
1 

 

http://hezbebad.wordpress.com 

 
 ثزای طبیت 

www.Thesis11.com 

 ًْػتَ ػض.

 

 

 سیاست/هویت و باستان شناسی رویاها
 

 

 آرهیي هبلکی

 
 

 

1-  

ّیزاًَ ُبی ثبطتبًی اهبکٌی اطزار آهیش اًض. هی ػْص تـْیز ُبیؼبى را هزّر کزص ّ ثب سْص اًضیؼیض کَ چَ 

صهبًی صر آًِب سیظتَ اًض ّ ثبر ثٌبکزصى ػبى کوز کضام هزصهبى را ػکظتَ اطت. سیگْرات ، ارگ ثن ، هز

تجبری طت. اًگبر ُیچ رهش -ُوَ ّ ُوَ ثَ جش تشت جوؼیض. تشت جوؼیض صر ًظز اّل ًْػی ًوبص طیبطی 

 ّ راسی صر آى ًیظت.

 

س هؼوبری ّ ٌُز آى صر یک احز ٌُزی تـْیز تشت جوؼیض رّی کبرت پظتبلی صر فزّػگبٍ یب ًمل لْلی ا

اهزّسی ثَ یک اًضاسٍ هـٌْػی ّ کظبلت آّر ثَ ًظز هی رطٌض. ػویمب دض هی ػْص کَ راثطَ ی 

فزٌُگی ّ دض ػٌبستی ای کَ ثَ ایي تزتیت ثز لزار هی ػْص ، راثطَ ای تـٌؼی ّ هزصٍ اطت . صال تشت 

ػٌبؿز دیبتی آى اس یکضیگز جضا ػضٍ اًض  جوؼیض ثَ توبهی افظْى سصایی ػضٍ اطت . ثَ ًظز هی رطض

 .ًْػی تجشیَ ی فزٌُگی اتفبق افتبصٍ ّ راٍ ثضٍ ثظتبى ثب گذػتَ را هظضّص کزصٍ اطت . 

 

چگًَْ هی تْاى ثب گذػتَ ی تبریشی راثطَ ثز لزار کزص ، اهب آى را تب طز دض تجشیَ ّ ًبثْصی هْرص ثِزٍ 

دبػیَ سص ، ثضّى ایي کَ رّی سْص هتي چیشی ًْػتَ  کؼی لزار ًضاص ؟ چطْر هی تْاى ثز هتي گذػتَ

ػْص؟ ایي هظئلَ ای ًیظت کَ ثتْاًین اس ػزع سالؽ ػْین ثضّى ایي کَ آى را دل کٌین ، چزا کَ ُیچ 

گذػتَ ای ، ثَ طْر کبهل ًگذػتَ اطت .آفزیٌغ ُبی ٌُزی فزٌُگی پْیب ّسًضٍ سْاٍ ًب سْاٍ ثب سًضگی 

هزّس ثب سًضگی گذػتگبى.دتی  آیٌضٍ ثبّری )فْتْریظن(  ُن اس ّاکبّی اهزّس هب هزتجظ اًض ّ سًضگی ا

 ّیزاًَ ُب ثی ًیبس ًیظت.
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کؼف ّ ثبسطبسی  سًجیزٍ ی ػلی گزیش پب ّ هجِن تبحزات فزٌُگی ، ًَ تٌِب تْطظ هٌبثغ هذضّص اهزّسی 

ذضّص ثَ هظبئل فٌی هتي هب، ثلکَ تْطظ لزائت اهزّسی هب اس ایي هٌبثغ هؼزّط هی ػْص.لزائتی کَ ؿزفب ه

ػٌبطبًَ ، آػٌبیی ثب سثبى ُبی کِي ّ پیضا کزصى رّاثظ گن ػضٍ ی ًؼبًَ ُب ًوی ػْص. ایي لزائت ُن اس 

آغبس صر هذضّصٍ ی کزص ّ کبرُبی طیبطی ّ دض ػٌبطبًَ اتفبق هی افتض. سزصٍ ریشٍ ُبی ثبسهبًضٍ اس 

