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ٍیػُ زض  وِ ثِ گفتگَییٍ  زض ایي ثبة نحجت وٌن وِ وبض اضًؿتَ الوالئَ گًَِ ذَاّن ثِ ًحَی ثؿیبض َطح هی

ّبی  ؾطقبض اظ تفبٍتهبى زلیك ٍ ًمبزاًِ، گفتگَی هب تَأاین، ثطای هي چِ هٌٗبیی زاقتِ اؾت.  ّبی اذیط زاقتِ ؾبل

 ذَاّن ثط احتطام ذَز ثِ الوالئَ تأویس وٌن. ؛ ٍ حبال ّن هیثَز آهیرتِ ثِ احتطاهی ٖٓینآقىبض، اهب ّوچٌیي 

« قَضٍی-ؾَؾیبلیؿن پؿب»آى چیعی اؾت وِ هب ًَوبًتیِ ی ِ ًؿری ُ الوالئَ ًوبیٌس ّبی ثِ ًٓط هي، تحلیل

حىن ضٍیىطزی ًمبزاًِ ثِ هبضوؿیؿن ضا زاقت: ایي  گطاییٕ الولل زٍم، ًَوبًتی ثیيی ُ زٍضتط، زض  ذَاًین. پیف هی

ٍ ثِ ّبی ذَیف،  ثحثی ُ هبضوؿیؿن ضا ثٌس وَقیس هیپٌساقت،  ًمبزاًِ، ّطچٌس هبضوؿیؿن ضا زقوي ًوی ضٍیىطزِ

 قٌبؾیِ پیىبض َجمبتی. گطاییِ ؾیبؾی ٍ ّؿتی ٍالٕهَُٗف ثَز ثِ  گطاییٕ ًَوبًتیی ِ وٌس. حول هٌٗبیی ذبل، ذٌثی

ثب تغییطاتی وِ اظ اؾتٗالگطایی وبًتی ثَز.  –ٍ ؾَءاؾتفبزُ  –هؿتلعم ایي اؾتفبزُ آى زٍضُ  قٌبذتیِ هیبًدیِ هٗطفت

ی ِ اًسیكوٌن وِ  ، فىط هیزاضینقَضٍی لطاض -پؿبی ِ زض لحٓ وِ، حبال (Mutatis Mutandis) حبنل قسُ اؾت

خب لهس ًساضین ضاخٕ ثِ  . ضٍقي وٌن وِ ایيفْویسالوالئَ ضا تب حسی ثتَاى ثط هجٌبی ّویي خٌجف فىطی 

تَاًس ثؿیبض هفیس ثبقس، ٍ گبّی توبهبً ًبگَاض. زض  ای وِ گبّی هی َلجی انالح – حطف ثعًینَلجی ثِ ََض ٖبم  انالح

زازى آى  تبضیری ذبل، ٍ ثِ ایي تطتیت، خبی الوالئَ زضٍى یه ثؿتط هؿئلِ زضن تالـ ًٓطی ٍ ؾیبؾیِهمبثل، 

 زض هٗبنطیت زضذَض آى اؾت.

ثِ ًٓط ًوبی خَاهٕ هٗبنطًس؛ اهب  ؾطقت ّب اًجَِّگَیس وِ  اٍل قطٍٔ وٌین. الوالئَ ثِ هب هیی ِ پؽ ثیبییس اظ ًىت

 وِ ثتَاًس ثط تطویتفطهب ًیؿت  لسض حىن تب اهطٍظ، ٌَّظ آىزّس، ٍ  قٌبذتی ثِ زؾت ًوی تٗیٌّبت ّؿتی اًجَِّاٍ، 

(composition) .زض یبثستَاًس تطویت  تٌْب اظ ثیطٍى )الجتِ ثب تَخِ ثِ َجیٗتف( هی اًجَِّثٌبثطایي،  ذَز هؿلٍ ثبقس .

قیئی وِ ثسٍى  –« ًفؿِ فی قئ»وبًتی، تالقی اؾت زض خْت فْن ًتیدِ، ٖولیبت هَضز ًٓط، زض هٌٗبیی ثؿیبض 

 اظ خٌؽ تحلیل اؾتٗالیی. ی اؾتٖولیبت ایي ًرَاّس ثَز.( قٌبذتٌی form« )نَضت»ی ِ هساذل

اؾت وِ ذَزقبى ضا  –ٍ هُلَة  –هوىي ( heterogeneous) زیگطگًَِاختوبٖیِ  ّبی ؾَثػوتیَیتِآیب ثطای 

 ٍثیف والؾیه، ٍ اؾبؼ ًمس ایي پطؾكی ون ثبیس ؾبظهبى زازُ قًَس؟ ،ذَزاًگیرتِ ؾبظهبى زٌّس، یب ثِ خبی آى

 ٍ ّیچ «ثطای ذَز»ختوبٖیِ گَیس وِ اهطٍظ زیگط ّیچ وٌكگط ا الوالئَ زض پبؾد ثِ ایي پطؾف هیاؾت.  الوالئَ

آهسُ اظ ثطای  ؾَغََُض  ّویيٍ ًیؿت، زض وبض ( وبضگطی ِ َجم)َجك تٗطیف هبضوؽ اظ  یقوَل خْبىی ِ َجم

الوالئَ، هبضوؿیؿن ًعز  وِ ثتَاًس هسٖی ّػهًَی قَز ٍخَز ًساضز. ؾبظهبًسّی-ذَزاًگیرتگیِ اختوبٖی یب ذَز

 –ای ثطؾبذت  زاضی ثَز، ٍ ؾَغُ طهبیِؾبظیِ پیىبض َجمبتیِ اختوبٖی زض ؾ اًسضوبض ًَٖی ؾبزُ والؾیه زؾت

ی ُ ضؾیسًس. اهب زض زٍض آییٌی ٍ هطوعیت ثِ ّن هی-ّبی ذَز وِ زض اٍ ٍیػگی –اًسضوبض ضّبیی  وٌكگطی زؾت
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زضؾت ثِ ّویي ٍ  –( قسُ اؾت decomposeوِ تدعیِ )ّوبى ظهیٌی اؾت ( زلیمبً terrainایي ظهیي )هٗبنط، 

 .( اؾتheterogeneitiesّب ) یگزیگطگًَوِ هتكىل اظ  هیٌی زیگط ذَز ضا تحویل وطزُظهیي، ظ ایيثِ خبی زلیل، 

-non)ی گّوگًَ-تَاًس ثط ایي فًبی ًب ( هیa political constructionتٌْب ثطؾبذتی ؾیبؾی ) اوٌَى،

homogeneity ) فطيف ثگیطین، ذَاُ ذَزهبى  ی ّوچَى اهطی تلمی قَز وِ ثبیس پیفگوٌس )ذَاُ ًبّوگًَثبظی

پؽ ایي اؾت آًچِ  زض ّط زٍ حبلت، ایي ّوگًَگی ًبپسیس قسُ اؾت(. –ضا هحسٍز وٌین ثِ اقبضُ ثِ آًچِ ٍخَز زاضز 

 قَز وِ والئَ هٌىط آى ًویالجتِ الًْس تب ثب آى زؾت ٍ پٌدِ ًطم وٌس.  پیف هیّػهًَی ی ُ الوالئَ زضثبضی ِ اًسیك

تبضید َْْض ی ِ ثط پٌْ لسضتوٌس ّبی ؾَثػوتیَیتِ یب یبفتِ آییٌیِ ؾبظهبى-ذَز تَاًس ٍخَز زاقتِ ثبقس وِ ی هیلحٓبت

