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ُـ ػّؿاًی ًبگقیـ امت کَ پـّژٍ ی "هؼٌْیت" ؿا اف ًْ ثـای عْیو اعتـاع کٌؼ. )هؼٌْیت = آى ًميَ ُب 

، ّاژگبى ، ایؼٍ ُبی ؿفتبؿی ای کَ هؼطْف ثَ صل ّ فَل تْبػ ُبی ػؿػًبِک مبعتبؿِی ػؿًِّی هْلؼیِت 

 اًنبًی ، تکویل عْػ آگبُِی اًنبى ّ تؼبلی اّ ُنتٌؼ.(

کی اف فؼبل تـیي ایؼٍ ُب ثـای پـّژٍ ی هؼٌْی ، "ٌُـ" امت.ًيبى ػاػٍ ىؼٍ کَ ػؿ ػّؿاى هؼؿى ، ی

فؼبلیت ُبی ًمبه ، هْمیمیؼاى ، ىبػـ ، ؿلٌَؼٍ ّ ... .ٌُگبهی کَ ُوَ ثب ُن فیـ ػٌْاًی ًْػی گـػ 

آّؿػٍ ىًْؼ ) الؼاهی ًنجتب رؼیؼ( ، ربیگبُی هتٌبمت ّ ّیژٍ ثـای ارـای ػؿام ُبی ىکلی اینت کَ عْػ 

آگبُی ؿا آفاؿ هی ػٌُؼ ّ ُـ احـ هٌفـػ ٌُـی ػؿ آى پبؿاػایوی کن ّ ثیو فیـکبًَ ثـای ػمتکبؿی ّ آىتی 

ػاػى ایي تٌبلِ ُبمت. الجتَ ، ایي ربیگبٍ ًیبف ثَ ثبفمبفی هؼاّم ػاؿػ. ُـ ُؼفی کَ ثـای ٌُـ تؼییي ىْػ 

ی آیؼ. ٌُـ ،کَ عْػ ًْػی ؿافآهیقی ػؿ ًِبیت ػؿ ثـاثـ گنتـػٍ تـیي اُؼاف ِآگبُی ثَ ًظـ هضؼّػ کٌٌؼٍ ه

، ّ صؼ  ثَ چبلو کيیؼٍ هی ىًْؼمت ، ػچبؿ ثضـاى ُبی پیبپی ؿاففػایی هی ىْػ. اُؼاِف ٌُـِی لؼیوی تـ 

الل ػؿ ظبُـ ، ربیگقیي هی ىًْؼ : ًميَ ُبی گنتـػٍ تـی اف آگبُی تـمین هی ىْػ. اهب آًچَ  اًـژی 

ای کَ هی ىْػ گفت ّرَ هيتـک آًِبمت ، عْػ ِ یگبًَ الفم ثـای ایي ثضـاى ُب ؿا تبهیي هی کٌؼ ، اًـژی 

مبفی ایي فؼبلیت ُبی هتؼؼػ ّ هيغَب ًبُونبى فیـ چتـ گًَْ ای ّاصؼ امت . ػؿ لضظَ ای کَ "ٌُـ" 

ٌُـ آغبف هی ىْػ. پل اف ایي ، ُـ فؼبلیتی کَ هيوْل }ایي ػٌْاى{ ىؼٍ هؼؿى ِهتْلؼ هی ىْػ ، ػّؿاى ِ

مبف هی ىْػ کَ تک تک فـایٌؼ ُبی آى ،ّ ػؿ ًِبیت ، امبمب صك ّرْػ  تجؼیل ثَ فؼبلیتی ػویمب هنئلَ

 ػاىتي آى ، ؿا هی تْاى فیـ مْال ثـػ.

هی آیؼ ، امطْؿٍ ی "هطلك ثْػى"  ٌُـثَ "ٌُـ"،  امطْؿٍ ی ؿاُجـػی ِػؿ پی تـفیغ یبفتي ٌُـ ُب 
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ا ُوچْى ثیبى آگبُی اًنبًی فؼبلیت ِ ٌُـهٌؼ. ػؿ ًنغَ ی اّلیَ ، ّ کوتـ عْػ اًؼیو، ایي امطْؿٍ ٌُـ ؿ

،آگبُی ای کَ ثَ ػًجبل ىٌبعت عْیو امت ، ػؿ ًظـ هی گیـػ. )اٍْل اًتمبػی ای کَ ایي امطْؿٍ هْلؼ 

آًِبمت ثَ مبػگی امتٌتبد هی ىْػ: ثـعی اًْاع ثیبى کبهل تـ ، ىـیف تـ ، آگبُی ثغو تـ ّ غٌی تـ اف 

یچیؼٍ تـ ّ تـاژیک تـی هیبى ٌُـ ّ آگبُی ثـلـاؿ ػیگـاى امت. ( ًنغَ ی ثؼؼی ایي امطْؿٍ ؿاثطَ ی پ

هی کٌؼ . امطْؿٍ ی رؼیؼ ، امطْؿٍ ی }ػّؿاى{ هب ، ٌُـ ؿا ثیيتـ ثَ ًیبف ّ ظـفیت ؽُي ثـای غـیجگی 

هـتجٔ هی ػاًؼ. ٌُـ ػیگـ ُوچْى ثیبًی آگبُبًَ ، ّ ثَ ْٓؿ ّوٌی عْػ  (self-estrangement)ثب عْػ 

ػ ًینت ، ثلکَ ًمطَ ی همبثل آى امت ، کَ اف ػؿّى تبییؼ گـ ، فِن ًوی ىْػ. ٌُـ آگبُی ثَ عْػی عْ

 آگبُی تکبهل یبفتَ امت . )اٍْل اًتمبػی ایي امطْؿٍ ی رؼیؼ ثنیبؿ ػىْاؿتـ امتٌتبد هی ىْػ. (

ؿّاى ىٌبمبًَ اف هفِْم آگبُی ثَ ػمت هی آیؼ ، فؼبلیت -ایي امطْؿٍ ی تبفٍ تـ ، کَ اف ثـػاىتی پنب

َ تْمٔ ػبؿفبى ثقؿگ کبثی ثَ ّّؼیت ُِنتی ِهطلك ، چٌبًُبی ػمتی ٌُـی ؿا ربیگبُی ثـای پبؿاػّکل

 (via negativa)یفؼبلیت ػبؿف ًبگقیـ ثَ ؿاٍ ِ ًفهؾُجی تٍْیف ىؼٍ امت ، لـاؿ هی ػُؼ. ُوبًطْؿ کَ 

، عؼاىٌبمی ِ غیبة عؼا ، اىتیبق ِ اثـی اف ًب ىٌبعتٌی ُب ّؿای ىٌبعت ّ مکْتی فـامْی کالم ، عتن هی 

ٌُـ ، صؾف "مْژٍ" ) "اثژٍ" ّ "تَْیـ" ( ، ربیگقیٌی لَؼیت ثب ىبًل ّ ّؼ   ىْػ ، ٌُـ ُن ثبیؼ ثَ

 کنت ّ کبؿ مکْت توبیل یبثؼ.

ی ِ ؿاثطَ ی ٌُـ ّ آگبُی ، رؼالی هیبى ِ ّصؼت ِ "هؼٌْی" ِ اًگیغتگی ُبی عاللبًَ ػؿ ًنغَ ی اّلیَ ّ عطّ 

اٍیل  (sublimation)ّاالیو ؿّفهـٍ ،کَ هْاًغ ثنیبؿی ػؿ ؿاٍ ّ "هبػیت" ِ هغتل کٌٌؼٍ ی فًؼگی 

ایزبػ هی کٌؼ ، ىٌبعتَ هی ىؼ. اهب ًنغَ ی رؼیؼتـ ، کَ هطبثك آى ٌُـ ثغيی اف تـاکٌيی ػیبلکتیکی ثب 

یؼى ػؿ ٌُـ قگ ّاأؼ : تمبثل ِ "ؿّس" کَ ثَ ػًجبل هآگبُی مت ، تمبثلی ػویك تـ ّ ًباهیؼکٌٌؼٍ تـ ایزبػ هی کٌ

ثغْاُی ؿمْا هی ىْػ ّ عْػ ِ اًْوبهیت ِ امت ثب عبٍیت ِ "هبػی" عْػ ٌُـ. ٌُـ ُوچْى اهـی ػل 

آىکبؿ هی ىْػ. فؼبلیت ، اثقاؿ ٌُـهٌؼ ) ّ ، ثَ عًَْ ػؿ هْؿػ فثبى تبؿیغیت ِ آى ( ُوچْى ػاهی 

اًزبم هی گیـػ  ٌُـهٌؼ ، کَ ػؿ رِبًی پْىیؼٍ اف اػؿاکبتِ  ػمت ػّم ّ ثَ ْٓؿ عبً تْٓئَ ُبی کلوبت،

هضکْم ثَ ّمبٓت
1
 هی ىْػ ، چـا کَ ثـای اّ ػمتیبثی ثَ تؼبلی ای امت. ٌُـ ػىوي ٌُـهٌؼ *   

(transcendence) .کَ ػؿ اىتیبق آى امت  ؿا ًبهوکي هی مبفػ 

ػؿ ًتیزَ ٌُـ ثَ ػٌْاى چیقی اؿفیبثی هی ىْػ کَ ثبیؼ آى ؿا مـًگْى کـػ. ػٌَـی رؼیؼ ّاؿػ رِبى 

ّ ، ػؿ  -کـػى آى  یغعْامتی )هغفی یب آىکبؿ( ثـای هل ٌُـ هی ىْػ ّ ػؿ ىبکلَ ی آى ربی هی گیـػ :

 بی عْػ ٌُـ.غًِبیت ، ال

2- 

                                                           
1
 Mediation  یعنی فرد انسانی که آگاهی را به امر "تغییر  می شود. "آگاهی ِ ناشاد" ار شناسی روح  دیدهیدکه نخستین بار در پدمفهومی هگلی ،

در نهایت خود را در قلمرو نخست باز می شناسد. "اگاهی ناشاد" برای بیرون آمدن و "امر تغییر ناپذیر" )خدا( تقسیم شده می بیند ، )دنیوی(پذیر" 

مام اختیارات خود را به "واسطه" ای تفویض کند که بین او و "امر تغییر ناپذیر" قرار از این بن بست ِ تصادفی و بی معنا بودن ، ناچار می شود ت

در مورد بحث فعلی ، هنرمند برای بیان امر "تغییر پذیر" )هنوز اظهار نشده ( ای که در جستجوی بیان آن است ، چاره ای جز  می گیرد. )کلیسا(

  م-. این واسطه زبان است. تفویض برخی از اختیارات خود به یک "واسطه" ندارد



 

 ٍضٌَ ثَ اتبلی تبؿیک تجؼیل هی ىْػ. 

ؿهجْ ثَ صجيَ ؿفتَ تب حـّتی اف تزبؿت ثـػٍ ثنبفػ. ّیتگٌيتبیي اّل هؼلوی ػؿ هؼؿمَ ّ ثؼؼ کبؿ یؼی ػؿ 

ـک ِ ثیوبؿمتبى ؿا اًتغبة هی کٌؼ. ػّىبى ىطـًذ ثبف هی ىْػ. ّ ، ثَ ُوـاٍ ایي ًوًَْ ُبی هخبل فػًی ِت

هيغلَ ی عْیو ، ُـ هـػ ػمتبّؿػ ُبی پیيیي عْػ ػؿ ىؼـ ، فلنفَ ّ ٌُـ ؿا ًبچیق ّ ثی اُویت هی 

 ىوبؿػ.

