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ایثباضجبؼثِهٌبغطُ«زضزفبؼاظاستماللچپاًمالثی»یسطخؾلیهَسیَزضهتٌیتحتؾٌَاىّستِ

زّنکِچطاهتياًس.زضازاهِتَظیحهیضاهکتَةکطزُ«ًبًمس»تزضآىضطکتکطزمًَؾیکِایٌجبً

تَاًسذَزضاثِسطحیکًمسیبتحلیلهطرصاظهَظَؼهطرصیکِایطبى،ذَاستِیبًبذَاستًِوی

 ضَزثطثکطس:اثتسایهتيثساىپطزاذتِهی

ثیيایٌجبًت«گفتگَیی»یب«هٌبغطُ»گَیٌسًَیسٌسُ)گبى(زضاثتسایهتيهیفرم و نظم نوشتار:. ۱

ثطایيزاضتِتبظطٍضتحفعذطهطظّبیچپآى«ذَاّیزٍتياظًوبیٌسگبىجطیبىؾسالت»ٍ ّبضا

کٌٌسکًِفسؾولهٌبغطُفبضـاظهحتَایآىاّویتزاضز،کیسهیأاًمالثیضاتَظیحزٌّس؛زضپبًَیست

زٌّسکِزضهسیطًَضتبضلطاضاستلبًؿوبىکٌٌسکِچطاًفسؾولهٌبغطُزضاحتوبالوچٌیيٍؾسُهیّ

پساظآىهجوَؾِ زضوياّویتزاضز. ططحهیهرسٍشکطزىهطظثٌسیثب ضا کٌسکِزضایاظثٌسّب

ثِتَظیحایٌکِجٌجصؾسالت یکگبم هجٌبّطیک، چِ همبٍهتثط هحَض زاًطجَییٍ ییضکلذَاُ

،ثِذَثیزضوٌیایيزًٍیطٍثبچپ۴۴ضَزتبًْبیتبزضثٌساًسٍچطازضويّستٌسًعزیکهیگطفتِ

زٌّس.ّبثطایچپاًمالثیضاضطحهییآىیسطکَثگطاًِکٌٌسٍکبضٍیژُهستملاًمالثیضاتططیحهی

بٍضهبذططاصلیثطایًیطٍّبیثِث»گَیٌسپطزاظًس؛هیزضًْبیتّنثِتکطاضیکسطیاظاصَلهی

ّبیاجتوبؾیتبضیریؾبهیکِگطایصثِظهیٌِسَیِ،ثطپیصکیسیکأچپاًمالثیزضآىاستکِثبت

ثِآهَظُ تمَیتهیّبیچپضا ثبلمَُ هطظّبیثیيگفتوبىچپهطزمطَض ًبذَاستِ چپکٌٌس ٍ هحَض

کوطًگسزٍلت هتؿبضضآًْبضا ًرستیيگبمثطایضٍیبضٍییثب»گَیسیبهی«بظًسهحَضٍاّسافتوبهب

هرسٍشایيٍظؿیت)یؿٌیثطآهسىضجِچپزٍلت ظزسبظیایيثبظًوبییهحَض(، اظىکبشةٍسطثبظ

تسْیلهییپیچیسُیالساهبتیاستکًِبذَاستِایيضیَُّوِ کٌسیسطکَةضا ّوچٌیيزٍثبضُ«.