وٌس وِ ایي  زاضز، ٍ زض ّط هَضز فىط هی پطزُ ثطهیهیبى ایي فیگَضّبی ؾَثػوتیَ « تٌكی» اظ . اهب اٍ ّویكِوٌٌس

« ثطؾبظًسُ»الوالئَ ایي ضا تٌكی  (.set in tension« )ثِ تٌف اًساذتِ قًَس»یىسیگط  ّب ثبیس ثب ؾَثػوتیَیتِ

(constitutiveهی ) الوالئَ ثؿتط آیس و زاًس. ایي ّوبى تریل اؾتٗالیی زض ٖول اؾت. ثِ ًٓط هي چٌیي هی ِ

بى فًب ٍ ظهبى، یب تبض هثل تٌف هی ًْس پیف هیاـ تٌكی  زاًس ٍ ثیي زٍ چْطُ ای غاًَؾی هی ؾیبؾی ضا ٍاخس چْطُ

گًَِ َْْض  وٌس. ّػهًَی/لسضت ایيآى ضا هٌحل ٍ هتٗیّي  ّط ثطؾبذت لسضت ثبیس اظ آى ثگصضز ٍ فطا ثطٍز،ٍ پَز، وِ 

 وٌس. هی

 اًجَِّی ُ ّبی ثطؾبظًس آییٌی ٍ تىثط وِ هؤلفِ-هبًسگبضی، ذَز زضٍى اظ ًٓط الوالئَ زٍم. ثبیس ضٍقي ثبقس وِی ِ ًىت

ؾیبؾی ّؿتٌس. ثِ ّط « نحٌۀ»ّطگًَِ گیطی  هَإً قىل ًكبًگطتٌْب اظ ثطؾبذتي لسضت ٖبخعًس، ثلىِ  ّؿتٌس ًِ

ّب  اگط خبهِٗ ؾطاؾط زیگطگًَِ ثبقس، وٌف ؾیبؾی هؿتلعم آى اؾت وِ تىیٌگی زّس: حبل، الوالئَ چٌیي ازاهِ هی

تط  پیفوِ تٌكی  ثِ ضاُ ثیٌساظًس تبهبًسگبضی  ضا زض ؾُح زضٍى (articualtion) «ثٌسی هفهل»ظ ثتَاًٌس فطایٌسی ا

ّب لبزض ثِ  اهب آیب آى ّب ضا تٗطیف وٌٌس. ، ٍ ضٍاثٍ ؾیبؾی هیبى ایي تىیٌگیثِ آى اقبضُ وطزم ؾبذتبض ثركٌساذتهبض  ثِ

 ایي وبض ّؿتٌس؟

ثٌسی يطٍضتبً ثط ظهیٌی  دِ، هفهل. زض ًتیگطزز ثطهیپبؾد الوالئَ هٌفی اؾت، ٍ ایي ًفی ثِ یه هَتَض اؾتٗالیی 

ای  ، ثلىِ گًَِ«چیعی تْی»ضا ًِ نطفبً « نَضت»قَز؛ ثِ قطَی وِ هب  هحمك هی( a formal terrainنَضی )

 ذَاّین تهَضی اظ وٌس وِ اگط هی زض ٍالٕ، الوالئَ تأویس هی ( ثفْوین.constitutive shell« )ثطؾبظًسُی ِ پَؾت»

هبًسگبضی  نِطفِ زضٍىی ِ ای ّػهًَیه ثط فطاظ نفح َض ٍّلِایي اهط هؿتلعم ْْهوىي ثبقس،  اًجَِّثٌسیِ  هفهل

ی ِ وِ ّو عهطویه زض ّسایت ایي فطایٌس ٍ لبزض اؾت ثِ ثبظًوبییِ ای ّػهًَیه وِ هؿتٗس اؾت  ٍّلِ –اؾت 

ای زض وبض ًرَاّس ثَز هگط ثب  یّػهًَ»آٍضم:  لَلی هی ًمل اظ اٍ. َّیت ثپٌساضًس ّنثب آى ذَز ضا تَاًٌس  هی ّب تىٌیگی

 «ّبی زهَوطاتیه. ثطؾبذت یه َّیت هطزهی ثط هجٌبی تىثط ذَاؾتِ
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ّبی  پیىطثٌسی وطزُ اؾت، ثبیس ًیطٍیی تأؾیؽ قَز وِ ثرف ی ًبّوگَىا اًجَِّاگط ثؿتط اختوبٖی ضا ًعز الوالئَ، 

ؾبظهبًسّی یب اضخبٔ ثِ -قبى تًویي قَز. انطاض ثط ذَز ثٌسی وٌس تب یىپبضچگی هرتلف ایي ًبّوگًَگی ضا هفهل

ؾبظی ضا وِ  ّبی ّوگَى ًجبیس ًیبظ ثِ ؾبذت هًبهیي هكتطن ٍ ظثبى( preconstitutedؾبذتِ ) ّبی پیف ؾَغُ

ثِ گطی  ثٌسی/هیبًدی وٌس یب ثِ حبقیِ ثطاًس. ایي هفهل ّبی هحلی هتفبٍت گطزـ یبثٌس هلغی اظ ضاُ ؾبظهبىثتَاًٌس 

ّب ٍ...( ضا تىطاض وٌس. زض  ؾٌتی )احعاة، ولیؿبّب، قطوت« لسضتوٌس»ّبی  ؾبظهبىی ِ تَاًس الگَی وٌْ ّیچ ٍخِ ًوی

گطی پطزاذت. اهب  ثٌسی/هیبًدی ِ ثحث هفهل( ثبیس ثempty signifier« )زال تْی»همبثل، ثط هجٌبی هفَْم 

وِ ثِ ًحَی خعهی ثِ  –خب ثِ هٌٗبی نَٔٓض تْیِ ٍحست  زض ایي« زال تْی»وِ اًسوی پیف اقبضُ وطزم، ایي  چٌبى

اؾت. هب زیگط ثط ظهیي حؿّیبت « ای ثطؾبظًسُ پَؾتِ»ًیؿت، ثلىِ  –اًس  ایي یب آى هسلَلِ ذبل چؿجیسُ

(aesthetics یب )تحلیلیبت (analytics.ًیؿتین، ثلىِ ثط ظهیي تریل اؾتٗالیی ّؿتین ) 

ثب اتربش  ( اهط اختوبٖی،heterogeneityزض هَاخِْ ثب زیگطگًَگیِ ) ای ّؿت وِ زض آى الوالئَ، زض ٍالٕ، لحِٓ

« ؾیبل» زالِ هًوَى ،لسضتثب  –تمطیجبً هثل اًتربة ًَٖی ولیس هَؾیمبیی هتفبٍت  –ضٍیىطزی هتفبٍت 

(floating ٍ )«هًبٖف تحویل ثبضِثِ ًحَی اگط  – ثلىِ، ًْس؛ ایي وبض ضا ًِ فمٍ ثب لسضت ضا زٍثبضُ پیف هی «تْی 

 قٌبذتی هَلّس اؾت. زّس وِ اظ ًٓط ّؿتی هیثِ ًحَی اًدبم  –گفتن  ثب ذَقحبلی هی ،ًجَز ثط تفىط اٍ

ّػهًَی ٍ تط زض  پطزاظز، ایي لحِٓ )وِ پیف ثٌسیِ پیىبضّبی اختوبٖی هتفبٍت هی ٍلتی الوالئَ ثِ هًوَى هفهل