اهب ایي اًتغبة ِمکْت ِاثؼی ،آحبؿ آًِب ؿا ًفی ًوی کٌؼ. ثـ ػکل ، ثَ ىکلی پل ًگـاًَ ثَ آًچَ ػؿ ُن  

يبء ِرؼیؼ ًِیـّی صیبتی هی ىْػ ، ىکنتَ امت لؼؿت ّ احـگؾاؿی هی ثغيؼ: ؿػ کـػى احـ تجؼیل ثَ مـهٌ

گْاُی ثـ رؼیت ِچبلو ًبپؾیـ. ایي رؼیت ثَ هؼٌی ًگبٍ ًکـػى ثَ ٌُـ ) ػؿ هْؿػ ّیتگٌيتبیي فلنفَ ثَ 

هٌقلَ ی فـم ٌُـی( ثَ ػٌْاى چیقینت کَ رؼیت اه تب اثؼ اػاهَ هی یبثؼ، یک "ُؼف" ، َهـکجی 

(vehicle ) ثَ ٌُـ ثَ ػٌْاى "ّمیلَ" ای ثـای هؼٌْی. ؿّیکـػ رؼی ِّالؼی  ثلٌؼپـّافیػائوی ثـای

اهـی ًگبٍ هی کٌؼ کَ ىبیؼ فمٔ ثب ؿُب کـػى ٌُـ هتضمك هی ىْػ: اگـ ثی ٍجـاًَ تـ لْبّت کٌین ، ٌُـ 

 ( ًْػی صوبلت امت. (Jacques Vache)َثَ لْل ٌُـهٌؼ ػاػائینت ژاک ّاىهنیـی غلٔ امت یب ) 

توـیٌی فاُؼاًَ ، (deliverance)ٌُـ اگـچَ ػیگـ اػتـاف ًینت ، ثیو اف ُویيَ یک ؿاٍ ًزبت امت 

امت . اف ٓـیك آى ، ٌُـهٌؼ ، اف عْػه ّ اف ٌُـه ، پبک هی ىْػ ، ٌُـهٌؼ ) اگـ ًَ ػیگـ ٌُـ ( 

ُوچٌبى ػؿگیـ پیيـّی ػؿ رِت ِ "فْیلت" امت . اهب پیيتـ ، فْیلت ٌُِـهٌؼ تنلٔ ّ تضمك ٌُـ عْیو 

ًمطَ اینت کَ ایي اُؼاف ثـتـی ثْػ. اکٌْى اىبؿٍ هی ىْػ کَ ثبالتـیي فْیلت ثـای ٌُـهٌؼ ؿمیؼى ثَ 

رْیبًَ ثـای اّ ، اف ًظـ اصنبمی ّ اعاللی ،  ثی اُویت  ىْػ ّ اّ ثَ مکْت ثیيتـ ؿاغت ثبىؼ تب ثَ 

یبفتي ٍؼایی اف ٓـیك ٌُِـ. مکْت ػؿ ایي هؼٌب ، ثَ ػٌْاى ًمطَ ی پبیبى ، صبل ُّْای ًِبیت گـایی ؿا 

آگبٍ ًبمبفگبؿ امت :}کبؿثـػ -ؼی ِمکْت  ًقػ ٌُـهٌؼاى ِعْػپیيٌِبػ هی کٌؼ کَ ثب آى کبؿثـػ ِ مٌتی ِ ر

اعیـ مکْت{ ُوچْى ًبصیَ ای ّامطَ ، آهبػٍ مبفی ثـای ثلْؽ هؼٌْی ، آفهًْی کَ ثَ ثَ ػمت آّؿػى 

 صك مغي گفتي عتن هی ىْػ. 

. ٌُـهٌؼ ، تب آًزب کَ رؼی مت ، ثَ ْٓؿ هؼاّم ثَ لطغ کـػى هکبلوَ ثب هغبٓجبى اه ّمْمَ هی ىْػ

مکْت، افـآی تـیي گنتـِه آى ثی هیلی ثـای ایزبػ اؿتجبٓ ، آى  تـػیؼ ػؿ ثبؿٍ ی ثـلـاؿی توبك ثب 

هغبٓجبى امت کَ ایؼٍ ی هکـؿ ّ ؿاُجـ ٌُـ هؼؿى امت .مکْت ثب تؼِؼ عنتگی ًبپؾیـه ثَ اهـ "تبفٍ" 

ثنتگی ای ًْکـاًَ ثَ رِبًی مت : ثب مکْت اّ عْػ ؿا اف -ّ /یب اهـ "غـیت"  ىکل ًِبیی ِ اىبؿتی آى

رِبًی هی گنلؼ کَ ػؿ غبلت مفبؿه ػٌُؼٍ ، هيتـی ، هغبٓت ، چبلو گـ ، کبؿچبق کي ّ اف ىکل 

 اًؼافًؼٍ ی آحبؿ اّ آىکبؿ ىؼٍ امت. 

ُوچٌبى ، ػؿ ایي اًکبؿ "ربهؼَ" ًوی تْاى اىبؿٍ ای ثنیبؿ ارتوبػی ؿا ًؼیؼ.ثـعی ًيبًَ ُبی ؿُبیی 

ثَ اػاهَ ػاػى صـفَ اه اف هيبُؼٍ کـػى ٌُـهٌؼاى ُوکبؿه ّ همبینَ کـػى  غـیت الْلْع ٌُـهٌؼ اف ًیبف

عْػه ثب اًِب ثَ ػمت هی آیؼ. تَوین ًوًَْ ّاؿ ایٌچٌیٌی تٌِب فهبًی هی تْاًؼ گـفتَ ىْػ کَ ٌُـهٌؼ ًيبى 

 ػاػٍ ػاؿای ًجْؽ امت ّ ایي ًجْؽ ؿا ثَ ىکلی هْلفبًَ }همتؼؿاًَ{ اثـاف کـػٍ امت . ٌُگبهی کَ اف

ُوکبؿاًو فـاتـ ؿفتَ امت ، هطبثك هؼیبؿ ُبیی کَ ثـای عْػ هی پؾیـػ ، غـّؿ تٌِب یک اهکبى ثـای اّ 



 

ثبلی هی گؾاؿػ. چـا کَ ، لـثبًی اىتیبق ثَ مکْت لـاؿ گـفتي ثَ هؼٌبیی ػیگـ ، ُوچٌبى ثبالتـ اف ُـ 

ـميگـی ًيبى ػاػٍ ّ کل ػیگـ ثْػى امت . ثَ ایي هؼٌبمت کَ ٌُـهٌؼ ُْىی ثیو اف ػیگـاى ثـای پ

ىکی ّرْػ ًؼاؿػ کَ ٌُـهٌؼ هی }اف ایي ػیؼگبٍ{  ُوچٌیي اػَبثی لْی تـ ّ هؼیبؿُبیی ثبالتـ ػاؿػ. )

تْاًؼ پـميگـی اف ٌُـ اه ؿا تب آًزب اػاهَ ػُؼ کَ یب عْػه ّیب احـه ثی ًفل ىًْؼ. چٌبًکَ ؿًَ ىبؿ 

 ػ."(ًْىتَ امت "ُیچ پـًؼٍ ای ػل ِ آّاف عْاًؼ ػؿ ثیيَ ای اف پـمو ُب ؿا ًؼاؿ
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اًتغبة هؼوْل مکْت ًقػ ٌُـهٌؼ هؼؿى اغلت ثَ ایي ًمطَ ی مبػٍ مبفی ًِبیی ، مبکت ىؼى ثَ هؼٌبی 

لغْی ، ًوی ؿمؼ. ؿایذ تـ امت کَ اّ ثَ مغي گفتي اػاهَ ػُؼ ، اهب ثَ ىکلی کَ هغبٓجبى لبػؿ ثَ ىٌیؼى 

مکْت ) یب ًبهفِْهی ، ًب هـئی ّ ًجبىٌؼ. اؿفىوٌؼتـیي ٌُـ ػّؿاى هب تْمٔ هغبٓجبى ثَ ٍْؿت اًتمبل ثَ 

ًبىٌیؼًی ثْػى( تزـثَ ىؼٍ امت : پیبػٍ }اّؿاق{ کـػى تْاًبیی ُبی ٌُـهٌؼ ّ اصنبك هنئْلیت اّ ػؿ لجبل 

 صـفَ اه ّ ػؿ ًتیزَ تِبروی ػلیَ آًِب }هغبٓجبى{.

اى ُوچْى ػبػت ػیـپبی ٌُـ هؼؿى ثَ لؾت ثغو ًجْػى ، ثـ اًگیغتي ّ ًب اهیؼ کـػى هغبٓجبى ؿا هی تْ

هيبؿکتی هضؼّػ ّ ایْبیی ػؿ آؿهبى ِ مکْتی ػاًنت کَ ثَ ػٌْاى هؼیبِؿ ػؿرَ یک ِرؼیت ػؿ ٍضٌَ ی 

 { ثـکيیؼٍ ىؼٍ امت . 06ّ 66ٌُـ هؼبٍـ } تب ػَُ ُبی 

اهب ایي هيبؿکتی تٌبلِ آهیق ػؿ آؿهبى ِ مکْت امت . تٌبلِ آهیق امت ، ًَ فمٔ ثَ ایي ػلیل کَ ٌُـهٌؼ 

یؼى آحبؿ ٌُـی اػاهَ هی ػُؼ ثلکَ ُوچٌیي ثَ ایي ػلیل کَ اًقّای احـ ٌُـی اف هغبٓجبى اه ُوچٌبى ثَ آفـ

چٌؼاى ػیـ ًوی پبیؼ. ثب گؾؿ فهبى ّ هؼـفی ىؼى آحبؿی رؼیؼتـ ّ ػىْاؿ تـ ، مـپیچی ُبی ٌُـهٌؼ ػؿًّی 

بیيٌبهَ ُبیو ؿا ّ ػؿ ًِبیت هيـّع رلٍْ هی کٌؼ. گْتَ ،کالینت ؿا هضکْم هی کٌؼ چـا کَ ثَ ًظـ اّ ًو

ثـای "تئبتـی ًبهـئی" ًْىتَ امت . اهب ایي تئبتـ ًبهـئی ثب هـّؿ فهبى "هـئی" هی ىْػ. اهْؿ فىت ّ 

 ًب ُوغْاى ّ ثی هؼٌی "فیجب" هی ىًْؼ. تبؿیظ ٌُـ  تْالی ای اف مـپیچی ُبی هْفك امت .

اًؼ ثَ ػٌْاى ؿّی ػیگـ ُؼف مـىت ًوبی ٌُـهؼؿى ، غیـ لبثل لجْل ثْػى ثـای هغبٓجبى اه ، هی تْ

مکَ ی هغبلفت ٌُـهٌؼ ثب صْْؿ ُـ ًْع هغبٓجی ، ػؿ هؼٌبی آىٌبی گـُّی اف توبىبچیبى ِچين چـاى ، 

تـاژػی" عبٓـًيبى کـػ کَ توبىبگـاى ِهغبٓت ثَ  فایوَ ًیچَ ػؿ "صؼ الل اف فهبًی کػاًنتَ ىْػ. 

