظُبی اقتؼوبؼی  ،اؼتدبػي
اقتً - .لي َؽّؼت هجبؼؾٍ ی هِؽ آهيؿ ػليَ اهپؽيبليؿم  ،اؼتدبػي اقت ُ - .ؽ گًَْ کن ثِب ظاظى ثَ تُبظ ايلي (اهپؽيبليؿم )  ،يب كؽعي تلوي
کؽظى ايي هكئلَ  ،کَ هؽاظف اقت ثب ايل گؽكتي تُبظُبی كؽػي ( ّ ههطًب" تُبظُبی ظؼّى ضلن )  ،اؼتدبػي اقت ّ .ثَ ػجبؼت ظيگؽ
ُؽ گًَْ اًسؽاف اؾ هكيؽ هجبؼؾٍ ی اييل َع اهپؽيبليكتي  ،ثبتْخَ ثَ پبيگبٍ اقتثوبؼی ايي اًسؽاف  ،اؼتدبػي اقت  -2 .اؾ آًدب کَ نکكت
اهپؽيبليؿم هكتلؿم يک ًجؽظ تْظٍ ای  ،ثب نؽکت ُوَ ی اههبؼ ّ ِجوبت ّ ًيؽُّبی هؽظهي اقت ُ .وبٌُگي ّ هآال" اتسبظ ايي ًيؽُّب ظؼ ؼاثطَ
ثب ًجؽظ َع اهپؽيبليكتي ،يک ايل اًوالثي ّ اختٌبة ًبپػيؽ اقت  ّ ".قؽاًدبم ظؼ يلسَ ُ 33وبى کتبة ،هدبُعيي اؼتدبع ظاضلي ؼا ثَ ايي
تؽتيت تؼؽيق هيٌوبيٌع " :اؼتدبع ثَ هلِْم اضى آى ظؼ ايي نؽايّ  ،يک خؽيبى قيبقي  -اختوبػي اقت کَ پبيگبٍ ِجوبتي آى اقبقب " ضؽظٍ
ثْؼژّاؾی قٌتي (هتوبيل ثَ كئْظاليؿم ) ثْظٍ ّ ثَ لسبظ قيبقي ُن ظاؼای ثيهتؽيي ّ نعيع تؽيي ضًبئى اؼتدبػي اقت  .اؾ آًدب کَ هٌبقجبت
اهتًبظی  -اختوبػي ّ ليٍْ ی تْليع ضؽظٍ ثْؼژّاؾی قٌتي  ،ثكيبؼ ػوت هبًعٍ ّ پْقيعٍ  ّ ،كبهع ُؽ گًَْ پْيبئي ّ ؼنع يبثٌعگي اقت ،زتي ظؼ
هوبيكَ ثب ثْؼژّاؾی ليجؽال ُن اؼتدبػي تؽ اقت ّ ،اؾ ايي ؼّقت کَ هعؼت قيكتن قبؾی ّ پي ؼيؿی يک ًظبم اختوبػي هبثل ظّاهي ؼا ًعاؼظ .