ایي گصاضز.  ضا ثِ ًوبیف هی« آًتبگًَیؿن ثطؾبظًسُ»حًَض زاقت( الگَیی اظ  1891زض ؾبل اؾتطاتػی ؾَؾیبلیؿتی 

ظٍال ٍ اظ َطیك تًبز ٍ « ضازیىبل»ای ِ هًوَى وِ تمطیجبً قىل يٗیفی اظ لسضت زٍگبًِ اؾت وِ زض خجْ

(disaggregationَْْض وطزُ اؾت، ّن ) ؾبظز اظ حمَق وْي حبوویت ٍ حمَق زهَوطاتیه  ظهبى ؾٌتعی ثطهی

وٌن حك ثب ؾبًسٍض هتؿبزضا ٍ ثطت ًیلؿَى ثَز وِ ثط ایي هؿئلِ زؾت  (. فىط هیself-governmentفطهبًی )-ذَز

 conflictingّبی هتًبز ) هیبى يسلسضت زیبلىتیهی ُ الئَ ثب توطوع ثط ایسوثبیس ثپصیطین وِ الگصاقتٌس. 

counter-powers )ُهكتطن هیبى  تط، ًرؿتیي ًوَزِ احؿبؾی ُٖف، یب ثِ ثیبى زلیكی ِ زض ٍالٕ ًرؿتیي ًم

خطیبى زاقت زضگیط  1890ی ِ وطز وِ )ذالف هیل ذَز( زض ثحطاى چپ وِ اظ زّ وٌكگطاى ؾَؾیبلیؿتی ضا تفؿیط هی

هبى  هتَخِ ًبوبضآهسی اثعاضّبی زیبلىتیىیهب زض ایي قطایٍ، وطزًس.  اهتٌبٔ هی چپی ُ اظ تهسیك ظٍال فعایٌسثَزًس ٍ 

ثِ ٖجبضتی زیگط، ًبوبضآهسیِ آًچِ ثبیس ثِ ٌَٖاى  –این  ٍ تَلیس ٍحست آى قسُ« هطزم»یه ی ُ ثطای ثطؾبذت زٍثبض

ثِ ًحَی هؤثط، ٍ ثب احطاظ اخوبٖی ثؿیبض ، 1891ِ قَز. ثٌبثطایي، زض ؾبل ثِ ضؾویت قٌبذت« اٖال»ؾیبؾی  وٌف

 aگفتبضی ) یوِ ؾبذتبض ؾیبؾت ثیف اظ آى ضٍی اهط اختوبٖی ثِقسى  وِ آیب گكَزُایي ؾَال َطح قس  گؿتطزُ،
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discursive structure ثٌسی هفهلی ِ ضٍیّ»( ثبقس، یه» (a practice of articulation)  ًٍیؿت وِ ضٍاث

 زّس؟ ٍ ؾبظهبى هی ؾبظز ثطهیوبٖی ضا اخت

تَاًین اظ پیچیسگی ٍ چٌسپبضگیِ  ثِ ایي تطتیت، هی»زّن ثِ الوالئَ:  اهب ایي ًٓطگبُ ذیلی ظٍز ٍاغگَى قس. اضخبٔ هی

 ؛اًس تمبضًی ثٌیبزی ثطؾبذتِ قسُ ّب حَل ٖسم خَاهٕ نٌٗتی پیكطفتِ حطف ثعًین ... ثِ آى هٌٗب وِ آىی ُ فعایٌس

ّبیی وِ ّط گفتبضی وِ  ٍ زقَاضی – "اهط اختوبٖی"هٌٗبی هبظاز  –ّب  تفبٍتی ُ تمبضًی هیبى تىثیط فعایٌس ٖسم

ثٌبثطایي،  «ّب ضٍثطٍؾت. وٌس ثب آى تثجیت ثٌسیٕ هفهل ثبثجبتِ ّب ضا چًَبى لحٓبتی اظ یه ؾبذتبضِ وَقس آى تفبٍت هی

( وِ اهط a self-defined totality« )هٗطّف-توبهیتی ذَز»ثبیس فبنلِ ثگیطین اظ ذَزِ هفَْم خبهِٗ ّوچَى 

( ضا تكریم زّین وِ nodal points« )ای گبّی گطًُمبٌ »وٌس. زض ثطاثط، ثبیس  اختوبٖیٕ ذَز ضا زضٍى آى ثطلطاض هی

زٌّس.  یبثی هی ثٌسیِ اهط اختوبٖی هدبل نَضت یب آى نَضت وٌٌس ٍ ثِ ایي هٗبًی ٍ هؿیطّبی خعیی تَلیس هی

یب « گطی هیبًدی»ًفی ّط ضاّىبض زیبلىتیىی وِ ثط هجٌبی هفبّیوی هثل  ٖجبضت اؾت اظ ثٌبثطایي هؿئلِ ّویكِ

ّب ٍ  ثٌسی هفهل هتمبثلِ اؾتٗالییِ ثبظیِ قطایٍِی ِ اًس. ؾیبؾت ّوچَى هؿئل ؾبذتِ ٍ پطزاذتِ قسُ« تٗیّي»

وِ زض آى، حتی ذَزِ فطایٌسی » ،وٌس َْْض هی اًس ثطؾبذتِ قسُ زض اهط اختوبٖیوِ ( equivalences) یّبی اضظی ّن

 «اؾت. پبیبىِ ثبظتٗطیف یٌس ثیفطآ َبلت َّیت ًیطٍّبی زض پیىبض زض هٗطو تغییطات هساٍم ٍ

هٗطو زٍ ذُط اؾت. ذُط ًرؿت زض ٍالٕ، ایي اهط زض  ثٌسیٕ زقَاض اؾت. ایي هفهلی ِ ثب ٍخَز ایي، ثطلطاضی هَاظً

 ًبهن. ّب هی اضظی غیطلُٗیِ تاللیِ هیبى ّنتط، اًحطاف زض ؾطقت  یب ثِ ثیبًی زلیك« ّب اًحطاف زض ذَاؾتِ»ضا 

اظ الوالئَ، وِ ثیؿت ؾبل ثٗس، زض ؾبل  «ٖمل پَپَلیؿتیی ُ زضثبض»زض ایي هَئَ، ثبیس فمٍ ًگبّی ثیٌساظین ثِ 

ٍاض  اًجَِّّبی  هحطنٍ حَل  قَز ای زض اهط اختوبٖی آغبظ هیِ گفتبض اٍ ثب قیطخخب ًیع  ایي، هٌتكط قس. 2001

(multitudinal)  ٍکوناتوس (conatus )وِ الوالئَ  چٌبىقَز.  تبظز ؾبذتِ هی وِ ثِ ؾَی اهط ؾیبؾی هی

تبً، َجیٗ« اختوبٖی.ی ِ ذَاؾتی ِ تطیي ٍاحسی وِ اظ آى آغبظ ذَاّین وطز هتٌبْط اؾت ثب همَل وَچه»ًَیؿس،  هی

( ثتبظز، اظ ؾَی identity formation) یبثی َّیت فعایٌسُ زض هٌُكِ یبثیِ اگط ایي ذَاؾتِ اظ یه ؾَ زض خْت ٖوك

 آًتبگًَیؿنِقَز: چَُض هوىي اؾت وِ  گكبیس. ؾپؽ، هؿئلِ اظ ایي لطاض هی آًتبگًَیؿن هیزیگط ضاُ ضا ثِ ضٍی 