ػتٌب ًوی کٌٌؼ ، ثـای یًْبًیبى ًبىٌبعتَ ىکلی کَ هب هی ىٌبمین ، صبّـاًی کَ ثبفیگـاى ثَ ّرْػىبى ا

ثْػٍ اًؼ، ثَ ًظـ هی ؿمؼ ثغو لبثل تْرِی اف ٌُـ هؼبٍـ ػمتغْه هیل ثَ صؾف هغبٓجبى اف ٌُـ امت 

 ، الؼاهی کَ اغلت ثَ ٍْؿت تاله ثـای صؾف "ٌُـ" ثَ ْٓؿ کلی )ثَ ًفغ "فًؼگی"؟( ًوْػٍ هی ىْػ. 

 هپـتٌبلِ اػؿ ًفی امت ، ػؿ رٌگ  آىؿت ٌُِـ لؼؿت ِلؼ   مؼ امتتثبالتـیي املضَ ی ٌُـهٌؼی کَ هؼ

(inconsistent)  ثب هغبٓجبى ،ًقػیک ّ ًقػیک تـ ىؼى ثَ مکْت امت . عالِء صنی ّ هفِْهی ِهیبى

ٌُـهٌؼ ّ هغبٓجبى ، فْبی هکبلوَ ی هفمْػ یب هغتل ىؼٍ ، هی تْاًؼ ىبکلَ ی فهیٌَ ای ثـای تبییؼی 

ـِ فاُؼاًَ ُن ثبىؼ. مبهْئل ثکت اف "ؿّیبی هي ػؿثبؿ مجمت ًبپؾیـه ّ ثیو اف آى  ٍ ی ٌُـی عيٌْػ اف فم

هغـّؿ کَ ثَ ًوبیو ِهْضک ِػاػى ّ گـفتي تي ػُؼ" مغي هی گْیؼ. اهب لغْ کبهل صؼ اللی اف ثـُن کٌو 



 

،ػاػ ّ متؼ ُؼیَ ُبیی کْچک ، ػؿ ػمتْؿ ًینت ، ُوبًطْؿ کَ فُؼگـایی هنتؼؼاًَ ّ هٌنزوی کَ هٌزـ 

 یت لؾت ثغيی ًيْػ ّرْػ ًؼاؿػ.ثَ افقایو )ّ ًَ کبُو( ِ ظـف

ّلی ُیچ یک اف مـپیچی ُبی ػوؼی یب غیـ ػوؼی ٌُِـهٌؼاى ِهؼؿى هْفك ثَ صؾف ِهغبٓجبى ّ یب تجؼیل 

کـػى آى ُب ثَ چیقی رؼیؼ )ربهؼَ ای ػؿگیـ ِفؼبلیتی روؼی؟( ًيؼٍ امت. ًوی تْاًؼ ُن ثيْػ. تب فهبًی کَ 

یك هی ىْػ ، فؼبلیتی رؼاگبًَ ّ ًغجَ گـا ًیق عْاُؼ ثْػ. ٌُـ ثَ ػٌْاى فؼبلیتی "هطلك" فِویؼٍ ّ تيْ

 ًغجگبى تْػٍ ُب ؿا پیو فـُ هی گیـًؼ . تب کٌْى کَ ثِتـیي ٌُـ ثـای عْػ اُؼافی اٍْال "کيیيبًَ"

(priestly)  ػؿ ًظـ هی گیـػ ، ّرِْػ "ػْام" ی(laity) ّ ًنجتي هٌفؼل ، ُویيَ تب اًؼافٍ ای ثی آالع

ْؿ هـتت ػػْت ثَ ػیؼى ، ىٌیؼى ، عْاًؼى ّ گْه کـػى هی چين چـاى ؿا پیو فـُ هی گیـػ کَ ثَ ٓ

 ّ ثؼؼ ثَ عبًَ فـمتبػٍ هی ىْػ. -ؼ ًىْ

لفَ ُبی گًْبگْى ایي ؤهیٌَ اًزبم ػُؼ ، ثبفی کـػى ثب هثیيتـیي چیقی کَ ٌُـهٌؼ هی تْاًؼ ػؿ ایي ف  

ُبی گًْبگْى  ّّؼیت ػؿ همبثل هغبٓجبى ّ عْػه امت . تضلیل ایؼٍ ی مکْت ثَ هؼٌی تضلیل اًتغبة

 اّمت ػؿ چِبؿچْة ّّؼیت ؽاتب تغییـ ًبپؾیـه.
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 هفِْم مکْت ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب ٌُـ تب چَ اًؼافٍ هی تْاى ثَ ٍْؿت تضت اللفظی ثَ کبؿ ثـػ؟

مکْت یک تَوین امت ، ُوچٌبى کَ ػؿ عْػکيی ُبی ًوًَْ ّاؿ ٌُِـهٌؼاى )کالینت ّ لْتـآهْى( کَ 

ى "ثیو اف صؼ" پیو ؿفتَ اًؼ. ّ ًیق ػؿ تـک ِهيغلَ ُبی مـهيك گًَْ ای عْػ گْاُی ُنتٌؼ ثـ ایي کَ آًب

 کَ اف ٌُـهٌؼاى پیو گفتَ مـ فػ }ؿهجْ ، ػّىبى ّ ّیتگٌيتبیي{.

مکْت یک هزبفات امت ، هزبفات ِ عْػ ، چٌبًکَ ػؿ ػیْاًگی ًِوًَْ ّاؿ ٌُـهٌؼاى )ُْلؼؿلیي ، آؿتْ ( 

تْاًؼ ثِبی فـاتـ ؿفتي اف رجَِ ُبی پؾیـفتَ ىؼٍ ی آگبُی ثبىؼ. کَ ًيبى هی ػُؼ مالهت ِػملی ٌُِـهٌؼ هی 

ّ الجتَ ػؿ هزبفات ُبیی کَ تْمٔ "ربهؼَ" ثـای ًبُونْیی هؼٌْی ٌُِـهٌؼاى ّ یب تغلف اف عطْٓ لـهق 

روغ ػؿ ًظـ گـفتَ هی ىْػ. ) ىبهل مبًنْؿ ّ تغـیت فیقیکی ِاحـ ٌُـی تب رـیوَ ، تجؼیؼ ّ فًؼاًی 

 کـػى ٌُِـهٌؼ.(

اهب مکْت ثَ ىکلی تضت اللفظی ًوی تْاًؼ ثَ ػٌْاى تزـثَ ی هغبٓجبى ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ. }چـا کَ { 

هؼٌی اه ایي عْاُؼ ثْػ کَ توبىبگـ اف ػؼم ّرْػ هضـک آگبٍ ثْػٍ امت ّ یب ًوی تْاًنتَ ثَ هضـک پبمظ 

ب ىْػ. ثی آالػی اف ُـ ػُؼ. اهب چٌیي چیقی ًوی تْاًؼ ثَ ىکلی ثـًبهَ ؿیقی ىؼٍ اتفبق ثیفتؼ یب الم

اف (defective presentness) هؼیْةفمٔ هی تْاًؼ ًتیزَ ی صْْؿی  هضـکی ، ػؼم تْاًبیی پبمظ ،

ربًت توبىبگـ ثبىؼ ، یب ًتیزَ ی مْء تفبُن اّ ػؿ ثبؿٍ ی ّاکٌو ُبی عْػه )کَ تْمٔ ایؼٍ ُبی هضؼّػ 

ؽی ىؼْؿ ػؿ یک کٌٌؼٍ ػؿ ثبؿٍ ی ّاکٌو "ػؿمت" گوـاٍ ىؼٍ اًؼ. ( اهب تب آًزب کَ هغبٓجبى هْرْػاتی 

 هْلؼیت ُنتٌؼ ، اهکبى ایي کَ ُیچ ًْع پبمغی ایزبػ ًيْػ ّرْػ ًؼاؿػ.

 -مکْت ، ثَ هؼٌبی تضت اللفظی ، ُوچٌیي ًوی تْاًؼ ثَ ػٌْاى عبٍیت یک احـ ٌُـی ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ 



 

وْػَ کیذ کَ ظبُـا ٌُـهٌِؼ آًِب ثـای اؿّبی هز 4 33صتی آحبؿی ُوچْى صبّـ آهبػٍ ُبی ػّىبى ّ یب 

لبػؼٍ ُبی رب افتبػٍ ی ٌُـ چیقی ثیو اف لـاؿ ػاػى ىیء ای ػؿ گبلـی ّ یب ثـلـاؿ اػالم کـػى کٌنـت 

ؿّی ٍضٌَ اًزبم ًؼاػٍ امت. مطش ِعٌخی ، گفتوبى عٌخی ، هّْْع عٌخی ، ىکل عٌخی ، ُیچ کؼام ّرْػ 

ؼ؟ یک تْلغ؟( ثَ ػٌْاى ًؼاؿًؼ. یک چیق فمٔ هی تْاًؼ ػؿ ؿاثطَ ثب چیقی ػیگـ عٌخی ثبىؼ. ) یک لَ

عبٍیت یک احـ ٌُـی ، مکْت هی تْاًؼ فمٔ ثَ ٍْؿتی پغت ّ پق ىؼٍ ّ غیـ تضت اللفظی ّرْػ ػاىتَ 

ثبىؼ. )ثَ ػجبؿت ػیگـ : اگـ احـ}ٌُـی{ اٍْال ّرْػ ػاػٍ ثبىؼ ، مکْت آى فمٔ یکی اف ػٌبٍـ آى 

ی گًْبگًْی ػؿ رِت افك هؼاّهب پل عْاُؼ ثْػ. ( ثَ ربی مکْتی عبم ّ ػمت یبفتٌی ، هب ثب صـکت ُب

صـکت ُبیی کَ ، ثٌب ثَ تؼـیف ، ُیچ گبٍ ًوی تْاًؼ تب ًِبیت ِظـفیت هْؿػ  -ؿًّؼٍ ی مکْت ؿّ ثَ ؿّیین 

ثِـٍ ثـػاؿی لـاؿ گیـًؼ. یکی اف ًتیزَ ُبی هوکي ، ٌُـی مت کَ ثنیبؿی آى ؿا اف مـ تمجیش ، اثلِبًَ ، 

ؼ. اهب ایي کیفیبت ِهضـّهیت آهیق ، فمٔ ثب پل فهیٌَ ی افنـػٍ ،هٌفؼل ّ مـػ تٍْیف هی کٌٌ

لَؼ ِػیٌی ٌُِـهٌؼ ّرْػ ػاؿًؼ ، کَ ُویيَ لبثل تيغیٌ امت. پـّؿاًؼى آى مکْت ِامتؼبؿی کَ مْژٍ 

ُبی هـػٍ ی ؿایذ ثَ آًِب اىبؿٍ ػاؿػ ) ُوچٌبى کَ ػؿ ٌُـ پبپ ( ّ ثـمبعتي فـم ُبی "هیٌیوبل" کَ ثَ 

 اًؼ. (tonic)ي اصنبمی ُنتٌؼ ، ثـای عْػ، اًتغبة ُبیی هٌنزن ّ اغلت هنتؼؿدًظـ هی ؿمؼ فبلِؼ ٌٓی