لزّى گذػتَ، ُوْارٍ پیغ اس آى کَ فِن تفظیزی  توضًی کِي یب پبرٍ پبرٍ ُبی صطت ًْػتَ ُب ّ هزلغ ُبی
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هب اس آى ُب اس دض هؼیٌی پیؼتز رّص ، ثبیض ثَ ًْػی ثب هٌظْهَ ی فزٌُگی فؼلی هزتجظ ػًْض . ارتجبطی کَ 

صارای اثؼبص طیبطی ّ دض ػٌبطبًَ اطت . چٌیي همتضیبتیظت کَ صر ّدلَ ی اّل تؼییي هی کٌض چَ چیشی 

ش ثَ صّر اًضاستٌی طت ، ّ ُوچٌیي ، گبُی تب دض ایجبص ًْػی لزائت رطوی هیزاث فزٌُگی اطت ّ چَ چی

 ، ثزصاػت ُب را تذت تبحیز لزار هی صُض.

 

ًْع راثطَ ثزلزار کزصى هب ثب پضیضٍ ُبی هتؼلك ثَ صّراى ُبی گذػتَ ، پضیضٍ ُبیی کَ ثَ ًْػی هؼبؿز 

ى ، فِن هبى اس اهْر صر صطتزص ، هتفبّت ًیظتٌض ، اس ػمالًیتی پیزّی هی کٌض کَ ثب ػمالًیت رّسهزٍ هب

هی ًوبیض ، گزچَ ُویؼَ ثَ ّطیلَ ی ُویي ػمالًیت رّسهزٍ ّاططَ هٌض هی ػْص.ًگبٍ ثَ گذػتَ ، دتی ثَ 

گذػتَ ی هزصهبًی صّر ّ غزیت ، سْاٍ ًب سْاٍ ًگبُی ریؼَ ػٌبطبًَ  اطت . هظئلَ ی تمضم ّ تبسز ، ثضیِی 

تبریشی رػبیت هی ػْص : ػمل طلین تبریشی دکن هی کٌض کَ رّیضاص  تزیي اؿلی اطت کَ صر هطبلؼَ ای

ُبی آیٌضٍ ثز رّیضاص ُبی گذػتَ تبحیز ًوی گذارًض ، ّ رّیضاص ُبی گذػتَ ، ُز چَ لضر ُن صّر ّ ثی رثظ ، 

ایي ػبًض را صارًض کَ ثشؼی اس کلیض هؼوبی ّضؼیت اکٌْى ثبػٌض.ثب ایي دبل پیضا کزصى "هؼٌب" ی رّیضاص 

گذػتَ تْطظ اهکبًبت تبّیلی هؼبؿز هؼزّط هی ػْص. ثضیي طبى سهبى دبل لبصر ثَ سلك کزصى  ُبی

 گذػتَ ای صر سْر سْیغ هی ػْص ّ گذػتَ را تذت تبحیز لزار هی صُض.

 

کن کبری صر تجییي ایي رّاثظ ریؼَ ػٌبطبًَ ّ آػکبرکزصى گظتزصگی اهکبًبت تبّیلی ػبى، ًَ هٌجز ثَ 

آیٌضٍ فبرق اس پیغ  صاّری ُبی گذػتَ ،کَ هٌجز ثَ ػیْع ًْػی ریؼَ کي ػضگی  گؼبیغ افمی ثزای تفکز

، هجوْػَ ای اس رػتَ ُبی ثزیضٍ ػضٍ ، هی ػْص کَ صیز یب سّص صر جِت پیغ ثزص اُضاف ُْیتی سبؽ 

تْطظ صیگزاى ثَ ػیٍْ ی سْصػبى هتـل سْاٌُض ػض.ثضیِی طت کَ راٍ صرطت ّ یکَ ای ثزای هتـل 