ی ُ ظًدیط»آیب ثِ آًتبگًَیؿوی زٍگبًِ ٍ هكَْز ثسل وطز؟ ( ٍ هسام تىثیطقًَسُ ضا dislocated) خبقُسُ ثی

ضؾس ذَزِ الوالئَ اظ ایي  تَاًین زضیبثین؟ ثِ ًٓط هی اًدبهس وِ پبیبًف ضا ًوی ثِ چٌبى تىثیطی ًوی« ّب اضظی ّن

ؾطقت ًبهٗیّيِ ایي  «اضظی ٖجبضت اؾت اظ ترطیتِ هٌٗب اظ َطیك تىثیط آى. ؾطقت ذبلِ ّن»هَئَ آگبُ اؾت: 
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ّط حبل، زض  – گیطز هی ضاثطؾبذتِ اؾتٗالییِ زال  خلَیهبًسگبضیٕ ایي ذُط ضا زض ذَز زاضز وِ  ّبی زضٍى لسضت

 قَز. هبًٗف هی

وِ زض هفَْم ّػهًَی ذَز ضا ثِ ًوبیف  گطزز، چٌبى تثجیتِ هٗیّيِ ایي تٗبزل ثطهیی ِ زقَاضی زٍم هؿتمیوبً ثِ هؿئل

ّبی  طاًتعی وَچه ثطای ایي ًىتِ ثبظ وٌن. الوالئَ فْن ذَز اظ ّػهًَی ضا ثب اضخبٔ ثِ ثیٌفاخبظُ ثسّیس پگصاضز.  هی

ََض وِ پیتط تَهبؼ اقبضُ وطزُ اؾت، اضًؿتَ الوالئَ ٍ  گطاهكی پطٍضاًس. اهب هؿئلِ ثِ ّویي ؾبزگی ًیؿت. ّوبى

خبی ؾبظٍوبض ؾیبؾیِ ّػهًَی،  ثِّػهًَی ٍ اؾتطاتػی ؾَؾیبلیؿتی ذَز ثِ ًبم  1891قبًتبل هَف زض اثط ؾبل 

ًعز تَهبؼ، زض  .، هفَْهی توبهبً نَضی ٍ گفتبضی اظ ّػهًَی ضا ًكبًسًسوِ ؾٌت لٌیٌیؿتی تٗطیفف وطزُ ثَز چٌبى

ثؿٍ یبفت ٍ « قسُ تلُیف»ای  گطاهكی وبلجسقَین وِ زض  یَضٍووًَیؿتیِ تأهل ًٓطی هیی ِ خب ٍاضز هطحل ایي

 زاز. هبضوؿیؿتی هی-زهَوطاتیهِ پؿب ظهبى ذجط اظ گصاض ثِ یه ؾیبؾت ضازیىبل ّن

ی ِ وٌن ثبیس ثِ ذبَط زاقتِ ثبقین وِ اًسیك ثب ًٓطگبُ پیتط تَهبؼ هَافك ثبقین یب ًِ، زض ّط نَضت، فىط هی

زیىتبتَضی ضا ًِ ّوچَى فطهبًسّیِ تَتبلیتط، ثَز وِ گطاهكی ثط هجٌبی هَيٗی هبضوؿیؿتی ٍ لٌیٌیؿتی ثٌب قسُ 

 ایي حطف زضؾتیاًمالثی؛ ٍ ی ُ ضگبًیه یه لسضت ثطؾبظًسفْویس، یٌٗی ّوچَى ؾبذت ا ثلىِ ّوچَى ّػهًَی هی

هبًَس  هفطٍو هی« تجبضی»تط ثِ خؿتدَ ثطای  اؾت وِ اضخبٔ الوالئَ ثِ گطاهكی زض ایي ًىتِ يٗف زاضز، ظیطا ثیف

 قٌبذتی ضاؾتیي. تٌتبج ّؿتیتب ثِ یه اؾ

مبتی ثط هجٌبی پیىبض َج (قْطیبض ًَی ِ ًٓطیگطفتِ تب قَضاّبی وبضذبًِ ی ِ گطاهكی فْن ذَز اظ ّػهًَی ضا )اظ تدطث

ضگطی ثِ هٌٗبی هبتطیبلیؿتی ضا حفّ ٍ ؾبظٍوبضی ثطای ذلك لسضت وب« اؾتحىبهی»ثٌب وطز، ٍ ثِ ایي تطتیت 

ثٌب ثط لیَزی وِ ًَضثطتَ ثَثیَ ٍيٕ وطزُ تَاى هفَْم ّػهًَی گطاهكی ضا  ثِ ّیچ ٍخِ ًوی اـ ایدبز وطز. ووًَیؿتی

ضا ثِ هٌٗبی « هسًیی ِ خبهٗ»، اگط «هسًیی ِ خبهٗ»یٌٗی ّػهًَی چًَبى هحهَل ضٍثٌبییِ  –اؾت ثبظتفؿیط وطز 

 اـ زض ًٓط ثگیطین. ّگلی

گَیین اظ لسضتی وِ گطاهكی ثِ آى  وِ ثبظ ّن هی –افعٍى ثط ایي، ٖدیت اؾت وِ ًعز الوالئَ، هفَْم ّػهًَی ضا 

ثِ وطز.  ایتبلیب تحت ضّجطیِ تَلیبتی ٍنلّبی حعة ووًَیؿت  ثِ ؾیبؾت قس هی –ثركیسُ ثَز پبن قسُ اؾت 

اؾت « ؾیبل»قه گبّی زالّ  وِ ایي زٍهی ثی –ّب ٍ حعة ضا  ایِ خٌجف آییٌیِ تَزُ-ثیبًی زیگط، تٗبزل هیبى ذَز

، ظیطا حعة ثط ؾیبؾت قَضٍی تىیِ زاًؿتهَُٗف ثِ چپ  قس هیٌَّظ  –ًیؿت « تْی»ٍلت زالّ  اهب یمیٌبً ّیچ

زل ًگِ زاقت، زلیمبً قس زض تٗب زاقت. ثِ ّویي ؾبى، هحَض افمی خبهِٗ/ّػهًَی ٍ هحَض ٖوَزی چپ/ضاؾت ضا هی

قس. تىطاض  یبلتب هبًٕ اظ آى هیی ِ ظیطا تَافمٌبه –ذَزـ ضا ثِ زٍلت تجسیل وٌس « زال»ساقت وِ اهىبى ً ثِ ذبَط ایي
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 گطایبًِ تفؿیط قس زض چبضچَثی چپ ضا تٌْب زض وبض تَلیبتی ٍ ووًَیؿن ایتبلیبیی هی« هطزهی-هلّی» ؾبحت وٌن: هی

قَز(، ظیطا حعة ووًَیؿت  ًتیدِ هی اظ ایي تفؿیطوِ زض تًبز ثب پیىبض َجمبتی  ّبیی هحسٍزیتی ِ وطز )فبض٘ اظ ّو

وٌن  فىط هی لبزض ثِ ایي وبض قَز. ؾطاًدبمزاز وِ  وِ ذَزـ ضا چٌبى تغییط هی تَاًؿت ثِ لسضت ثطؾس، هگط آى ًوی

 ؾیبؾی.« هطوعیت»قَز ثب هفَْم  خب هفَْم ّػهًَی، ثِ ًحَی هتٌبلى، هٗبزل هی وِ زض ایي

ثِ خبی تحلیل چگًَگی ٖولىطز  ضؾس. ووی هكىَن ثِ ًٓط هی ذالنِ: قىل ٍ وبضوطز ّػهًَی ًعز الوالئَ