 ًبپؾیـ ِ گـیق ٌُـی ، آًچَ ثـ رب هی هبًؼ صمیمتّ ػؿ آعـ ، صتی ثؼّى ًنجت ػاػى ِلَؼ ػیٌی ثَ آحبؿ 

اػؿاک امت : توبهی تزـثَ ُب ػؿ لضظَ ای کَ ؿط هی ػٌُؼ ، احجبتی ُنتٌؼ. ُوبًطْؿ کَ ربى کیذ اٍـاؿ 

چیقی ثَ ػٌْاى مکْت ّرْػ ًؼاؿػ. ُویيَ چیقی ػاؿػ اتفبق هی افتؼ کَ ٍؼایی هی ػُؼ." ) کیذ  ػاىت "

تّْیش هی ػُؼ کَ چگًَْ صتی ػؿ اتبلی کبهال مبکت ، اّ ُوچٌبى ػّ چیق ؿا هی ىٌْػ : ّـثبى للت 

نبى هی عْػه ّ رـیبى عْى ػؿ مـه ؿا.( ثَ ُویي تـتیت ، فْبی عبلی ّرْػ ًؼاؿػ. هبػام کَ چين اً

ًگـػ ، چیقی ثـای ػیؼى ُنت . ًگبٍ کـػى ثَ چیقی کَ "عبلی" مت ٌُْف ًگبٍ کـػى امت ، چیقی 

صتی اگـ فمٔ ىجش اًتظبؿات ِعْػ ِىغٌ ثبىؼ. ثـای ػؿِک پُـی ، ثبیؼ ػؿک ػلیمی اف عبلی  -ػیؼى امت 

ػاىتی اف ػیگـ ًمبٓ ثْػى کَ صؼّػ آى ؿا هيغٌ هی کٌؼ ػاىت . ُوچٌیي ، ثـای اػؿاک عالء ، ثبیؼ ثـ

" آلیل فـّىگبُی (through the looking glassهیبى آیٌَ )ػؿ }فَل{ "اف  رِبى کَ پُـ اًؼ ػاىت .)

هی یبثؼ کَ " ثَ ًظـ هی ؿمؼ پُـ اف اًْاع ّ النبم چیق ُبی ػزیت امت ، اهب ًبهبًْك تـیي ثغو ػامتبى 

ػؿآى امت ، آى لفنَ ی ایي امت کَ ُـ چَ ػلیك تـ ثَ یک لفنَ ًگبٍ هی کٌؼ تب تيغیٌ ػُؼ کَ چَ چیق 

ثَ عًَْ ُویيَ کبهال عبلی مت ، ػؿ صبلی کَ ػیگـ لفنَ ُبی آـافو تب ثیيتـیي صؼ هوکي هولْ اف 

 ارٌبك اًؼ."(

"مکْت" ُیچگبٍ اف ػاللت ثـ پُـی ّ تمبّبی صْْؿ آى ثبف ًوی اینتؼ. ُوبًطْؿ کَ "ثبال" ثؼّى پبییي یب 

ی تْرَ کٌین کَ فثبً مکْت ثبیؼ ثَ هضیٔ پُـ ٍؼا ٌِّ "چپ" ثؼّى "ؿامت" هوکي ًینت ، ثـای تيغی

ّ ٍؼا ّرْػ ػاؿػ ، ثلکَ ُـ مکْت  مغيتٌِب مکْت ػؿ رِبًی هولْ اف  آى ؿا ػؿ ثـ گـفتَ امت. ًَ

هٌفـػی ُْیت اه ؿا ثَ ػٌْاى ثبفٍ ی فهبًی ای کنت هی کٌؼ کَ تضت ًمْؽ ٍؼا ُبمت. ) ثَ ایي تـتیت 

ـِ فیجبیِی ثی کالهی ِ ُبؿپْ هبؿکل  ، ثیيت
2
 ًبىی اف اصبَٓ ىؼى اه ثب ثنیبؿ گْیبًی ػیْاًَ امت.( 
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 Adolph Harpo Marx  که اجراهایش بی شیوه ی پانتومیم صورت می گرفت 1111کمدین امریکایی متولد 



 

ًَ ػؿ هفِْم ّ ًَ ػؿ ّالؼیت . اگـ ىؼٍ تٌِب ثَ ایي  -یک عالء اٍیل ، یک مکْت عبلٌ اهکبى ًؼاؿػ

ػلیل کَ احـ ٌُـی ػؿ رِبًی پْىیؼٍ اف چیق ُبی ثنیبؿ لـاؿ ػاؿػ ، ٌُـهٌؼی کَ آى مکْت یب عالء ؿا هی 

ؼ ثبیؼ اهـی ػیبلکتیکی ثَ ّرْػ آّؿػ : یک عبلی ِ پُـ ، فمؼاًی غٌی ، مکْتی پـ ٌٓیي ّ ىیْا. مکْت آفـیٌ

تی ّ ىکبیت( ثبلی هی هبًؼ )ػؿ ثنیبؿی هْاؿػ ثیبًی اف ًبؿّبی مغي، ثَ ىکلی گـیق ًبپؾیـ ، ٍْؿتی اف 

 .  گفتگّْ ػٌَـی ػؿ یک 
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یل ّ تبحیـ ٌُـ ، ّ ػؿ ىکل ًِبیی ىبى ، اًکبؿ عْػ ٌُـ ، ّمب لی امتتیکی ثـای تملیل ؿاػیکبَ ُبثـًبه

ًوی تْاًٌؼ ثَ ىکلی غیـ ػیبلکتیکی ّ ثَ هؼٌبی ظبُـی ىبى فِویؼٍ ىًْؼ. ایٌِب ًَ میبمت ُبیی مبفگبؿ 

یؼٍ ُبی هتضؼ آى ) هخل عالء ثـای ٌُـهٌؼاى ّ ًَ اىبؿٍ ُبیی عَوبًَ هؼطْف ثَ هغبٓجبى اًؼ. مکْت ّ ا

َ ُبی ؿاُجـ لفَ ی ٍفـ"( هفبُیوی هـفی ثب هزوْػَ ای پیچیؼٍ اف کبؿثـػ ُب ُنتٌؼ : هْ، "ػؿر ملیل، ت

 هيغٌ ِ هؼٌْی ّ فـٌُگی. }مغٌْؿی{ ؿتْؿیکِ یک 

ْؿی ثَ ػٌْاى چیقی رؼلی یب هضکْم کـػى ایي مغٌاف مغٌْؿی ،  اف ػیؼ ّاژگبى ِ تّْیش ِ مکْت 

چ گبٍ صمیمتی تضت اللفظی ًینت. امطْؿٍ ُبی ٌُـ هؼبٍـ ثَ ػّؿ امت . صمیمت امطْؿٍ ُب ُی تظبُـه

 تٌِب هی تْاًٌؼ ثـ امبك تٌْع ّ حوـثغيی کبؿثـػىبى اؿفه گؾاؿی ىًْؼ.

 اًؼافٍ ای کَ اف ػّؿاًی "ًبعْه" ثَ ػمیؼٍ ی هي ، امطْؿٍ ُبی مکْت ّ عالء تب ًِبیت

(unwholesome)  آى ّّؼیت ػّؿاًی کَ ّـّؿتب ػؿ  -هی تْاى تْلغ ػاىت ، هغؾی ّ صیبتی ُنتٌؼ

 ُبی ؿّاًی "ًب عْه" اًـژی الفم ثـای ثیيتـ فؼبلیت ُبی ٌُـی ثـتـ ِ ؿّف ؿا فـاُن هی کٌٌؼ. ػؿ ػیي

 ایي امطْؿٍ ُب ثْػ. (pathos) ی، ًوی تْاى هٌکـ اًفؼبل صنصبل 

ایي اًفؼبل اف ایي ّالؼیت ثـ هی عیقػ کَ ایؼٍ ی مکْت ، امبمب ، تٌِب ػّ ىکل اف تطْؿ اؿفىوٌؼ ؿا 

ًفی گـی )ػؿ لبلت ٌُـ( ّ یب ػؿ ىکلی کَ ثَ ْٓؿ لِـهبًبًَ ّ -هی مبفػ : یب ثَ صؼ ًِبیی عْػ هزبف

 ُْىوٌؼاًَ ای ًبمبفگبؿ امت.
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 ٌُـ ػّؿاى هب پُـ اف مـ ّ ٍؼای ِ ػػْت ثَ مکْت امت. 

ًینت اًگبؿی ای ػلجـاًَ ّ صتی ىبػعْاؿاًَ . ُـ کنی فـهبى ِ مکْت ؿا هی ىٌْػ ، ّلی ثَ ٍضجت 

 ـػى اػاهَ هی ػُؼ. ّلتی کيف هی کٌؼ کَ چیقی ثـای گفتي ًؼاؿػ ، مؼی هی کٌؼ ُویي ؿا ثگْیؼ.ک

ثکت آؿفّیو ؿا اػالم کـػٍ امت کَ ٌُـ پـّژٍ ُبی ثیيتـ ثـای فؼبلیت ُبیی صْاك پـت کي "ػؿ 

نتَ اف للوـّ اهکبى" ؿا ؿػ کٌؼ ، کَ ٌُـ ثبفًينتَ ىْػ ، "عنتَ اف مْء امتفبػٍ ُبی رٌبك آهیق . ع

تظبُـ ثَ تْاًبیی ، تْاًب ثْػى ، ثَ اًؼکی ثِتـ اًزبم ػاػى ُوبى چیق لؼیوی ، ثیيتـ پیو ؿفتي ػؿ ْٓل 

ربػٍ ای ثـُْت." گقیٌَ ی ػیگـ ، ٌُـی امت ىکل گـفتَ اف "ثیبى آى کَ چیقی ثـای ثیبى ًینت ، 

ی ثـای ثیبى ًینت ، هیلی ثَ ّمیلَ ای ثـای ثیبى ًینت ، چیقی کَ ػؿثبؿٍ ی آى ثیبى ىْػ ًینت ، لؼؿت



 

ثیبى ًینت ، ّلی ثیبى ًبگقیـ امت." ایي ًبگقیـی اف کزب هی آیؼ؟ ثَ ًظـ هی آیؼ عْػ ِ فیجبیی ىٌبمی ِ 

 آؿفّی هـگ ، اف آى چیقی هی مبفػ کَ ثَ ىکل اٍالس ًبپؾیـی پـ اف فًؼگی مت.