ٌْى ثب گذػتَ اع ّجْص ًضارص، اهب صر ایي سهیٌَ هی تْاى گزایغ ُبی هتفبّتی را اس ُن کزصى فزٌُگ اک

تؼشیؾ صاص: گزایغ ُبی هًْیظتی کَ ثز جؼل ًْػی ایضٍ ی ُْیت ّ تبّیل ًبپذیز کزصى آى ثَ هضص دذف 

ضت تز ثزسی ػٌبؿز ادتوبال هزتجظ تبکیض صارًض ّ ُوچٌیي گزایغ ُبی تکخزگزا تزی کَ ثب ًگزػی ثلٌض ه

 ثَ دفع غٌبی ًؼبًَ ای فزٌُگ گذػتَ هی اًضیؼٌض. 
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ثزسْرص دض ػٌبطبًَ ثب ثبسهبًضٍ ُبی تبریشی پیًْضی تٌگبتٌگ ثب هظئلَ ی هؼٌبیبثی ّ تبّیل آى ُب 

صارص.ؿزف یبفتي صاللت ُب ّ ارجبع ُب ًوی تْاًض اهکبى یک راثطَ ی فزٌُگی سًضٍ را فزاُن کٌض ، ثلکَ 

تبحیز گذاری ػبطفی ُن هطزح اطت . ػبهل ایي تبحیز ػبطفی ، هظتمیوب ثَ اهکبى ّرّص صر کٌبر آى ًْػی 

ثَ جِبى فکزی فزٌُگ ُبی گذػتَ هزثْط ًیظت ، ثلکَ ثیؼتز ثَ جٌجَ ُبی طبستبری ّ فزهی تـبّیز ، 

ثَ اػیب ّ هتْى ثبسهبًضٍ ثز هی گزصص.ثزصاػت ػبطفی اس غٌبی فزهی هی تْاًض طلظلَ هزاتت تْجَ هب را 

آًچَ ثْصٍ اطت را صگزگْى کٌض ، ػبهلی ثزای ایجبص جذاثیت ّ تظِیل فزایٌض ثبسیبثی پیًْض ُبی فزاهْع 

ػضٍ ثبػض ّ یب ثَ ػٌْاى گٌجیٌَ ای دض ػٌبطبًَ صطتوبیَ ی  جزیبى ُبی ٌُزی ّ فزٌُگی هؼبؿز لزار 

 گیزص.

    

ّ اًفؼبالت هؼبؿز آطیت پذیز اطت .  ثب ایي دبل رّیکزص دض ػٌبطبًَ  ثَ ػکلی اطتخٌبیی ًظجت ثَ فؼل 

صر ػزایطی کَ تبّیل ُبی تک سطی ّ ُْیت طبس غبلت اًض ،ػٌبؿز فزٌُگی گذػتگبى پیغ اس ُز چیش 

جبیگبُی ًوبصیي را اػغبل هی کٌٌض ، کٌبر گذاػتي پیغ صاّری ُبی طیبطی ّ ػولی رّسهزٍ ، جضا کزصى 

ٍ ثَ آًِب ّ  صر ًظز گزفتي آًِب ُوچْى طبستبر ایي ػٌبؿز اس پبًْیض ُبی ططذی رطبًَ ای هتـل ػض

ُبی فزهی لبثل تْجَ ، تمزیجب صّر اس صطتزص هی ػْص. ثب ّارص ػضى ػٌـزی اس گذػتَ ثَ هٌظْهَ 
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سثبًی آى ثز جبیگبٍ دض ػٌبطبًَ اع غلجَ پیضا هی -فزٌُگی اکًٌْی ، صیزی ًوی گذرص کَ جبیگبٍ ًؼبًَ ای

ثَ ػٌْاى ػمجَ ای ًظزی ثزای یک لزائت هؼشؾ طیبطی ّارص ػول کٌض ّ ًمض دض ػٌبطبًَ ُن هؼوْال 

 هی ػْص. 