زاضی چگًَِ ٖول  ؾیبؾیِ ثسٍى ؾطهبیِی ِ زّین یه خبهٗ ًٌْس وِ هب تطخیح هی زاضی، ایي ثحث ضا پیف هی ؾطهبیِ

 «هطزم»تَاًین ّویي ًىتِ ضا ّن زض هَضز  وٌن هی فىط هیوٌٌس.  هی ذَلٍیب زض ٍالٕ، ایي ًىتِ ضا ثب يطٍضت  –وٌس 

زال  تؿریط آىذَاًس، هطزم ثبظًوَزِ  هی« زال تْی»قىبفی زض ثلَن ّػهًَیىی وِ الوالئَ آى ضا  ّوچَى ثگَیین:

لسض ّن ضٍقي ًیؿت: ثِ ًٓط  اهب هبخطا ایي قوَلیتی ًَ ٍيٕ وٌس. تَاًس خْبى ثِ زؾت گطٍّی اؾت وِ هی تْی

ثِ ّبی هرتلف، ٍ اظ ؾَی زیگط،  هیبى خٌبح پیىبضی ِ ثطاًگیرتاؾت « اًحطافی» اظ یه ؾَ هطزمضؾس وِ  هی

 قَز. ذتن هیّبی ؾیبؾی  ثبظًوبییِ تجلَض خسیسی اظ َّیت

ذَاّن ثبض زیگط ثگَین،  ّبیوبى اهب، هی ّویي اؾت زلیل اذتالفقه  ٍ ثی –گیطم  تأثیطی وِ هي اظ ایي ًىتِ هی

ِ زالّ تْی زض الوالئَ ثبظًوَزِ اًتعاٖیٕ ایي اؾت و –ای ثطای هجبحثبت، گفتگَّب ٍ تجبزالتوبى  ّوچٌیي اًگیعُ

ًبهین، هحهَل یه  هی« تْی»خب  وِ آًچِ هب زض ایي ایيگیطز:  ؾبذتبضگطایبًِ اؾت وِ ٍالٗیتی هبَّی ضا ًبزیسُ هی

ّویي ًىتِ اؾت (. structural modificationیبثی ؾبذتبضی ) ( اؾت، ٍ ًِ هحهَل ًَٖی حبلتexodusذطٍج )

اگط »گصاضز:  وِ ثطًٍَ وبٍا )وٌكگطی ثطظیلی وِ الوالئَ ضا زلیك هُبلِٗ وطزُ اؾت( وبهالً زضؾت ثط آى زؾت هی

اظ  "هطزم" اًفهبلٖجبضت اؾت اظ  ًىتِثسیْی ثبقس آى  ًىتِتٌْب یه نَٔٓض وًٌَی ؾیبؾت، ی ِ هالحٓاهطٍظ، ٌّگبم 

. زض ٍيٗیت پیًَس یبفتِ ثَز ّب آىط ثِ هسز حمَق ٖوَهی هسضى ثب ت پیف ، وبضوطزّبیی وِ وبضوطزّبی هكبضوتی

ّبی ظٍضهٌسی  لسضتًساضز، ثلىِ  اًجَِّای زض  ّیچ پبیًِِ تٌْب  –تط قسُ اؾت  ثبظ ّن تْی "تْی زالّ"هبى،  اهطٍظی

ثِ ََض تهبٖسی ههطفف  وِ زیگط ّیچ ضثُی ثِ هطزم یب هلت یب زیگط هفبّین ظیجبی ٍاغگبى ؾیبؾی هسضى ًساضًس

قوَلیتی اًًوبهی اؾت وِ وبضوطزـ زٍذتي  ّب اًؿدبمِ خْبى هیبًدیِ آى ّب، اًؿدبم ثی زض ضاثُِ ثب خٌجف. اًس وطزُ

 «.، ذبًِ زاضزهفَْهی َجمبتی اؾت ذَزٕ وِاًجَِّ، ّبؾت؛ اهب لسضت زض  ثٌسیِ زال ٍ هفهل

ایسئَلَغیه خبی -پؿبی ُ ضا زض زٍض اـ اًسیكِ اضًؿتَ ذَزٕ ًٓط هي، ذیلی ضٍقي اؾت وِ ثبظ ّن پیبهسی زیگط. ثِ

 ّب َّیت) زؾت ثىكس گبًِ ثؽ ّبی هتفبٍتِ فٕ َّیتاـ ثِ ً خبیگبُ هطوعی اظ ثبیس زّس، خبیی وِ پیىبض َجمبتی هی

 وِآیس  اهب ثِ ًٓط هي چٌیي هیثِ زؾت آٍضًس(.  هتفبٍت خبیگبُ هطوعی ضا ثط اؾبؼ ثؿیبضی توبیالتتَاًٌس ایي  هی
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ای پیف ثِ آى اقبضُ وطزم:  اگط آى ضا زض ثؿتط هرتهبتی لطاض زّین وِ زلیمِ ثطز اًسیكِ ضاُ ثِ خبی ذبنی ًوی ایي

اظ هطوعیت پیىبض  ، ایي خْفؾیؿتن هرتهبتایي  ٍىهحَض افمی ّػهًَی/خبهِٗ ٍ هحَض ٖوَزی چپ/ضاؾت. زض

تَاًس ذَز ضا  ذَثی هی ثِوٌس،  االذالق ثسل هی ٔ ٖلنّب ضا ثِ هَيَ وِ ؾَغُ ّبی هتفبٍت، َجمبتی ثِ هطوعیت َّیت

ای هبقیٌی،  وٌٌس ٍ ثط نفحِ ( ّوىبضی هیtransversalيی )طْای ٖٓ ّبیی ؾَاض وٌس وِ ثِ قیَُ ثط تىیٌگی

. زض ّیچ هَضزی، ایي گَیٌس( ََض وِ زلَظ ٍ گتبضی هی ؾبظًس )ّوبى گًَبگَى هی اختوبٖیِ« ّبی خٌگیِ هبقیي»

زضٍى یه  ضا ایي خْفوِ حسٍز ( contours) ًوب ی وٌبضُذََُ تثجیتفَضی ثِ  یپیبهس ًیبظ« خٌگیّبی  هبقیي»

. ثبظ ّن ثبظًوَزتَاى ّوچَى تَّوی  زض ًتیدِ، ایي خْف ضا هیًرَاّس ثَز.  وٌٌس تٗییي هی ّػهًَی یب یه هلت

زض « هطوعگطا»ای فیگَض  ثِ گًَِیت وِ ٍضای ایي ٍالٗ –ّب  ثبیس اظ ذَز ثپطؾین وِ آیب زالّ تْیِ زض هٗطو ایي تٌف

ثِ ثیبًی زیگط، ایي زالّ تْی اظ فطایٌس ؾیبؾی  قَز؟ هتحول تغییط زیگطی ًوی –اؾت  تملیل یبفتِؾبظهبًسّی لسضت 

ضاًسُ قسُ اؾت، اظ تَلیس لسضت ٖبخع اؾت. ثٌبثطایي، آى، وِ ثِ ؾَی هطوع ی ِ پَی اوٌَى وٌس، ظیطا ظزایی هی ثؿیح