ثبیسهطظثٌسیذَیصثبظويثسطفؿبلیتًیطٍّبیچپاًمالثی،»کٌسکیسهیأت ّبیاسبسیذَیص،

ّبیؾولیًٍوبزیيحفعکٌٌس،ثِثیبىزیگطثبیسالساهبتذَیصضاهبىزضسبحتأزضويطجمبتیضاتَ

ظاٍیِ اظ هطظثٌسیأیتّوچٌیي تعؿیفایي تمَیتیب ثِ کٌٌسثیطاتآًْب اضظیبثی ّب ظوي«. ًَیسٌسُ

ایٌأت ثبظًوبییضسبًِکیساتیظوٌیثط کِ ًْبیتب ٍ ّبآى»ایاّویتزاضز ثبظًوبییضسبًِ« ایپیطٍظزض

کٌٌسٍهتيثِپبیبىططحهی«فطزگطایی»ٍ«کبضیثیلبؾسُؾلٌی»ّبؾلیِضًَس،یکسطیتَصیِهی

گیجهیهی لطؿب ؾولکٌس، حسسهٌػَض، ٍ اسبستفسیط ثط ًرَاّس هربطتهتياگط کِضسس. ضَز

هیهَظَؼ هٌطمیضا چِ چیستٍ صطاحتهتياسبسب ثِ ّن حتییکثبض هتي، زًجبلکٌس. ذَاّس

هصبزیكذسضًِوی یکیاظ آىهٌبغطُ کِ زضوٌبًیچَىؾسالتگَیس ثب ضسىهطظ هحَضذَاُزاض ٍ ّب
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فحَایّبستٍثِّویيزلیلزضاثتسایچٌیيهتٌیاظآىیبزضسُاست؛زضاثتساثبیسثطاسبسهمبٍهتی

ظیطًَیسهیکالم زض کِ ثؿس کٌس، تفسیط چٌیيچیعیضا ذَاًٌسُ ذَز ًفسچٌیي»گَیس کِ آًجب اظ

اشهحلثحثًیست،ضٍیکطزیهَضزًػطهبستهعوَىسرٌبىآىضفیكیبضکلثطذَضزتبثَضکٌبًِ

عوًَییبضکلیثیطاتهأثیطاتذَزایيالسامثِهطاتتثیصاظتأچَىزضیبفتهبایياستکِاّویتت

یحعَضزضایيگفتگَست،اهیسٍاضینضًٍساستساللیًَضتبضهجبًیایيزضیبفتضاثطایهربطتیبًحَُ

سبظز ًفسهٌبغطُ،.«ضٍضي کِ ثگیطز ًتیجِ احتوبال ثرَاًس هتي زض ٍالؿب ایٌکِ ثسٍى هربطتثبیس

زا استتَظیح لطاض ازاهِ زض استٍ زضوي ثب هطظگصاضی ّطگعهرسٍشکطزى اهب چطا! کِ ضَز زُ

ًیستکِاّویتت کبض ّوبىأتَظیحیزض ایيالسامچیست. ازاهِصطفبثیطاتذَز کِگفتینزض طَض

ثِچًِحَیزضويچپاًمالثی«هحَضهمبٍهت»ٍ«ذَاُزاًطجَییجٌجصؾسالت»ضَزکِثبثتهی

 آًْبظطٍضیاست! ًفسآىهٌبغطُهر.۴ّستٌسٍهطظگصاضیثب سٍشکطزىهطظگصاضیثبزضويچطا

ططفیيآىهٌبغطُچًِسجتیثبضجِچپ.۳چطاًفسهٌبغطُثطهحتَایآىاضجحیتزاضز؟.۲است؟

زٍلت زاضًس؟ ۴سبذتِ ؾلٌی. ضز زض تَصیِ زاضز؟ هتي کل ثب ًسجتی چِ فطزگطایی ٍ ۵گطایی ضز. آیب

.۶گیطز؟یفطزثبزضويلطاضهیکٌٌسُرسٍشؾٌَاىهگطاییٍفطزگطاییزضًسجتثبضزهٌبغطُثِؾلٌی

هحبثبیکییًَززاضزکِایٌگًَِثیگطاییچپزضزِّیّطتبزچًِسجتیثبؾلٌیگطاییچپزِّؾلٌی

 ضَز؟گطفتِهی

یبثٌس؛ثلکِتالشالتکِاظاثتسایهتيتَلؽپبسدثِآًْبٍجَززاضزّطگعپبسریزضهتيًویأایيسَ

هی هَضزسَفطضپیصضَز زض صطفب ،۲لأّبییثطایهربطتثسیْیاًگبضتِضَزکِثسیْیًیست.