آپْلیٌـ هی گْیؼ
3

 ." ّلی ثَ ُـ صبل اّ اىبؿاتی هی کٌؼ.:" هي اىبؿٍ ُبیی کـػٍ ام تِی ػؿ هیبى تٌِبیی ُب

اف آًزب کَ ٌُـهٌؼ ًوی تْاًؼ مکْت ؿا ثَ ْٓؿ کبهل ػؿ آغْه ثگیـػ ّ ُوچٌبى ٌُـهٌؼ ثبلی ثوبًؼ ، آًچَ 

ؿتْؿیک ِ مکْت هْیؼ آى امت ػقهی مت ثـای پی گـفتي فؼبلیت ثَ ىکلی ثیو اف پیو هٌضـفبًَ. یکی 

هؼـفی ىؼٍ امت . ٌُـهٌؼ عْػ ؿا ( full margin)"صبىیَ ی پُـ" اف ایي ؿاٍ ُب ، تْمٔ ثـتْى ثَ ػٌْاى 

ّلف پـ کـػى صبىیَ ی فْبی ٌُـ هی کٌؼ ػؿ صبلی کَ هٌطمَ ی هـکقی عبلی مت. ٌُـ ، فمـ آفـیي ّ 

ثی عْى هی ىْػ ، چٌبًکَ هْؿػ اىبؿٍ ی تٌِب فیلن ػّىبى "میٌوبی ثی عْى" امت ، احـی اف ػّؿٍ ی 

ػٍ" ؿا تّْیش هی ػُؼ. ًمبىی ای کَ "ثَ ىکلی اٍیل ثی . ثکت اًؼیيَ ی "ًمبىی فمـ ف 26-1224

کی اف ثیبًیَ ُبی رـفی گـّتْمکی صبٍل ، ّ ًبتْاى اف آفـیؼى تَْیـ امت ، ُـ چَ کَ ثبىؼ." ی

(Jerzy Grotowski)  .ثـای آفهبیيگبٍ تئبتـ اه ػؿ لِنتبى "ػؿعْامت ثـای یک تئبتـ فمیـ" ًبم ػاؿػ

ثَ مبػگی ثَ ػٌْاى اػالم تِؼیؼ ُبی تـّؿینتی ػلیَ اهب ایي ثـًبهَ ُب ثـای فمیـ مبفی ٌُـ ثبیؼ ًَ 

هغبٓجبى ، ثلکَ ُوچْى امتـاتژی ُبیی ثـای ثِجْػ تزـثَ ی آًبى فِویؼٍ ىًْؼ. هفبُین مکْت ، عالء ّ 

ثَ ْٓؿ عبً ، یب ثـای  -تملیل ٓـصی اف تزْیق رؼیؼی ثـای ػیؼى ، ىٌیؼ ّ ... ؿا تـمین هی کٌٌؼ

ّ صنی تـ اف ٌُـ ّ یب ثـای همبثلَ ثب ٌُـ ثَ ىکلی آگبُبًَ تـ ّ هفِْهی  ػاىتي ِتزـثَ ای ثی ّامطَ تـ

 تـ. 
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ّمبیل ّ تبحیـ ٌُـ ، کَ مکْت للوـّ آى امت ، ّ لٍْ ی تْرَ ؿا ػؿ  اؿتجبٓ ثیي ٍْؿت هنئلَ ی تملیلِ 

ًظـ ثگیـیؼ. چـا کَ ، اف رِتی ، ٌُـ تکٌیکی ثـای هتوـکق کـػى تْرَ ، آهْفه ػاػى هِبؿت ُبی 

توبم هضیٔ اًنبًی هی تْاًؼ ثَ ایي تـتیت  -ٌ ثَ آى ًینت ت)اگـچَ ایي رٌجَ ی ٌُـ تٌِب هغ تْرَ ، امت.

لطؼي اف رٌجَ ُبی ّیژٍ ّ هْکؼ کبؿ ُبی ٌُـی -، ثَ ػٌْاى ّمیلَ ای ثـای آهْفه ، تّْیش ػاػٍ ىْػ 

ؼ هْؿػ تْرَ لـاؿ گیـًؼ. اف اىیبءی مت کَ ثبی فِـمتی جبؿت اف کيف ّ ٍْؿتجٌؼیمت.( تبؿیظ ٌُـ ػ

هی تْاى ثَ ػلت تـتیت ّ چگًْگی صـکت چين ٌُـ ثـ فـاف هضیٔ هب ؿا پی گـفت.  ىیٍْ ی "ًبم 

گؾاؿی" کـػى آى }هضیٔ{ تْمٔ ٌُـ ّ اًتغبة هؼؼّػی اف چیق ُب کَ ػوْم ثؼؼا اف اُویت ّ هؼٌب ، لؾت 

امکبؿ ّایلؼ پی ثـػٍ امت ، پیو اف ایي کَ ثغيی ّ یب ُنتی پیچیؼٍ ی آًِب هطلغ هی ىًْؼ.) ُوبى ْٓؿ کَ 

ثـعی ىبػـاى ّ ًمبىبى لـى ًْفػُن ثَ هب ثیبهْفًؼ کَ چگًَْ "ِهَ" ؿا ثجیٌین ، هَ ػیؼٍ ًوی ىؼ. ُیچ کل 

 پیو اف ػّؿاى میٌوب ، چٌیي تٌْع ّ ظـافتی ػؿ چِـٍ ی اًنبًی ًؼیؼٍ ثْػ.(

فی چیقُبیی رؼیؼ ثـای ثؾل تْرَ ثَ ًظـ هی فهبًی ّظیفَ ی ٌُـهٌؼ ثَ مبػگی گيْػى للوـّ ُب ّ هؼـ

ؿمیؼ. آى ّظیفَ ، ٌُْف ُن هْؿػ تْرَ امت ، اهب هنئلَ مبف ىؼٍ امت . عْػ لٍْ ی تْرَ فیـ مْال ؿفتَ 

ُبی هٌنزن تـی ثبفعْامت هی ىْػ. ُوبًطْؿ کَ ربمپـ رًْق گفتَ امت : "ُویي کَ  ػّ تْمٔ امتبًؼاؿ
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 J'ai fait des gestes blancs parmi les solitudes. 



 

 قؿگی عْاُؼ ثْػ ، چـا کَ هب ُیچ چیق ؿا ثَ ؿّىٌی ًوی ثیٌین."ػمتبّؿػ ث  چیقی ؿا ثَ ؿّىٌی ثجیٌین

ىبیؼ کیفیت تْرِی کَ ٍـف چیقی هی کٌین ّلتی ثِتـ عْاُؼ ىؼ ) کوتـ آلْػٍ ، کوتـ پـاکٌؼٍ( کَ 

، هوکي امت ثيْػ  پبلْػٍ ، ٌُـی کَ مکْت آى ؿا چیقُبی کوتـی ثَ هب اؿائَ ىْػ. ػؿ ثـاثـ ٌُـ فمـفػٍ

ف کیفیت ِ گقیٌيی ِ ًب اهیؼ کٌٌؼٍ ی تْرَ ، ّ اف ؿیغت افتبػگی ًبگقیـ تزـثَ ای کَ ثَ ُوـاٍ اًؼک اًؼک ا

 هی آّؿػ ، فـاتـ ؿفت . هطلْة آؿهبًی ایي امت کَ ثتْاًین ثَ ُوَ چیق تْرَ کٌین.

موت ّ مْی صـکت ، کوتـ ّ کوتـ امت. اهب ُیچگبٍ "کوتـ" ایي اًؼافٍ عْػ ؿا چًْبى "ثیيتـ" هطـس 

 ػٍ ثْػ.ًکـ

ػؿ پـتْ امطْؿٍ ی ربؿی ، کَ ُؼف ٌُـ ؿا "تزـثَ ای کبهل" هی ػاًؼ ، کوبل ػؿعْامِت تْرَ ، 

ْاًؼ ػاىتَ ثبىؼ. فیـ مطش امتـاتژی ُبی فمیـ مبفی ّ تملیل ّاالتـیي آؿفّ ُبیی ُنتٌؼ کَ ٌُـ هی ت

، ثَ ًظـ ؿمؼ ، هی تْاى کفـ چْى فـّتٌی ای ػجْمبًَ ، اگـ ًَ ػوال ّؼف ّ کبمتی هی تْاًؼ ُو َچآً

گْیی ای پـ اًـژی ّ ًبمْتی ؿا ػیؼ : ثَ ػمت آّؿػى آگبُی ای اف ثٌؼ ؿمتَ ، غیـ گقیٌيی ّ کبهل اف 

 "عؼا".
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 مغيفثبى ثـای ثیبى عبٍیت ّامطَ هٌؼ آفـیٌو ٌُـی ّ احـ ٌُـی ، امتؼبؿٍ ای هوتبف ثَ ًظـ هی ؿمؼ. 

هخال ػؿ همبینَ ثب تَبّیـ( ّ فؼبلیتی اًنبًی ثب ًميی ظبُـا ، اف یک رِت ؿمبًَ ای غیـ هبػی مت )

القاهی ػؿ پـّژٍ ی امتؼال ّ فـا ؿفتي اف اهـ هٌفـػ ّ تَبػفی )چـا کَ توبهی کلوبت اًتقاػی ُنتٌؼ ّ 

فمٔ ثَ ىکلی صؼّػی ثـ امبك هفـػات اًْوبهی لـاؿ ػاؿًؼ یب ثَ آًِب اىبؿٍ هی کٌٌؼ.( اهب اف رِت ػیگـ 

 بلٌ تـیي ، آلْػٍ تـیي ّ اف ًفل افتبػٍ تـیي ِ هْاػی مت کَ ٌُـ اف آًِب مبعتَ هی ىْػ.، فثبى ًبع

تبؿیغی آى ، هی تْاًؼ ثَ ػٌْاِى ( fallenness)ایي عبٍیت ػّگبًَ ی فثبى ، اًتقاػی ثْػى ّ "ُجْٓ" 

نیـ ػبلِن ٍغیـی ثـای فِن ِ ّّؼیِت ًبىبِػ ٌُـ ػؿ فهبى هب هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـػ. ٌُـ آى اًؼافٍ ػؿ ه

پیچبپیچ پـّژٍ ی امتؼال پیو ؿفتَ امت کَ تَْؿ ایي کَ ثتْاًؼ ثبف گـػػ ، تٌِب ثَ ٍْؿت ًْػی "اًمالة 

فـٌُگی" ًبثْػ کٌٌؼٍ ّ ؿًذ آّؿ هوکي امت.
4
ّلی ػؿ ُوبى صبل ، ٌُـ ػؿصبل غـق ىؼى ػؿ آى هْدِ  

آگبُی تبؿیغی ػًیْی. ػؿ  تْاى فـمبیی  مت کَ ؿّفی ثبالتـیي ػمتبّؿػ تفکـ اؿّپبیی ثَ ًظـ هی ؿمیؼ :

ْٓل کوتـ اف ػّ لـى ، آگبُی ِتبؿیغی ،عْػ ؿا اف ىکلی اف آفاػی ، گيْػى ػؿ ُب ، ؿّىي ًگـی ِفـعٌؼٍ 

، ثَ ثبؿ ِکوـىکي ِعْػ آگبُی تجؼیل کـػٍ امت . ثـای ٌُـهٌؼ ًب هوکي امت کَ کلوَ ای ثٌْینؼ ) یب 

یبػ چیق ػیگـی ًیٌؼافػ. تب ًمطَ ای ، ارتوبػیت ّ  تَْیـی ؿمن کٌؼ یب صـکتی اًزبم ػُؼ( کَ اّ ؿا ثَ

-ػؿ-آًِب اف پیو هٌظْؿ ىؼٍ امت : ُـ ىغٌ یک ُنتیثیي االؽُبًی ِّمبیل ٌُـهٌؼ ػؿ ّالؼیت ِتبؿیغیت ِ

رِبى امت. اهب ایي اّّبع ػبػی اهْؿ اهـّفٍ ) ثَ ّیژٍ ػؿ ٌُـ ُبی فثبًی( ثَ ػٌْاى هيکلی عبؿق 

 ىْػ.الؼبػٍ ّ عنتَ کٌٌؼٍ اصنبك هی 
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با بینالی شدن و تجاری شدن فزاینده ی  09در دهه ی این بار نه به دست ارتش سرخ چشم بادامی ها ، که شاید همین انقالب فرهنگی بود که   

 م-هنر رخ داد .