 .قَز هیولّی اظ حطوت ٍ خٌجف هحطٍم  ؾٌتع اؾتٗالیی ثِ

 یبثیِ تبضیربً هتٗیّيِ نَضتِ اؾتٗالیی. اًًوبهیتضؾن:  حیبتی هیی ِ خب ثِ ٍاپؿیي ًىت ایي

ثطای  حتی زض حس یه افك،ٌٍَبًِ،  وٌن وِ پصیطـ گفتبضی خْبى فىط هی وٌس. زالّ تْی زض ؾُح هلّی ٖول هی

 اًؿدبهی ٍالٗی زاقتِ ثبثتی،ی ِ ثب اًْسام ّط ًمُ الوالئَ ًبهوىي ثَز. لسضتٕ هحتبجِ َّیتی هلّی اؾت تب ثتَاًس

تَاى زٍض اًساذت. زٍض  هلت ضا ًوی-هلت، هفَْم زٍلت-قسى، ٍ حتی ثب افَل لسضت زٍلت ثبقس. حتی ثب خْبًی

ثسٍى ٍحست  ثلىِ ثط ظهیٌی ذُطًبن لطاض زازى.گطایبًِ،  ؾرتی ٍالٕ ظهیٌی ثِ ثطاًساذتي آى یٌٗی ذَزهبى ضا ًِ فمٍ 

هلّی، گؿتطـ افمیِ اٖتطاو اختوبٖی ٍ ؾطقت ٖوَزیِ ضاثُِ ثب ًٓبم ؾیبؾیٕ ًبهوىي ذَاّس ثَز. الوالئَ انطاض 

 .خبًجِ ثط ایي ًىتِ اؾت تأییسی ّوِ 2000ٍ  1880ّبی  آهطیىبی التیي زض زِّی ِ زاضز وِ تدطث

ای وِ زض  وٌین وِ خٌجف هتطلی ثطذی اظ هب فىط هیهي ثِ ؾْن ذَزم ذَاًكی توبهبً هتفبٍت اظ ایي هؿئلِ زاضم. 

ذَاًس؛ اظ ایي هلّی  لفؽ« ثِ ثیطٍىِ» اؾتٗالتَاى  آهطیىبی التیي ضا زضًَضزیس، زاللت زاضز ثط آًچِ هی ،پیچ لطى

هلّی هحهَض  لفؽّبی لبضُ ضا زضٍى ّویي  آى ّط یه اظ زٍلت ّبی اهپطیبلیؿتیِ آهطیىب ٍ اضظـی ِ هٌٓط، ؾلُ

حطوت  ثِ ًوبیف گصاقت ضا زض همیبؾی ٍؾیٕ ّب ایي خٌجف ؾطقت افمیِ زضؾت ثطٖىؽ؛ آًچِ وطزُ اؾت.

ضٍحی وطز،  وكیس ٍ گبُ زًجبل هی ضا گبُ اًتٓبض هی یایِ خسیس وِ ضٍح لبضَُز، حطوتی ث« زضٍى ثِ»آهطیىبی التیي 

زاز اظ ّط قىلی اظ قًٍَٓیؿن فطاتط ثطًٍس؛ ٍ قًٍَٓیؿن  ّبی هطزهی ثَز ٍ ثِ آًبى هدبل هی طذی حىَهتوِ هحطن ث

 ؾٌت اضٍپبیی. ََض وِ زض ای اضتدبٖی اؾت، ّوبى زض ؾٌت آهطیىبی التیي پسیسُ
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پصیط ًیؿت. زض ٍالٗیت، ایي اهط ثِ وبضّبی  خب انالً تؿلین زض ایيثبیس زض ًٓط زاقتِ ثبقین وِ ًبؾیًَبلیؿن الوالئَ 

الوالئَ، زض ٍالٕ ٖلیِ . 1899زض ؾبل هبضوؿیؿتی ی ِ ؾیبؾت ٍ ایسئَلَغی زض ًٓطیهثالً  –گطزز  هتمسهف ثبظهی

ذَاى حىَهت ی ِ ًبپصیط زاضز؛ ٍ اٍ تدطث ثَزگیِ هلّیِ تملیل وبضگط ًَٖی ذبلی ِ آلتَؾط، ثط ایي ثبٍض ثَز وِ َجم

هطزهیِ هتحس زض ؾُح هلّی، هَفمیتی -زض وبض ثطؾبذتي یه ظثبى زهَوطاتیه»ؾتَز، وِ ثِ ًٓطـ  پطٍى ضا هی

 «اًىبضًبپصیط زاقت.

قَز هَيٕ گفتبضیِ الوالئَ ثِ ذُط فمساى  ثِ ًٓط اؾتَاضت ّبل، ّویي اًتربة ًبؾیًَبلیؿتی اؾت وِ ثبٖث هی

طایٍ ثب اضخبٔ ثِ گَیب لسضت ایي قآى زچبض قَز:  مبتی ٍ قطایٍ تبضیریِیِ پیىبض َجهبزّی ِ ٍیّّطگًَِ اضخبٖی ثِ ضٓ

توبهبً گكَزُ زض ًٓط ثگیطین، ٍ ؾپؽ ثط آى  تَاًین خبهِٗ ضا یه هیساى گفتبضیِ ًویقَز.  هی« ذٌثی»ثؿتط هلّی 

 زغ ذَزی اظ تَاًس ّدَهی ثِ ٌیي ٖولیبتی تٌْب هیهطزهی تثجیت وٌین: چ-، ّػهًَی ؾیبؾی ضا ثط افمی هلّیهجٌب

زض ًتیدِ، ثِ ًٓط هي، َطح وِ زض آضغاًتیي ضخ زاز.  چٌبى – ؾَی زیگط ًیطٍّبی اختوبٖی ضا زض پی زاقتِ ثبقس

ایي ٍ حىَهتی ثگیطز. « هطوعگطایبًِ»ایؿتس وِ نَضتی  زّس وِ تٌْب زض نَضتی ضٍی پب هی اضًؿتَ ثبض زیگط ًكبى هی

وٌس،  قَز وِ اظ هطوع ٖول هی هطخٕ التساضی اٖوبل هیاظ ؾَی  وِ حبوویتی ِ زض ثطاثط پَظیتیَیتتَاًس  ًویَطح 

لسضت ضا َطح ٍ آى ضا تَخیِ ی ِ خب ّن ثب اؾتٗالیی نَضی َطفین وِ ثِ ًحَی هبزّی هؿئل زض ایي .همبٍهت وٌس

 وطزُ اؾت.