تالشهییک تجب زاضایزضويثگَیسکًِفسایيهٌبغطُهسألِکیسثطلسضتثبظًوبییضسبًِأکٌسثب

هی ًمط ضا ذَزش هتي، اهب ًیست؛ هحتَا ثِ ٍضٍز ثِ ًیبظی ٍ هیاست ازاهِ زض ٍ گَیس:کٌس

ثٌیبزیجستِثط» تٌبلعبت ٍ زٍلتی چپ ضجِ هطی ذط ظسهطزهی پیبهسّبی ٍسبظی اّساف ثب اش

تطثطایضٍضٌگطیاًتمبزیضٍثِکسبًیاستکِجبیایاصَلیّبیهٌبزیبىایيجطیبًبت،ضیَُزاؾیِ

«.ويیزضیبپطتججِْیچپاًمالثیثبضسًِزضججِْتَاًستزضججِْاالصَلهیٍالؿیآًْبؾلی

زاضسبظیذسضِتٌبلطزضایٌجبستکِذَزهتيزاؾیِزاضزکًِفسگفتگَیبهٌبغطُثبچٌیيافطازی،

ذطبةثِچٌیيکسبًیت هحتَاییزض ًَؾیضٍیکطز ثط ایيفطاظ زض اهب ذَزشأهطظّبست، ٍ زاضز کیس

ثطاسبسّویيفطاظگفتِزّسکِضٍیکطزهحتَاییزضذطبةثِایيافطازاّویتزاضز.حبالاگطًطبىهی

پیبهسّبیظسهطزهیذطهطیسیبسیاحوسی ًژازٍضسُثِهتيپبسدزّنکِزضآىهٌبغطُزلیمب
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آًْبجٌجصؾسالت ٍالؿی جبی کِ ضس گفتِ کسبًی ثِ ثٌیبزیٌصذطبة تٌبلعبت ٍ زاًطجَیی ذَاُ

ججِْهی پطتججِْتَاًستزض یب ججِْ زض ًِ هْنیزضیچپاًمالثیثبضس لعب اظ تطیيويچِ؟

ثیبثسچٌیيهٌبغطُتطیجًَیکِاظآىچٌیيهحتَاییهی ّبییاستکِزضضطایطتَاًسهربطتذَزضا

ذَاّساظیؾعیعچگًَِهیگبًَُیسٌسُکٌین،آىاستثٌبئبزستطسیپیساهی«آًْب»کًٌَیهبثِهربطت

«ایاّویتزاضزًِهحتَایآىذبططثبظًوبییضسبًًِِفسهٌبغطُث»یزٍزًطسىٍثَِّاًطفتيگعاضُ

 جلَگیطیکٌسکِثسٍىتَظیحٍتططیحّوچَىاصلیهسلنفطضگطفتِاست؟

ثطزازًَُیسٌسُسٌگایرادات محتوایی: .۲ گَیسگصاضز؛هییاسبسیاضتجبّیهیثٌبیهتيذَزضا

ًوبیٌسگبىجطیبىؾسالترَا» تياظ زٍ ثب هٌبغطُ یب ثًِػطهیگفتگَ فعبیّی. چٌبىاظ ضسسًَیسٌسُ