 

صر ایٌجب ًْػی فزایٌض تجشیَ صر کبر اطت . فزم دض ػٌبطبًَ ، ُز ًْع ارتجبطی را ثب هذتْای ًؼبًَ ای 

اسصطت صاصٍ اطت . فزم ثَ دیبت سْص ثَ هٌشلَ ی ػٌـزی اس گذػتَ اصاهَ هی صُض ، صر دبلی کَ هذتْا صر 

بى اهزّسی جبیگبُی طیبطی کظت کزصٍ اطت . جضا ػضى فزم ّ هذتْا ، فزم را صکْراتیْ ّ هذتْا را جِ

 ػؼبری کزصٍ اطت .فزهْلی ؿض صر ؿضی ثزای ثَ صًیب آّرصى یک جٌیي فزٌُگی هزصٍ .  
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 هب ثب یک ًبطبسٍ ی هؼشؾ رّثزّ ُظتین : اس یک طْ فزٌُگ اهزّسی ایي گزایغ را صارص کَ ثب ّارص

کزصى تْاى هؼٌْی ػٌبؿز فزاهْع ػضٍ ی گذػتَ ثز غٌبی سْیغ ثیفشایض ، اس طْی صیگز جذة ػضى ایي 

ػٌبؿز ثبػج سؼک ػضى طزچؼوَ ُبی ایي تْاى هؼٌْی هی ػْص : غٌبی دض ػٌبطبًَ تذت تبحیز جبیگبٍ 

جذاثیت دبؿل  ًوبصیي جضیض ایي ػٌبؿز ثَ دبػیَ راًضٍ هی ػْص ّ ُوچٌیي ّیژگی اطزار آهیش آًِب ، کَ 

 اس تکخز ثی اًتِبی تبّیل ُبی ػبى اطت ، ثب جبیگشیي ػضى آى ُب ثَ ػٌْاى صالی هؼیي سائل هی ػْص.

 

تذت تبحیز ایي ًبطبسٍ ، فزٌُگ هب ثَ ػضت صر دبل تشت جوؼیضی ػضى اطت . جٌجغ ُبی ُْیت گزای 

لیض کزصٍ اًض کَ ثَ صػْاری هی گًْبگْى تـْیز ُبی هب را صر رّاثطی آًچٌبى ًبهْسّى ّ ًبٌُجبر ثبس تْ

تْاًین سْص را صر آیٌَ ثجیٌین ّ یبص کض صیگزی ًیفتین. سْص فزایٌض ُبی ُْیت طبسی ُوبى سزصٍ دظی را ُن 

کَ اس اهکبى ثزلزاری ارتجبط فزٌُگی صاػتَ این ،تْاًبیی فِن هتمبثلی کَ ػبیض ثَ ػکلی ثی هؼکل تز هی 

بثْص هی کٌٌض.تْاًظت ثَ ػٌْاى ُْیت هطزح ػْص، را ً  

 

تالع ُبی غبلت ثزای ثبسسْاًی تبریز فزٌُگی ػوضتب ػٌـزُْیتی را ثز چٌضگبًگی فزٌُگی ثزتزی صاصٍ 

اًض. ثب ّجْص ایي کَ ؿْرت هظئلَ اًْاع گًْبگًْی صاػتَ اطت ،هی تْاى ًْػی ًگزع ططذی ثَ ًوبصُبی 

ثَ ػٌْاى هشزد هؼتزک ثبسػٌبست:  فزٌُگی ّ تالع ثزای هزسثٌضی لَ یب ػلیَ لضرت دبکوَ ی صاسلی را 

اطالهی ثَ -ثبسیبثی ٌُزی هؼشـب ایزاًی صر ثزاثز ٌُز غزة صر صّراى رضبػبٍ ، ایجبص ٌُزی ایزاًی 

ُوزاٍ ثزگزفتي ػٌبؿزی اس فزٌُگ ػبهَ صر ثزاثز هلت طبسی طکْالر ّ ًشجَ گزای پِلْی صّم  