اؾتٗالی فطهبًسّیٕ زیگط زض ٍیػُ زض وبضّبی هتأذط اضًؿتَ الوالئَ، ثِ هطٍض،  تَاى اقبضُ وطز وِ ثِ ثب ٍخَز ایي، هی

ثط ایي ثبٍضم  قَز. ظا ثبظًوبیی ًوی گطایی زٍلتیِ ثیف اظ حس هحسٍزیت چبضچَثی هٌحهطاً هلّی ٍ ثِ ًبم یه هطوعیت

وِ ثط  ، فْویگیطی قرهی ثبقین اظ فْوی ثب ذبؾتگبُِ ّبثعی ًَٔ ذبنی اظ فبنلِ قبّس تَاًین خب هی وِ زض ایي

آیس: اگط  خب ّن پبضازٍوؿی پیف هی ثب ایي حبل، ایيثبیس ثِ هطزم قىل زّس.  اؾبؼ آى، ذَزِ لسضت اؾت وِ

، خْبى هٗبنط زض ضٍاثٍ اختوبٖیِوِ  ایي ٍیػُ ثِ ذبَط ثِ –يٗیف قَز ّبثعی ی ِ ٍ ٍؾَؾاؾتٗالی فطهبًسّی 

هبزیت اظ ًَ زض الوالئَ « اؾتٗالی ًبهوىي»ایي  –لسضت ٍخَز ذَاّس زاقت ی ُ ّبی فعایٌس لبٖسگی ّوچٌبى ثی

قَز، ثلىِ ؾبظٍوبض  وٌٌس؛ زیگط ثطؾبذتِ ًوی گطزًس، ثلىِ وكفف هی زض ثیطٍى پی آى ًویایي ثبض، زیگط  یبثس. هی

 ثیٌس هی ضا (full« )پٔط»ّط زم ثیف اظ پیف زالّی  ضٍیىطز اؾتٗالیی، ثِ خبی اًجَِّ،وٌس.  اؾتٗالگطایی تحویلف هی

خب قبّس گصاضی ّؿتین اظ  ایيآیب  گصاضز. ٍ ثِ ایي تطتیت، ؾیبؾت ضا پبیِ هی –قَز  ثب َْْض هطزم تحىین هی وِ

 ایسئبلیؿن اثػوتیَ تٗلك زاضز؟ی ِ ؾتضتط ثِ  ثِ چیعی وِ ذیلی ثیف ًمبزی
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ای َجیٗی  ثٌسی زّس وِ هطزم نَضت وٌن. اضًؿتَ الوالئَ ثِ ًحَی زضذكبى ًكبى هیثٌسی  هبیلن اقبضاتی ثطای خوٕ

ّب  گطی اؾت وِ تىثط ٍ زیگطگًَگیِ تىیٌگی ؾبظٍوبضّبی ثبظًوبییی ِ هطزم ثطؾبذتؿت؛ ثطٖىؽ، یب ذَزاًگیرتِ ًی

پٌساضی ثب یه ضّجط، یه گطٍُ هؿلٍ ٍ زض ثطذی  َّیت اگط ایي ٍحست اظ َطیك ّنوٌٌس.  یه ٍحست تطخوِ هی ثِضا 

ی ُ زِیي ظیبزی زاضز ثِ ایس ضؾس وِ ایي ثطزاقتٕ ضغن ّط چیع، ثِ ًٓط هی ٖلی گبُ آى هَاضزٕ یه ایسئبل هحمك قَز،

قبیس  تطیي هًبهیي تبضید هسضىِ زٍلت ضا اظ ًَ پطٍضاًسُ اؾت.زاضتطیي ٍ هبًسگبض وِ ضیكِ« ای ؾبالضاًِ اقطاف»

لجل ثِ آى ی ِ لحٓیبثین ثط ایي چطذف اظ ًمبزی ثِ ایسئبلیؿن اثػوتیَ، وِ ّویي چٌس  تأییسی هیخبؾت وِ  ّویي

زّس زض ایي ظهیٌِ  ای وِ الوالئَ ثِ ضٍقٌفىطاى ٍ اضتجبَبت زض ؾبظهبًسّی ؾیبؾی هی اقبضُ وطزم. ًمف هحَضی

قَز، زض  ولّی وٌبض گصاقتِ هی خب ثِ ، هفَْم هحجَة گطاهكی، زض ایي«ضٍقٌفىط اضگبًیه»هفَْم ضٍقٌگط اؾت. 

تأویس  ضٍقٌی ثِ –یب ضّجطی؟  –طٍیی ووىی زض ثطؾبذت ّػهًَی آییيِ ضٍقٌفىط ّوچَى ًی-وِ ثط وبضوطز ذَز حبلی

اـ زض همبم یه وٌكگط  اضًؿتَ زض ؾطاؾط ظًسگیاؾت وِ  وبضیقَز. ثب ایي حبل، ثِ َطظی ٖدیت، ایي ّوبى  هی

هتٌبٔ زؾتی ٍ قدبٖت تبم ٍ توبم ًْفتِ زض ایي ا زهَوطات ٍ ؾَؾیبلیؿت، اظ اًدبم آى اهتٌبٔ وطز، ٍ هب لُٗبً ثبیس پبن

 آیس؟ اظ ودب هیٍ ضّجطی فىطی « آییٌی ؾیبؾت-ذَز»ایي ٍحستِ اهب  ضا تهسیك وٌین.

حبال «. ماُ وطز ثبظیاظ ًَ »ذَزم ٍ الوالئَ ضا زض ََل ثیؿت ؾبل گصقتِ ی ِ هي اغلت ایي همبثلِ هیبى اًسیك

وِ تفىط  وٌن زض حبلی ام ثِ ذَزـ ثگَین: فىط هی وٌن وِ اًگبض فطنتف ضا زاقتِ ََضی هؿئلِ ضا َطح هی نبزلبًِ

وِ حبنل تأهلی زض ثبة لسضت ثبقس، حبنل تأهلی زض  َلیؿن ثیف اظ آىاظ پَپ فْوفاٍ ثؿیبض هؤثط ٍ پٔطتَاى اؾت، 

ای زیگط.  ؾبظهبًسّیِ لسضت ثِ زٍضُی ُ ضثبة ٖجَض اظ یه زٍ زض –ٍ لسضتِ زض گصاض اؾت « گصاض»هفَْم  ثبة

گطی زض  ّبی ؾیبؾی ٍ هیبًدی گطیِ گصاض ًٓبم هیبًدیگطی اؾت،  نَضتِ هتحطوی اظ هیبًدی أِالوالئَ اثس پَپَلیؿنِ

نَضتی وِ هي ّوچٌبى نَضتی  ّبی آهطیىبی التیي. ًٓبم گصاض زض ثیف اظ ّوِ، ٍ اگط ًِ فمٍ، ثل –ایي گصاضّب 

آى ضا وِ « ذألیی» چَىاـ، ٍ ثِ  ًِ ثِ لحبِ هفَْهی، ثلىِ ثِ ذبَط ٍالٗیت هَضز هكبّسُ –زاًن  هی« يٗیف»

اؾت وِ ذُط ؾمٌَ ثِ آى ٍخَز  هغبویثبقس وِ ثبیس پٔطـ وطز، « ذألیی»وِ  پٌساضز، اغلت ثیف اظ آى هؿئلِ هی

 زاضز.

وِ وبضـ ضا ثِ ضٍی پػٍّكی  یس اظ ایيٍضظ ظهبى اهتٌبٔ هی وٌس وِ الوالئَ ّن ضا ایي ٍالٗیت تكسیس هی« يٗف»ایي 

قٌبذتی ثگكبیس ٍ ثِ ایي تطتیت، ثِ َْْض اهط ًَ هٌٗب ثركس؛ اهب ّوچٌیي، چَى پصیطفتِ ثَز وِ حىوطاًی ثط  ّؿتی

تىطاض ًبیمیٌی، ثِ ًحَی پبضازٍوؿی، ثِ ی ُ ایي ثٔٗس ثطؾبظًس ای ثطؾبظًسُ ثبقس، گصاض ثبیس يطٍضتبً هؤلفِی ُ زٍض

ثِ هیعاًی وِ الوالئَ هبیل وٌس. زض حمیمت،  ثركی ضا ًفی هی ٍیػُ وِ ّط تٌف ضّبیی ثِ اًدبهس؛ هیالگَّبی هسضًیتِ 