چؽا کَ اگؽ كؽَب" ثْؼژّا ؾی ليجؽال ثتْاًع ظؼ يک چهن اًعاؾ کْتبٍ  ،ثَ هيؿاى هسعّظی ؼنع تْليع خبهؼَ ؼا تبهيي کٌع ،ضؽظٍ ثْؼژّاؾی
قٌتي چٌيي تْاًي ؼا ُن ًعاؼظ  .الجتَ يبظآّؼی هيکٌين کَ ثْؼژّاؾی ليجؽال ُن اؾ آًدب کَ ظؼ کبظؼ ّاثكتگي زؽکت ضْاُع کؽظ ،ضْاٍ ًبضْاٍ ثب ةى
ثكت هْاخَ ضْاُع نع .ثبتْخَ ثَ ظاليل كْم الػکؽ" ،اؼتدبع" ُيچ آيٌعٍ ی اهيع ثطهي ًعاؼظ ُ .ؽ زؽکت ّاهؼب" اًوالثي ّ تؽهيطْاُبًَ  ،ؾًگ
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" اؾ اّاقّ قبل.  ثيهتؽيي ّ نعيع تؽيي ػولکؽُبی اؼتدبػي ؼا ظاؼظ، ّ اؾ ايي ؼّقت کَ ظؼ يسٌَ قيبقي،ضطؽی اقت ثؽای هْخْظيت آى
 ّ زتي ٌِؿ ّ کبؼيکبتْؼُبئي ظانت کَ ًهبى هيعاظ هٌظْؼ آًِب اؾ اؼتدبع، اضجبؼی، هيتْاى گلت توؽيجب" توبم ًهؽيبت هدبُعيي هوبالتي1379
ًَْ ثؽای ًو.ظاضلي کيكت ّ چگًَْ «زؿة خوِْؼی» ّ نطى آيت هللا ثِهتي ؼاٍ ؼا «ثؽای ثبؾگهت اهپؽيبليكن ثَ ايؽاى » ُوْاؼ ضْاٌُع کؽظ
َ اكهؤ هعاؼک قلبؼت ظؼ ؼاثط-  هوبلَ ای ثْظ تست ػيّاى " آهبی ثِهتي هتطًى ثٌع ّ ثكت ثب نيطبى ثؿؼگ ّ نؽکؤ109 ٍظؼ هدبُع نوبؼ
َ" ثؼع اؾ نؽّع هجبؼؾٍ هكلسبًَ آًِب ثؽ ػلي1359/11/23 ثب توبـ ثِهتي ثب کبؼظاؼ قلبؼت آهؽيکب ّ هبهْؼيت ّی ظؼ هكدع ُبهجْؼک
، 158 ٍ ظؼ هدبُع نوبؼ. ػلي زؿة خوِْؼی ّ نطى آيت هللا ثِهتي ثْظ
ٍ زکْهت خوِْؼی اقالهي ُن اّليى اهعام تؽّؼيكتي آًِب ثؽ
 ظؼ ايي هدبُع ثب تيتؽ ُبی:  هدبُعيي ثٌْػي ايي زؽکت ؼا ثَ ضْظ هٌتكت ًوْظٍ ّ اؾ آى ثؼٌْاى يک ؼٌُوْظ هؽآًي يبظ کؽظًع1362/4/9
 هًبزجَ قْليْاى قليؽ قبثن آهؽيکب ظؼ، قْؼٍ ًسل26 ّ 25  تيؽ (اًلدبؼ زؿة) آيبت7  " ؼٌُوْظ هؽآًي ثؽای:ايٌچٌيٌي ثؽضْؼظ هيکٌين
 هتبقلبًَ اّ ؼا اؾ هيبى.  اّ ُن هعؼت ّ ُن ظؼايت اظاؼٍ ايؽاى ؼا ظانت.  « هؽظ هْؼظ ػالهَ ّ هْؼظ ًظؽ هب ثؽای اظاؼٍ ايؽاى ثِهتي ثْظ:ايؽاى
"».ثؽظًع
 ههبثَ هلِْهي کَ ظؼ هْؼظ، ثلکَ هٌظْؼ هلِْهي ايعئْلْژيک اقت، هٌظْؼ اؾ خبُل ظؼ ايٌدب يک هؼٌي ّ هلِْم ؼّؾم ؼٍ ظؼ كبؼقي ًيكت12
.  ثوؼٌي ُْاظاؼاى ّ ايسبة خِل ظؼ هوبثل ُْاظاؼاى ّ ايسبة زن.کلبؼ هکَ ظؼ ؾهبى پيبهجؽ ّ ظؼ اظثيبت هؽآًي ثکبؼ گؽكتَ نعٍ اقت
:  ثؽای هطبلَ ثيهتؽ هيتْاًيع ثَ هؽخغ ؾيؽ هؽاخؼَ ًوبئيع. ايي تسوين ظّثبؼ اًدبم گؽكتَ ّ ُؽ ثبؼ ًتبيح ههبثَ ای ثعقت آهعٍ اقت13
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