غ طیبطی ػضٍ صر ٌُزاًمالة اطالهی ،هظلْم صرجٌجغ طمبسبًَ ، تزکیت ًب هْفك ػوبیل طبسی طٌتی ّ تؼی

ًوبیی صر ثبرٍ ی هْلؼیت فؼلی ّ تفبسز ثَ ػٌبؿز گذػتَ صر ٌُز هؼبؿز ثَ ّیژٍ ثب تْجَ ثَ ًظزگبٍ ُبی 

هشبطت سبرد اس کؼْر  ،آًچَ صر توبهی ایي هْارص جبیغ سبلی طت ًگبٍ ثَ فزٌُگ اس هٌظزی 

ی ثَ ًگبٍ ثَ ثبسار جِبًی هذضّص ػضٍ اطت . ایي جِبًیظت.دتی صرهْرص ٌُز هؼبؿز ُن، ًگبٍ جِبً

ّضؼیت ثَ ّیژٍ ثب صر ًظز گزفتي رّیکزص ػزؿَ ی جِبًی ٌُز ثَ آحبر ٌُزی کؼْر ُبی "دبػیَ" صر 

 صّ صَُ ی اسیز تبطف آّر هی ًوبیض.

 

صر ػزایظ فؼلی اًگیشٍ ُبی لْی طیبطی ّ  التـبصی ای ثزای ًْػتي رّی هتي گذػتَ ّجْص صارص.هی 

ى ایي هْلؼیت را ًْػی تضبص ثیي کٌغ ُبی طیبطی فزٌُگی هؼشـی چْى افتشبر کزصى ّ هظلْم تْا

ًوبیی کزصى ، ّ تالع ثزای گؼْصى فضبی تبریز فزٌُگی هبى ثَ ػیٍْ ای کَ گزُی اسهْلؼیت هؼبؿز 

ثگؼبیض صاًظت ، ثب ایي دبل ّاضخ اطت کَ ایي ًذٍْ ی هطزح کزصى هْضْع ثَ اًضاسٍ ی کبفی صلیك 
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یظت.تالع ثزای ثبسیبثی تٌْع فزٌُگی ُن کٌؼی طت کَ هذتْای طیبطی سبؽ سْصع را صارص ، گزچَ ً

 ایي هذتْا ثَ اًضاسٍ ی هْرص جٌجغ ُبی ُْیت طبساًَ طبصٍ ػضٍ ًیظت . 
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راُکبر ثضیلی کَ ثَ ایي تزتیت پیغ رّی هب لزار هی گیزص، پذیزفتي ّجَ طیبطی پزّژٍ ی  ثبسسْاًی 

اطت. ّجَ ثبرس سًضگی فزٌُگی اهزّس ، ُوزاُی سْاطتَ ّ ًبسْاطتَ ی آى ثب فزایٌض فزٌُگ گذػتَ 

کوزًگ ػضى هزسُبی هلی ّ گظتزع ػزؿَ ی تجبصالت فزٌُگی طت . فزٌُگ گذػتَ ثیغ اس آى کَ ثَ 

ؿْرت هجوْػَ ای اس فزٌُگ ُبی هلی هؼشؾ صرًظزآیض ، ثَ ػٌْاى هبتزیظی فزٌُگی صیضٍ هی ػْص 

گْى ّ هتٌبلض آى صر گذر سهبًی طْالًی صر دبل اًضرکٌغ ُبیی پیچیضٍ  ثْصٍ اًض. جٌگ کَ ػٌبؿز ًبُو

فزٌُگی ثب ُژهًْی صّلت هلی کَ ثزسی طیبطت ُبی ُْیت طبس گذػتَ صًجبل هی کزصٍ اًض ، ّ ثظیبری 

لتی صر اهکبًبت ثبلمٍْ را صر راٍ آى لزثبًی کزصٍ اًض ، اهزّس صیگز هْضْػیتی ًضارص ، چزا کَ ُژهًْی صّ

ػزؿَ ی فزٌُگ اس صطت رفتَ اطت .  آى ًمطَ ًظز طیبطی ای کَ ًگزع  هجتٌی ثز ثبسیبثی تٌْع 

 فزٌُگی گٌبٍ آى را ثَ گزصى صارص ، ًْػی ًگزع طیبطی جِبى ّطٌی طت. 