ًوی استکِ زٍض سیبسیکطَض چیعیتفؿبلیتیٍ هب ذَاّیجطیبىؾسالت»تؾٌَاىحزاًس ًساضین.«

ذَاّسًمسشکٌسثساًس،کِهطلؽًیستایکِهیّوچٌیيچٌبىثِذَزظحوتًسازُتبزضهَضزهٌبغطُ

ًژازاحوسی«َّازاضاى»ذَاُزاًطجَییٍیکیاظجصؾسالتاظجٌضسُهٌبغطُثبیکیاظاؾعبیتصفیِ

ضَز.ایيیؿٌیاسبسبضًٍسًمسًَیسٌسُهبزاهیذَاُهحسَةًویچپیبؾسالتاًجبمضسُکِاسبسبضجِ

 ذَاّسایطازهٌبغطُضاًطبىزّس،ثبیسثًِحَزیگطیضکلثگیطز.کِهی

همَلِ ثِ صطفب ًجبیس زیگط هجْنًَیسٌسُ غیطٍالی ؿیٍ ؾٌَاى ؾسالت»ثِ ذَاّیجطیبى ّوبى« یب

ّبٍّبیاًجبمضسًٍُتبیجایيتصفیِثپطزاظز،ثلکِثبیسثتَاًستصفیِ«ذَاُزاًطجَییجٌجصؾسالت»

گطٍُ تصفیِسطًَضت ؾسالتّبی جٌجص اظ ثبضسُ کِ هسبیلی کٌس، تططیح ضا زاًطجَیی ذَاُ

تؿبضظٌس.ًَیسیکلی زض ًِکسیکِاحوسی«َّازاض»ّوچٌیيثبیسًطبىزٌّسیکّبیهتي، ٍ( ًژاز

ضًَس.ًَیسٌسُگیطز،هطظّبهرسٍشهیَلیتیزضزٍلتاٍزاضتِ(چگًٍَِلتیططفهٌبغطُلطاضهیئهس

ّویطِثیي«هٌبغطُ»زاًسکِضاثِکبضثطز،چَىذَزثِذَثیهی«هٌبغطُ»حتیاثبزاضزکِاصطالح

ًفسِایفیگیطزکًِیطٍّبیضلیتیبزضويثلحبظسیبسیّستٌسٍحعَضزضهٌبغطُیکسبًیصَضته

هرسٍشهی هطظیضا ّنًعزیکهیًِ ثِ ًیطٍّبیسیبسیضا ًِ استهربطتکٌس لطاض ثلکِ سبظز،

لعبٍتکٌسکِزضهسبیلهرتلف،حكثبکسامضٍیکطزاست.ظويآًکِحعَضفطززضهٌبغطُثِهؿٌبی

ثِؾٌَاىفطزگط هٌبغطُ«فؿبلزاًطجَیی»اییًیستثلکِکسیکِ یمیيثبایضطکتهیزض ثِ کٌس

 ایاظفؿبالىّوبٌّگکطزٍُچٌیيلعبٍتیذَزثِزلیلزٍضیاظفعبیفؿبلیتاست.ّستِ

ّبیاسبسیثطایططحهسألًَِیسٌسُچگًَِتَاًستِچٌیيهتيًبّوسبظیضاثسٍىاطالؼاٍلیِاظزازُ

 ثًِگبضشزضآٍضز؟
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افتبز، اتفبق ایٌستبگطاهی الیَ زض آًچِ زّن. تَظیح ایجبثی ضسُ کِ ّن ثبض یک ثطای ثگصاضیس