 

ُوبًطْؿ کَ ًیچَ گفتَ امت : "ثـ رنتگی هب : هب ػؿ ػّؿاى همبینَ ُب فًؼگی هی کٌین. هی تْاًین ُـ چیق 

ؿا ْٓؿی ثـؿمی کٌین کَ لجال ُیچ گبٍ هوکي ًجْػٍ امت." ػؿ ًتیزَ "هب هتفبّت لؾت هی ثـین ّ هتفبّت 

 ُب همبینَ ىْػ." ؿًذ هی کيین . فؼبلیت غـیقی هب ثبیؼ ثب تؼؼاػ ثی مبثمَ ای اف چیق

فثبى ًَ تٌِب ُوچْى چیقی هيتـک ثلکَ ُوچٌیي آلْػٍ ّ مٌگیي اف اًجبىتگی تبؿیظ تزـثَ هی ىْػ. ػؿ 

ِّ ثبلمٍْ هتْبػ ِهؼٌ ب ًتیزَ ، ثـای ُـ ٌُـهٌؼ ِآگبُی ، آفـیٌو ُـ احـ ثَ هؼٌی مـ ّ کبؿ ػاىتي ثب ػّ للوـ

ِٔ آًِبمت فمؼاى آى ( ّ ػیگـی هزوْػَ ی هؼبًی اّ }ٌُـهٌؼ{ )یب  ی ِ }آفـیؼٍ ی{ عْػ ِ. یکی هؼٌ ّ ؿّاث

ػمت ػّهی کَ ُن فثبِى اّ ؿا گنتـه هی ػٌُؼ ّ ُن آى }فثبى{ ؿا گیـ هی اًؼافػ ، هَبلضَ رْیبًَ ّ 

فًب فاػٍ هی کٌؼ.ٌُـهٌؼ چبؿٍ ای رق اًتغبة ثیي ػّ گقیٌَ ی هضؼّػ کٌٌؼٍ ًؼاؿػ . اّ ثبیؼ هّْؼی ثگیـػ 

: یب چبپلْمی هغبٓجبى ؿا هی کٌؼ یب آًِب ؿا هی آفاؿػ ، یب چیقی ثَ کَ یب ًْکـهْاثبًَ ّ یب یبغیبًَ امت 

آًبى هی ثغيؼ کَ اف لجل هی ػاًٌؼ ّ یب اف عْامت آًِب مـپیچی هی کٌؼ ّ چیقی ثَ آًِب هی ثغيؼ کَ ًوی 

 عْاٌُؼ.

هٌؼ ٌُـ هؼؿى ، ثؼیي مبى ، کل ثیگبًگی تْلیؼ ىؼٍ ػؿ آگبُِی تبؿیغی ؿا هٌتمل هی کٌؼ. ُـ چَ کَ ٌُـ

ثیبفـیٌؼ )هؼوْال آگبُبًَ( ػؿ هْافات ِچیقی مت کَ کل ػیگـی اًزبم ػاػٍ ّ اًگیغتبؿی ثـای ثـؿمی 

ػّثبؿٍ ّ پیْمتَ ی ّّؼیت اه،ؿاثطَ اه ثب گؾىتگبى ّ هؼبٍـاى اه، ایزبػ هی کٌؼ. ػؿ ثـاثـ ایي 

تمؼیل ًتیزَ غیـ ثیگبًَ  ثٌؼگِی ىـم آِّؿ تبؿیظ ، ٌُـهٌؼ عْػ ؿا ثب ؿّیبی ٌُـی کبهال غیـ تبؿیغی ّ ػؿ

  هی کٌؼ.

2- 

 ّ غیـ تبؿیغی. غیجگْیبًََ ایي ّّؼیت کـػی مت ثٌُـی کَ "مبکت " امت ، مبفًؼٍ ی ؿّی

تفبّت "ًگـینتي" ّ "عیـٍ ىؼى" ؿا ػؿ ًظـ ثگیـیؼ. ًگبٍ )صؼ الل تب صؼّػی( ػآّلجبًَ امت . ُوچٌیي 

ٍ ّ کبّیؼٍ هی ىْػ ، ىؼت آى ًیق افقّػٍ ّ کبمتَ هتضـک امت ، ٌُگبهی کَ کبًْى ُبی ربؽة آى ثـگقیؼ

هی گـػػ. }ثـ عالف ًگبٍ{ عیـگی عبٍیتی ارجبؿی ػاؿػ. هؼاّم امت ، فیـ ّ ثن ًؼاؿػ ّ "هیغکْة 

 "ىؼٍ امت .

ٌُـ مٌتی ػػْت ثَ ًگـینتي هی کٌؼ . ٌُـی کَ مبکت امت ، عیـٍ هی مبفػ. ػؿ ٌُـ مبکت ،)صؼ الل 

تْرَ هتَْؿ ًینت ، چـا کَ اف آغبف ػؿعْامتی ثـای تْرَ ًجْػٍ امت . ػلی االٍْل( پبیبًی ثـای 

     عیـگی ىبیؼ ثَ اًؼافٍ ی ٌُـ هؼبٍـ ، اف تبؿیظ ػّؿ ّ ثَ ربّػاًگی ًقػیک امت.

16- 

مکْت امتؼبؿٍ اینت ثـای آى ًگبٍ پبلْػٍ ّ ثی تؼاعلی کَ ػؿ آى هی تْاى آفـیٌو آحبؿ ٌُـی ای ؿا 

ثيـی ًـهيی هْىکبفی ِیؼٍ ىؼى پبمغی ًوی ػٌُؼ ّ ػؿ توبهیت ؽاتی ىبى ػؿ ثـاثـ ِ تَْؿ کـػ کَ ٌُگبم ػ

ًؼاؿًؼ. توبىبگـ ثَ ٌُـ چٌبى ؿّ هی آّؿػ کَ ثَ یک هٌظـٍ . یک هٌظـٍ اف توبىبگـ ، "هفبُوَ" ًوی 

 عْاُؼ ،تفْیِ اُویت ّ هؼٌب ًوی عْاُؼ ، ًگـاًی ُب ّ ُوؼلی ُبی اّ ؿا ًوی عْاُؼ. }هٌظـٍ{ ػؿ همبثل



 

، غیبة توبىب گـ ؿا هی عْاُؼ. هی عْاُؼ کَ اّ چیقی ثـ آى ًیفقایؼ. ثَ هؼٌبیی ػلیمتـ ، تبهل ثـای 

توبىبگـ فـاهْه کـػى عْیيتي ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿػ: ىیء لبثل تبهل، ثَ ْٓؿ هْحـ ، آى امت کَ مْژٍ ی 

 فِوٌؼٍ ؿا ًینت ّ ًبثْػ هی کٌؼ.

ثـ آى ثیبفقایٌؼ ، ُوبًٌؼ ؿاثطَ ی امتتیکی ثب "ٓجیؼت" ،الِبم چٌیي اىجبػی کَ هغبٓجبى لبػؿ ًینتٌؼ چیقی 

ـِ هِوی اف ٌُـ هؼبٍـ امت: اف ٓـیك امتـاتژی ُبی گًْبگِْى ثی ؿّصی  ، تملیل (blandness)ثغِو کن

، فـػیت فػایی ّ ثی هٌطمی. ػؿ اٍل هغبٓجبى صتی ًوی تْاًٌؼ اًؼیيَ ی عْػ ؿا }ثَ احـ{ ثیبفقایٌؼ. ُوَ 

فِویؼٍ ىًْؼ ، کبهال پُـ اًؼ. ایي ثبیؼ ُوبى چیقی ثبىؼ کَ کیذ هؼ ًظـ ػاىت ّلتی  ی اىیبء ، ّلتی ایٌگًَْ

ػؿمت پل اف تّْیش ػاػى ایي کَ  مکْت ّرْػ ًؼاؿػ چْى ُویيَ چیقی ُنت کَ ٍؼا هی ػُؼ ، اّبفَ 

 هی کٌؼ  "ّلتی کنی ّالؼب گْه هی ػُؼ ، ًوی تْاًؼ فکـ کٌؼ."

ثَ  -ـی تب ثَ صؼی کَ اًؼیيَ ُب ًتْاًٌؼ ّاؿػ ىًْؼ تزـثَ کـػى کل فْب ُوچْى پُ  -(Plenitude)اىجبع 

هؼٌی ًفْؽًبپؾیـ ّ کؼؿ ثْػى امت . ّلتی کنی مبکت هی ىْػ ، ثـای ػیگـاى کؼؿ ىؼٍ . مکْت یک ًفـ 

 ، هزوْػَ ای اف اهکبًبت ؿا ثـای تفنیـ مکْت اّ ثبف هی کٌؼ ، ثـای ًنجت ػاػى مغٌی ثؼاى. 

ّ مـگیزَ ی ؿّصی ایزبػ هی کٌؼ ، ػؿّى هبیَ ی پـمًْبی  ىیٍْ ای کَ ایي کؼؿ ثْػى ، اّطـاة

ثـگوبى امت . ػّ ثـػاىت اٍلی  کَ اف هب ػػْت هی ىْػ اف مکْت ػبهؼاًَ ی ٌُـپیيَ ی فى ػاىتَ 

ثبىین،ایي ػؿّى هبیَ ؿا  تمْیت هی کٌؼ. تب آًزب کَ ثَ عْػ اّ هـثْٓ هی ىْػ ،}ایي مکْت{  ظبُـا 

اعاللی ثـگقیؼٍ . اهب ثَ ػٌْاى یک ؿفتبؿ ، ؿاُی ثـای اػوبل لؼؿت  ىکلی مت کَ ثـای آؿفّی علًْ

پـمتبؿه -، گًَْ ای اف مبػینن ، هْلؼیت ًیـّهٌؼی ػوال ىکنت ًبپؾیـ امت کَ هی تْاًؼ اف آًزب ُوؼم 

 ؿا گیذ ّ آىفتَ ّ کٌتـل کٌؼ ، کنی ؿا کَ هنئْلیت مغي گفتي ثـ گـػى اّمت.