 

صر ظبُز پذیزفتي تکخز فزٌُگ ُب ّ فزاُن کزصى اهکبى ُن سیظتی آى ُب ، رّیکزص غبلت طزهبیَ صاری 

ّیژٍ صر سبرد کؼْر ُبی هزکشی اع ، ثْصٍ اطت . ًْع ٌُضی ػضٍ ی ُن سیظتی فزٌُگی  هؼبؿز ، ثَ

ػزایظ ایضئبل گظتزع ثبسار جِبًیظت . ثب ایي دبل ایي ًْع تکخز گزایی ثَ هؼٌی سٌخی کزصى ّ ًبهزثْط 

جلٍْ صاص فزٌُگ ُبی هذلی ُن ُظت. اسچٌیي صیضگبُی ، فزٌُگ ُبی هذلی کبرکزصی جش تضویي 

زسی کبال ُبی سبؽ ّ تضاّم اًفؼبل طیبطی هزصهبى ثز ػِضٍ ًضارًض ّ طبس ّ کبر طیبطی هـزف ث

التـبصی ای کَ ایي ُن سیظتی را هوکي هی کٌض ُوَ کبرٍ اطت . فزٌُگ ُبی هذلی صر پزاًتش لزار صاصٍ 

 هی ػًْض .  هؼٌبی ایي فزایٌض ُوبى ػبهل ثمبی آى اطت : هتبفیشیک ثبسار آساص.

 

ّیکزص جِبى ّطٌی ثز ثبلفؼل کزصى تْاًبیی ُبی فزٌُگ ُبی هذلی ّ آػکبر طبستي صر همبثل ، ر

ُوپیًْضی ّ ثضٍ ثظتبى ُبی آى ُب هجتٌی طت . ثز ُوپیًْض کزصى صیضگبُی راصیکبل ثَ طیبطت ثب آى چَ پیغ 

اس ایي صر ػزؿَ ی فزٌُگ رر صاصٍ اطت .چٌیي رّیکزصی ثبیض ثتْاًض ُن اس طتزّى ػضى گذػتَ ی 

ٌگی صر ثزاثز هکبًیظن ُبی طزهبیَ صاری جلْگیزی کٌض ، یؼٌی آًِب را ثَ ػٌْاى پؼتْاًَ ای ثزای فزُ

آفزیٌغ ٌُزی ّ فزٌُگی هزتجظ ثب هظبئل ّالؼی هطزح کٌض ّ ُن صر ثزاثز جٌجغ ُبی ُْیت طبسػمت 

بیَ صاری افتبصٍ ی ّطٌی کَ اتفبلب هی سْاٌُض ثب ًْػی جؼل طبصٍ طبساًَ ی فزٌُگی اُضاف ُوبى طزه

 جِبًی را  فزاُن  آّرًض ثبیظتض.    

 

چٌیي اهکبًی تٌِب سهبًی فزاُن سْاُض ػض کَ صّ دْسٍ ی فؼبلیتی کَ تب کٌْى ثَ ػکلی غیز هٌطمی اس ُن 

جضا افتبصٍ ثْصًض ثَ یکضیگز ًشصیک ػًْض : ًظزیَ پزصاسی طیبطی پیؼزّ کَ ثیؼتز صل هؼغْل تذلیل 

آى ثب اّضبع ّ ادْال هذلی ثْصٍ اطت ،ّ دْسٍ ی هطبلؼبت تبریز طزهبیَ صاری جِبًی ّ راثطَ ی 

فزٌُگی کَ ثیؼتز گزایؼی آکبصهیک یب ٌُزگزایبًَ صاػتَ ّ صر هْارصی ُن صر ثظت صر استیبر دزکت ُبی 

 ارتجبػی ُْیت طبس لزار گزفتَ اطت. 
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