اثٗبز هبزّیِ پیىبض َجمبتی ضا ظهبى  ّن اهبَزاًگیرتگی ٍ ؾبظهبًسّی خبی ثسّس اؾت ذَزـ ضا زض تٌف هیبى ذ
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هثالً، ٍلتی وبضل آٍضز.  اضٍپبیی زضهی ٖوَهیِ حمَقِ زاضِ ٍثیف هؿئلِ ّبی ون عزایس، ؾط اظ ثبظگَیی ثطذی خٌجِث

ایي  ایي ًىتِ تٗطیف وطز وِّب ضا زلیمبً ثب تهسیك  ّبی اختوبٖی زؾت گصاقت، قىل آى خٌجفی ِ اقویت ثط هؿئل

ازپایینیشناختنِرسمیتبه –تطویتِ هطزهیِ زٍلت ّؿتٌس ی ِ ًمكی ُ ثطؾبظًس ّبی اختوبٖی خٌجف ها

وٌن وِ اقویت  ّوچٌیي، ثِ ایي فىط هی وٌس. بذتي َّیتی هلّی ؾیبؾی هی، وِ خبهِٗ ضا ثب ّسف ثطؾجانبباال

ز. غیبثی وِ، اگط لطاض اؾت زٍلت وط تٗطیف هی «حًَض یه غیبة»ثبظًوبییِ ؾیبؾی ضا ّوچَى ی ِ چگًَِ نحٌ

( ثطپب ثبقس، super partes)طرفانهبیٍخَز زاقتِ ثبقس، ّویكِ ثبیس پٔط قَز؛ حًَضی وِ، اگط زٍلت لطاض اؾت 

 اقویت اؾت؟ تب چِ هیعاى تىطاض الگَی ثبظًوبییِ الوالئَ «زالّ تْیِ»ثبیس ّویكِ تْی قَز. 

ّب اثعاضّبیی ؾبزُ ثَزًس  ّبیی ًبثدب ّؿتٌس: یمیٌبً، ثطای اضًؿتَ ایي هعاحوتّب احتوبالً  زاًن وِ ایي پطؾف ذَة هی

 –تط اظ آى، ٖٓوت  یب ثیف –اّویت ظیطا ٍ ثْجَز ثركیس. ثطگطفت اضٍپبیی  ٖوَهیِ حمَقِ قس اظ ثبیگبًیِ وِ هی

 خْتی ، یب ثطٖىؽ )اگط ثرَاّیس ّویي هؿئلِ ضا اظزالّ تْیی ِ هؿتلعم ْطفیت حل هؿئل لسضّب اضًؿتَ آىی ِ اًسیك

ی ثطای پٔطوطزى زالّ تْی اهتٌبٔ اظ تَؾل ثِ پیىبض َجمبتی ٍ تًبز اختوبٖ هؿتلعم وٌن( ّن ثیبى هی گطایبًِ ضاؾت

ایي  –زیس  ایي زالّ ؾیبلی وِ اٍ همبثل ذَز هیقَز؛ اّویت ٍ ٖٓوت اٍ زض ظیؿتيِ هؿئلِ اظ زضٍى اؾت.  ًوی

زض قٌبؾین ًجَز، ثلىِ چیعی ًَ ثَز.  الگَی لسیویِ زٍلت وِ هب زض نَضت زٍلت هسضى هی –« هبقیي»، ایي «قئ»

وٌس، ذَزـ ضا ثط ظهیي ثحطاى زٍلت زهَوطاتیه  یبثس، ٖول هی ؿتطـ هیخب تٌكی ثطؾبظًسُ ٍخَز زاضز وِ گ ایي

این ًیؿت، ثلىِ ثطؾبذتي ٍيٗیتی خسیس  وِ هب تب اهطٍظ تبثٗف ثَزُ ٍيٗیتوٌس. هؿئلِ وكف ایي  هسضى ثیبى هی

خب، ًمس زض هٌٗبی انیلف اظ قبزی  ایيزهَوطاتیه اؾت.  اؾت. هؿئلِ اثسأ یه زالّ تْی خسیس ثطای گصاضی ضازیىبل

ؾبظ زض  ای هؿئلِ گصاضی َضی ثطای ثطؾبذت اؾتٗالیی زٍلت، ثلىِ ؾطهبیِهح ًِ چٌبى یٌٗی، –خؿتبى ٍ ذیعاى اؾت 

 ثحطاى زٍلت.

ثحث هب چِ زِیٌی ثِ اضًؿتَ »اـ وٌین:  گًَِ ذالنِ تَاًین ایي ًىبت )وِ ثِ ًٓطم هیی ِ وٌن ایي هدوَٖ فىط هی

ثِ  –« ًْس ّبیی پیف ضٍی هب هی اضًؿتَ چِ زقَاضیی ِ اًسیك»ٍ ّوچٌیي  –ایي زِیي ثؿیبض ظیبز اؾت  –« زاضز

ّب وبض وٌین،  ًىبتی اؾت وِ هب ثبیس ثب آىی ِ ایي هدوَٖ –ًٓطم ایي اذتالف حَل چِ ًىبتی تجلَض یبفتِ اؾت( 

 ثیٌین. الوالئَ ضا هیی ِ ای هثل اًسیك اًسیكِاًگیع، اگط ًگَیین ًبثدب، اظ  ّبی حیطت ثطذی اؾتفبزٍُلتی ّویي اهطٍظ 

وِ ذَزِ ایي  وٌٌس اظ زیسى ایي اهتٌبٔ هیّبی ٍالٗی ثگصاضًس ٍ  ثط خٌجف« والُ»ًَٖی وَقٌس  هثالً، ٍلتی هطزم هی

خٌجف، « وثیفِ»ّوَاضُ ؾطظًسگیِ اـ، ثلىِ ذَزـ؛ یب ٍلتی ثطای پبوؿبظیِ  ًِ اًساظُ –آفطیٌس  والُ هكىل هی

ّب  ٍ ذٍ زازى ثِ آىؾپطزى ثِ حطف هطزم  ووًَیؿت لسیویِ ایتبلیب ضا ثِ ٌَٖاى الگَیی اظ گَـتهَیط حعة 
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الجتِ،  قَز. ّبی اضٍپبیی ٍ آهطیىبی التیي قبیٕ هی خب ثطای چپ وِ ثِ ََض ضٍظافعًٍی ّوِ چٌبى –گعیٌین  ثطهی

الوالئَ ثطای اًسیكیسى پیف هب ؾطظًسگیِ اؾتثٌبییِ آًچِ وبض  وطزى پبقیسى ٍ تیطُ ثطای اظّن وبفی ًیؿتٌس ّب ایي

اظ ًَ َطح ٍ ثیبى قًَس، اهب ّویكِ  يطٍضی اؾتّبیی وِ  چٌبى گكَزُ، گبّی پطؾف ّن یّبی ًْس: پطؾف هی

والئَ اظ آى ذَز وطز، ٍ ثِ ّویي وِ ال اؾت يطٍضتیایي قسُ آٍضزُ قًَس.  اؾت ثِ ؾُح هؿبئل َطح يطٍضی

 ثبیس لسضزاى اٍ ثبقین. لُٗبًذبَط 

 

:منبع

ثِ  انل ؾرٌطاًیزض پبضیؽ اضائِ وطز. « آهطیىبی التیيی ِ ذبً»زض  2011هی  29* ایي ؾرٌطاًی ضا ًگطی زض 

 آى ثَزُ اؾت. اًگلیؿیی ِ تطخوفبضؾی ی ِ ظثبى فطاًؿَی، ٍ هٌجٕ تطخو
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