مکْت ،ؿُب اف اّطـاة ،ًیق هوکي امت. ثـای کیتل مکِْت غـاثَ ی  اهب هخجت تـ اًؼیيیؼى ثَ کؼؿی ِ

ٍِ تغؾیَ ی هؼٌْی مت : ًغوَ ُبیی "ًبىٌیؼٍ" }آًزب{ ػّام هی یبثٌؼ ػؿ صبلی کَ آى چَ ثـای  یًْبًی ربیگب

ًْاعتَ ىؼٍ ، فبًی هی ىْػ. مکْت هؼبػل تْلِف فهبى )"فهبى آُنتَ"(  (sensual ear)"گْه صنبًی"

ثی ًِبیت ثَ غـاثَ ی یًْبًی عیـٍ هبًؼ. ربّػاًگی ، ثٌبثـ امتؼالل ىؼـ ِ کیتل  گـفتَ هی ىْػ. هی تْاى تب

، تٌِب ثـاًگیقًؼٍ ی ًظـگیـ ثـای اًؼیيَ امت ّ تٌِب فـٍتی مت کَ ثَ هب ثـای پبیبى ػاػى ثَ فؼبلیِت 

اًؼ هب ؽٌُی ػاػٍ هی ىْػ ، کَ ثَ هؼٌبی پـمو ُبیی ثی پبیبى ّ ثی پبمظ امت . )"ّلی فـم مبکت هی تْ

ؿا اف اًؼیيَ ثـّى آّؿػ/ چٌبًکَ ثـ ربّػاًگی علؼت هی پْىبًؼ." ( ثَ ایي تـتیت امت کَ هی تْاى ثَ 

تنبّی ای ًِبیی ثیي ایؼٍ ُب ؿمیؼ )"فیجبیی صمیمت امت ، صمیمت فیجبیی مت "( }ثـاثـی ای کَ { 

ِبؿ ًظـی عتن هی ىْػ کَ ، ُوقهبى هطلمب هیبى تِی ّ کبهال پُـ امت. ىؼـ کیتل ، عیلی هٌطمی ، ثَ اظ

اگـ امتؼالل اه ؿا ػًجبل ًکـػٍ ثبىین ، چْى صکوتی هیبى تِی ّ هجتؾل ثَ ًظـ هی آیؼ. فهبى ، یب تبؿیظ ، 

ّامطَ ی اًؼیيَ ی هؼیي ّ هؼلْم هی ىْػ. مکِْت ربّػاًگی آهبػگی اینت ثـای اًؼیيَ ای فـامْی 

 -ـػ ُبی آىٌبی ؽُي ثَ ىکلی رق اًؼیيَ ثَ ًظـ ؿمؼ اًؼیيَ ، کَ ثبیؼ اف مْی اًؼیيَ ی هتؼبؿف ّ کبؿث

 اگـچَ هوکي امت ًيبًی اف ىکِل رؼیؼ ّ "ػىْاؿ" ی اف اًؼیيیؼى ثبىؼ. 
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ػؿ پل ػػْت ثَ مکْت، آؿفّی لِْس اػؿاکی ّ فـٌُگی ِ ًبًْىتَ ای }ؿ.ک ربى الک{ ّرْػ ػاؿػ. ّ ػؿ 

ػاؿی اف مکْت ثیبًگـ پـّژٍ ی امطْؿٍ ای ِ  ثلٌؼپـّافاًَ تـیي ّ پـىْؿ تـیي ًنغَ ُبی آى ، ربًت

. آًچَ ػؿ ًظـ امت ًَ تٌِب ؿُبیی ٌُـهٌؼ اف عْػه ، ثلکَ ٌُـ اف (total liberation)ؿُبیی کبهل امت 

 احـ هٌفـػ ٌُـی ، ٌُـ اف تبؿیظ ، ؿّس اف هبػٍ ّ ؽُي اف هضؼّػیت ُبی اػؿاک ّ اًؼیيٌؼگی  امت .

اٍ ُبی ُوچٌبى ًب ىٌبعتَ ای ثـای اًؼیيیؼى ّرْػ آًچَ افـاِػ کوی اهـّف اف آى آگبٍ اًؼ ایي امت کَ ؿ

ػاؿػ. ُیچ چیق ًوی تْاًؼ هِن تـ ّ ثب اؿفه تـ اف ایي آگبُی ثبىؼ ، ُـ چٌؼ کَ ٌُْف ثَ ػًیب ًیبهؼٍ. 

اصنبك اّطـاؿ ّ ثی لـاؿی هؼٌْیی کَ ایزبػ هی کٌؼ ؿا ًوی تْاى تنکیي ػاػ. لطؼب ، ثغيی اف ایي 

ایي لـى مـؿیق کـػٍ امت . ٌُـ ، اف ٓـیك ربًجؼاؿی اف مکْت ، تملیل  اًـژی مت کَ ثَ ٌُـ ؿاػیکبل

تؼویـی -ّ ... الؼاهی عيًْت آهیق ػلیَ عْػ اًزبم هی ػُؼ. اف ایي ٓـیك }ٌُـ عْػ ؿا { ثَ ًْػی عْػ

(auto-manipulation ) ػؿ ؿاٍ ثَ رِبى آّؿػى ایي ىیٍْ ی ًْی  -،ًْػی اصْبؿ اىجبس ، تجؼیل هی کٌؼ

 اًؼیيیؼى. 

ثـای تغییـ اؿفه ُبی ٌُـ امت . عْػ ِ ٌُـ، چبّّه ِتغییـاِت ؿاػیکبلی مت کَ ػؿ  مکْت امتـاتژی ای

اؿفه ُبی اًنبًی اًتظبؿ هی کيین. اهب هْفمیت ایي امتـاتژی ثَ هؼٌی ػي لـیت ؿُب کـػى آى ، ّ یب صؼ 

 الل ایزبػ تغییـاِت رؼی ػؿ آى امت . 

ػؿ رِت هضمك کـػى یب هؼکْك مت کَ فؼبلیت ٌُـهٌؼ ؿا هی تْاى (prophecy)مکْت یک تمؼیـ الِی 

 کـػى آى ػؿیبفت.

چٌبى کَ فثبى ثَ تؼبلی عْػ ػؿ مکْت اىبؿٍ ػاؿػ ، مکْت ًیق ثَ تؼبلی عْػ اىبؿٍ هی کٌؼ ، ػؿ مغٌی 

 فـامْی مکْت. 

ًینت؟( Bad faith)اهب اگـ ٌُـهٌؼ ًیق ایي ؿا هی ػاًؼ ، آیب کل ایي فؼبلیت اف مـ ایوبًی ػؿّغیي 
5
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هی تْاًؼ اًؼیيیؼٍ ىْػ هی تْاًؼ ثَ ؿّىٌی اًؼیيیؼٍ ىْػ. آًچَ هی تْاًؼ گفتَ ًمل لْلی هؼـّف : "آًچَ  

 ىْػ هی تْاًؼ ثَ ؿّىٌی گفتَ ىْػ. اهب ًَ ُـ آًچَ هی تْاًؼ اًؼیيیؼٍ ىْػ ، هی تْاًؼ گفتَ ىْػ."

ؿ چَ تْرَ کٌیؼ کَ ّیتگٌيتبیي ، ثب ارتٌبة هْىکبفبًَ اه اف ػیؼ ؿّاى ىٌبمبًَ ، ًوی پـمؼ چـا ، کی ّ ػ

ىـایطی هوکي امت کنی ثغْاُؼ "ُـ آًچَ ؿا کَ هی تْاًؼ اًؼیيیؼٍ ىْػ" ثگْیؼ )صتی اگـ ثتْاًؼ( ّ یب 

 .َ فثبى آّؿػآًچَ ؿا هی تْاًؼ گفتَ ىْػ" ث)ثَ ؿّىٌی یب غیـ آى ( "ُـ 
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هنرمند تظاهر می کند که به سکوت اعتقاد دارد و از سخن بیزار است ، در حالی که می داند سکوت امکان بسیار گویی را برای او محدود  

با توجه به اقتصادی شدن هر چه بیشتر  ، ممکن است بگوییم .. به ویژهنخواهد کرد. سونتاگ می پرسد آیا نوعی ریاکاری در این رویه نیست؟ .

 م-، این اعتقاد ریاکارانه ، ما به ازایی مادی هم می یابد.، یعنی سال ها پس از نگارش این مقاله ی سونتاگ ( 09و  19) در دهه ی نهاد هنر 



 

 ػؿثبؿٍ ی ُـ آًچَ گفتَ هی ىْػ ، هی تْاى پـمیؼ چـا؟ ) ىبهل : چـا ثبیؼ ایي ؿا ثگْین؟ ّ : چـا ثبیؼ

 اٍال چیقی ثگْین؟(

هي ایٌزب ایي ًِبػٍ ؿا اّبفَ هی کٌن کَ ، ثَ هؼٌبیی مغتگیـاًَ ، ُـ آًچَ کَ گفتَ هی ىْػ صمیمت ًؼاؿػ. 

)اگـچَ هی ىْػ صمیمت ثْػ ، ًوی ىْػ صمیمت ؿا گفت. 
6
) 

مت کَ کَ ُوبى هفِْم ِهؼوْلی  -ثب ّرْػ ایي ، چیق ُبیی کَ گفتَ هی ىًْؼ گبُی هی تْاًٌؼ هفیؼ ثبىٌؼ 

هی  مغيُبی گًْبگْى اه ، ثیي کبؿثـػ ّلتی هی گْیٌؼ چیقی کَ گفتَ ىؼٍ صمیمت ػاؿػ هـاػ هی کٌٌؼ. ػؿ 

تْاًؼ ؿّىي کٌؼ ، تَلی ثغيؼ ، گیذ کٌؼ ، ثنتبیؼ ، آلْػٍ کٌؼ ، تمبثل ایزبػ کٌؼ ، اؿّب کٌؼ ، غوگیي کٌؼ ، 

گیغتي ثَ ػول ثَ کبؿ هی ؿّػ ، ثـعی گقاؿٍ تکبى ػُؼ ّ یب ىبػی ثغيؼ.ػؿ صبلی کَ فثبى ،هٌظوب ثـای اً

ُبی کالهی 
0

، ًْىتبؿی یب ىفبُی ، اف ًْػی ىؼیؼا ىکل یبفتَ ،عْػ ُوچْى کـػاؿ ثَ کبؿ هی ؿًّؼ ) هخال 

 تـ اف اًگیغتي ثَ ، کَ اگـ کبؿثـػی ؿایذ مغيٍّیت کـػى (. کبؿثـػ ِػیگـ ِ لْل ػاػى ، لنن عْؿػى ،

ُوچٌیي هی تْاًؼ مبکت  مغيثیيتـ. اهب  مغي ُِویي امت : اًگیغتي ثَ  { ػؿ هیبى ثبىؼمغيػول }ثـای 

ىْػ. ػؿ ّالغ ثبیؼ ُن ُویي ثبىؼ ، چـا کَ ثؼّى لطت ِمکْت کل ًِظبم ِفثبى ىکنت هی عْؿػ. ّ فـاتـ اف 

، کبؿثـػ ُبی هيغٌ تـ ّ  مغي، مکْت ، ُوبًٌؼ ِ مغيّؼ ِ ػیبلکتیکِی ثَ ػٌْاِى ّ کبؿکـػ ًِْػی اه

 تٌبة ًبپؾیـ تـی ُن ػاؿػ.ار

یکی اف کبؿثـػ ُبی مکْت : گْاُی ػاػى ثـ غیبة یب ؿػ تفکـ. ایي کبؿثـػ ِمکْت هؼوْال ُوچْى 

فـایٌؼی ربػّیی یب هضبکبتی ػؿ ٍْؿت ِّرْػ ِؿّاثٔ ِمـکْة گـ ِارتوبػی ثَ کبؿ هی ؿّػ. هبًٌؼ لْاػؼ 

کبى . )ایي هْؿػ ًجبیؼ ثب ىیٍْ ی ّ تٌجیَ کْػ (Jesuit)ثب ثبال ػمتبى ػؿ فـلَ ی ینْػی  مغي گفتي