یکفؿبلزاًطجَییکِاظجٌجصؾسالت«فؿبلزاًطجَیی»ثَزکِثیيیک«ایهٌبغطُ» ذَاُچپ،

احوسی یکَّازاض ٍ ظطٍضتتصفیِضسُ زهَکطاسیضکلگطفت. حَلهَظَؼ چٌیيًژاز زض حعَض

ثطًبهِ ضسُ: شکط هتي اظ جبیی زض کِ ثَز ذطهطیثطجستِ»ایّوبى هطزهی پیبهسّبیظس سبظی

تٌبلعبتثٌیبزیّبیزٍلتسیبسیگطٍُ ٍ زاؾیِهحَض اّسافٍ ثِاشثب ّبیهٌبزیبىایيجطیبًبتضٍ

ثبضسًِزضججِْیبپطتیچپاًمالثیتَاًستزضججِْاالصَلهیّبؾلیکسبًیکِجبیٍالؿیآى

تَاًٌسهربطتهبثبضٌسٍثِآًْبتَجِزاضتِثبضیسچٌیيافطازیزضضطایطؾبزیًوی«.یزضويججِْ

کٌٌسُزضآىهٌبغطُثَزٍّبیزیگطضطکتزستطسیًساضین.ثٌبثطایيهربطتهباظاسبسهربطجبىگطٍُ

هؿٌبست.ثطایایيکِهٌبغطُچمسضتَاًستِثِظطٍضتایفبضـاظهحتَاثیزضایيصَضتثبظًوبییضسبًِ

الصکطپبسدزّسثبیسثِسطاـًمسهحتَایآىضفت؛کبضیکًَِیسٌسُاثساثِآىًعزیکًطسٍُثلکِفَق

ًژاززیسکِچگًَِزستزٍلتآلبیاحوسییتًکطزٍُاالهیؤضسسحتیذَزشهحتَاضاضثًِػطهی

یهٌبثؽسطظهیٌیثطایَّازاضاًصضٍزهیًٍوبیٌسُطجمِحبکنٍثِیغوبثطًسُؾٌَاىزٍلتیظسهطثِ

ؾسالت جٌجص ّوچٌیي ٍ ثِضسُ زاًطجَیی ثطًبهِذَاُ اظ ثرطی اذتِؾٌَاى ثطای سپبُ سبظیی

تَجِزاضتِثبضیسایيافطبگطیاگطثطایهربطجبىجٌجص افطبضسُاست. ّبیاؾتطاظیطجمِکبضگط،

ًژازٍکسبًیکِزلزضگطٍُؾسالتذَاّیحیطیکِاسبسبذبلیاظهربطجبىَّازاضاحوسیچپٍزضه

 ضس،هصساقذَزگَییٍذَزذٌسیثَز.زاضًسططحهی

هَاجِْثبًیطٍّبیسیبسیِضبىثّبیایطاىاظآلَزىزاهيآیبثطذیچپکِلهبایياستأاکٌَىسَ

ضبىاظططیكیکهٌبغطُ،هطظگصاضیصضاثبزضوياظضًسکِضفیكّطاسٌس؟آیبتطسزاضلیتٍزضويهی

ؾطصِ زض ضا چٌبىذَز آیب ثبضس؟ ثیطٍىضفتياظکنهییسیبستزستزستزازُ ًَؼ ّط کِ گیطًس

سبظیهطظًیستضاهصساقاًحطافٍهرسٍش«هب»هحبفلیکسستٍحطفظزىثطایهربطجیکِاظ

ًَضتِّبی«ًبًمس»پٌساضًس؟چٌیيهی زض ثلکِثِّویيصَضتثسٍىیصطفب یهَضزثحثهططحًطسُ

پطتَاًٍِاستساللاظجبًتزیگطضفمبیچپّنصَضتگطفتِاست.ًَؾیاظهَاجِْکِثیصاظآًکِ

ّبییزضضفتبضجوؿییکطیفسیبسیاستططحًمسیاستَاضؾلیِیککٌصثبضس،ثطٍظٍغَْضًطبًِ

 َزهَضزثطضسیلطاضگیطز.کِثبیسزضجبیگبُذ

ایضافطاّنکطزتبکیسکٌنثسیبضذَضحبلنهَظؽؾلیِآىهٌبغطُ،ثِّطصَضت،ظهیٌِأًْبیتثبیستزض

ذَاُگیطیٍظطٍضتهطظگصاضیثبچپهحَضهمبٍهتٍجٌجصؾسالتّبیضکلثبزلتٍزضستیظهیٌِ
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 افطبیهبّیتایيزٍ ضًَس. آىهتيططح ثسًِزاًطجَییزض اصل کِ ثحثضاًیطٍ هَضز یًَضتبض

ایزضهمبثلصّیچاست.زّسچٌبىظطٍضیاستکِذطبّبیحبضیِتطکیلهی