 ُبی ؿُجبًی ، هخلي فـلَ ی تـپینتػول ِثـعی ؿمتَ 
8

، کَ ػؿ آى مکْت ، ُن کٌيی فاُؼاًَ ّ ُن ًْػی 

 گْاٍ ثـ ّّؼیت ِکبهال "پُـ" ثْػى امت اىتجبٍ ىْػ.(

ـك: " کنی کَ کبؿ ثـػ ِ ظبُـا هتْبػ ِ ، ػیگـی ثـای مکْت : گْاُی ػاػى ثـ پبیبى ِتفکـ. ) کبؿل یبمپ

رْاة ًِبیی ؿا ػاؿػ ًوی تْاًؼ ثب ػیگـاى مغي گْیؼ ، چـا کَ اّ اؿتجبٓ ِّالؼی ؿا ػؿ ثـاثـ ِآًچَ اف لجل 

 ثؼاى ثبّؿ ػاؿػ ّا هی ًِؼ."(

هی  مغيّ یب ثـؿمی ِفکـ. ثَ ّیژٍ ،  ثبف ُن کبؿثـِػ ػیگـی ثـای مکْت : فـاُن کـػى ِفهبى ثـای اػاهَ

ٌؼػ . )هخال فؼبلیت ًِمؼ} ِ ٌُـی{ کَ ثَ ًظـ هی ؿمؼ ػؿ آى ؿاُی ّرْػ ًؼاؿػ کَ هٌتمؼ تْاًؼ ؿاٍ تفکـ ؿا ثج

ثتْاًؼ اف ایي کَ ثگْیؼ ٌُـهٌؼ ایي چیق یب آى چیق امت عْػػاؿی کٌؼ . ّ غیـٍ . ( اهب ّلتی کنی تَوین 

زـثیبت ِػآّلجبًَ ثگیـػ کَ هّْْػی پبیبى ًیبفتَ ، پبیبى ًیبفتَ امت. هی ىْػ فـُ کـػ کَ ایي تْریش ِت
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 م-این ایده هم از رساله ی منطقی فلسفی ویتگنشتاین می آید. 

7
 "یکالم"ل های معاد به ترتیب تمایز قائل می شود. (speech( و )verbal)منظور از کالمی مفهوم الهیاتی آن نیست. سونتاگ در این مقاله میان  

 م-را برگزیدم "سخن"و 

1
 Trappist .م-فرقه ی رهبانی پیرو بندیکت مقدس که بنا بر توصیه ی او از هر نوع سخن غیر ضروری دوری می کنند 



 

ی مکْت ًقػ ِثـعی پِلْاًبى ِهؼٌْی ِهؼبٍـ ، هخل ثبکویٌنتـ فْلـ
2
، ّ ُوچٌیي ػٌَـی اف صکوت، ػؿ  

ِّ ؿامت کیِو فـّیؼی امت کَ رق افیي رِت ، التؼاؿگـایبًَ ّ اصومبًَ امت . مکْت  مکِْت ؿّاًکب

 هْلؼیت ؿا "ثبف" ًگَ هی ػاؿػ.

تب ثَ صؼ اکخـ ّصؼت ّ رؼیت مغي : تؼؿاکبت ّ کوک ؿمبًی ثَ  ٌُْف ُن کبؿثـػ ػیگـی ثـای مکْت

اه ػمت یبثؼ. ُـ کنی تزـثَ ی ایي ؿا ػاؿػ کَ چگًَْ کلوبت ، ّلتی ثب مکْت ُبی ْٓالًی ًمطَ 

گؾاؿی ىْػ ، ّفى ثیيتـی هی یبثٌؼ. تمـیجب لبثل لول  هی ىًْؼ. یب چگًَْ ّلتی کنی کوتـ صـف هی فًؼ 

 ثؼ" ؿا مـًگْى هی  ِ مغيکٌؼ . مکْت " ا ثِتـ اصنبك هیفْبیی هؼیي ؿ ، صْْؿ فیقیکی عْػ ػؿ

ًب هـتجٔ ثب ثؼى )ّ ػؿ ًتیزَ ثب ىکل اصنبك( ، کالهی کَ ثَ ىکلی اًؼاهْاؿ ػؿ توبك ثب  مغيمبفػ. 

صْْؿ ِصنی ّ هيغٌ ثْػى ِاًْوبهی ِمغٌگْ ّ هْلؼیت ِهٌفـػ ِامتفبػٍ اف فثبى ًینت . کالم ِ رؼا ىؼٍ 

ّ ثی ّفى هی ىْػ. مکْت هی تْاًؼ اف ایي  ثی آثـّ ػ. ػؿّغیي ، ثی عبٍیت ،ى ، تضلیل هی ؿّاف ثؼ

گـایو رلْگیـی ّ ػؿ همبثل آى ػول کٌؼ ، ًْػی لٌگـ یب ًبظـ ثبىؼ ّ یب صتی تَضیضی ػؿ فثبًی کَ ًب 

اٍیل هی ىْػ اًزبم ىْػ
16
 . 

بی هٌقّی ّ یب گـُّی اف گقاؿٍ ُب ثنتگی ثب تْرَ ثَ عطـاتی کَ اٍبلِت فثبى )کَ ثَ عبٍیِت گقاؿٍ ُ

ًؼاؿػ ثلکَ تبثؼی اف ؿاثطَ ی مغٌگْ ، مغي  ّ هْلؼیت امت ( پـّژٍ ی هفـُّ ِگفتِي "ُـ اًچَ هی 

تْاًؼ گفتَ ىْػ" کَ ّیتگٌيتبیي پیيٌِبػ هی کٌؼ ثَ ىکل ُـاك اًگیقی پیچیؼٍ ثَ ًظـ هی ؿمؼ. )چَ لؼؿ 

تٌؼ ثگْیین؟( رِبِى فـّی ِ ؿّىي کالهی ِ فیلنْف ) کَ ثَ مکْت  فهبى هی تْاى ػاىت؟ آیب الفم امت تٌؼ

ـِ فـػ اعالق گـا ّ یب ؿّاًکبّ،  فمٔ ربیگبٍ ِ"آًچَ ًوی تْاى اف آى مغي گفت"( ؿا هی ػُؼ ثبیؼ ثَ ًظ

کبثْك ّاؿ ثبىؼ ، صؼ الل ،ربیی مت کَ کنی ًوی تْاًؼ عْه ػالًَ ثؼاى ّاؿػ ىْػ. آیب کنی ُنت کَ 

ًچَ هی تْاًؼ گفتَ ىْػ" ؿا ثگْیؼ؟ پبمغی کَ اف ًظـ ؿّاًيٌبمی هؼمْل امت "ًَ " امت . ثغْاُؼ "ُـ آ

اهب "ثلَ " ُن ، ثَ ػٌْاى ِآؿهبًی ؿّ ثَ گنتـه ػؿ فـٌُگ ِهؼؿى ، هؼمْل امت . آیب ایي ُوبى چیقی 

ؼف ؿا ًوی گفتي ُِـ آًچَ هی تْاى گفت؟ اهب ایي ُ -ًینت کَ ایي ؿّف ُب ثنیبؿی اف افـاػ هی عْاٌُؼ 

تْاى ثؼّى ػؿگیـی ِػؿًّی ػًجبل کـػ ، تب اًؼافٍ ای ثب الِبم اف ىیْع آؿهبى ُبی ؿّاى ػؿهبًی ، افـاػ 

آؿفّهٌؼ اًؼ "ُوَ چیق" ؿا ثگْیٌؼ )ّ ثَ ایي تـتیت ، اف رولَ ی ًتبیذ ایي امت کَ هـف ِؿّ ثَ 

تْؼیف کٌٌؼ. ( اهب ػؿ رِبًی  فـّپبىی ِکْىٌؼگی ُبی ىغَی ّ ػوْهی ، آالػبت ّ امـاؿ ، ؿا ثیيتـ

ثیو اف صؼ پـ روؼیت کَ اؿتجبٓبت ِالکتـًّیکی ِرِبًی ّ مفـ ثب ُْاپیوب ُبی رت آى ؿا ثب مـػت ّ 

عيًْتی  ثیو اف آى هتَل کـػٍ کَ ىغَی ثب ُوبٌُگی ِاًؼاهْاؿ ثتْاًؼ ثؼّى ىْکَ ىؼى ثؼاى ػبػت کٌؼ 

ـِ ُـ چَ ثیيتـ ِکالم ّ تَبّیـ ؿًذ هی ثـًؼ. ػْاهل ِ هتفبّتی ُوچْى  ، افـاػ ثب ػل فػگی اف تکخی
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 Buckminster Fuller  طراحی "گنبد های ژئودزیک" مشهور است. )یکی از  ه به دلیل، معمار ، مخترع و مولف امریکایی ک 1101متولد

ی انواع آنها تقریبا مانند نصف یک توپ چهل تکه ی فوتبال است. ( بعدا ساختار های کربنی مشابهی در طبیعت یافت شد که به نام او "توپ ها

 م-نامیده شدند.باکی" 
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این یکی از محور های اصلی اندیشه ی سوزان سونتاگ است که بعدا در مصاحبه ی طوالنی اش با گروه رولینگ استونز مفصل تر آن را  

گویه ی معروف او "اندیشیدن حس کردن است و حس کردن اندیشیدن است" در همین راستا و تالشی بود برای پل زدن میان شرح می دهد. گزین 

و روشنفکری. بیرون آمدن او از نظام دانشگاهی نیز با این روحیه سازگار است. جالب توجه است که تضاد  69جوانان دهه ی  خرده فرهنگ های

 م-م. ه حل و فصل آن را اینجا نمی یابیقابل توجهی بین این ایده و آنچه بعدا در همین مقاله از نووالیس نقل می کند دیده می شود ، ک



 

"ثبفتْلیؼ ِتکٌْلْژیکی" ِثی پبیبى ّ اًتيبؿ ِتمـیجب رِبًی ِفثبى ِهکتْة ّ کالم ّ ُوچٌیي تَبّیـ )اف 

"اعجبؿ" ّ "اىیبء ِ ٌُـی"( ّ تجبُی ِفثبى ِػوْم ػؿ للوـّ میبمت ّ تجلیغبت ّ تفـیضبت ، ثَ ّیژٍ ػؿ 

فه ػیؼٍ ی آى چَ ربهؼَ ىٌبمبى "ربهؼَ ی تْػٍ ای هؼؿى " هی ًبهٌؼ ، }صنی اف هیبى ِمبکٌبى ثِتـ آهْ

{ ثی اؿفه ىؼى ِفثبى ایزبػ کـػٍ امت . )هي ثـ عالف هک لُْبى ، ػٌْاى هی کٌن کَ تملیل ِاؿفه ّ 

لؼؿت ّ ثبّؿپؾیـی ِتَبّیـ ًیق کَ ثَ ایي تـتیت ؿّی ػاػٍ امت کن ػوك تـ اف آًچَ ثـ مـ فثبى آهؼٍ 

 نت ّ امبمب هيبثَ ُوبى امت. ( ّ ،  ُـ چَ هٌقلت ِفثبى کبمتی هی گیـػ، مکْت هٌقلت هی یبثؼ. ًی

ػؿ ایي ًمطَ هي ثَ پل فهیٌَ ی ربهؼَ ىٌبمبًَ ی تـػیؼ ِهؼبٍـ ػؿ ثبؿٍ ی فثبى اىبؿٍ هی کٌن . هّْْع 

ؼ ػؿ ًظـ ػاىت ، ، هنلوب ، اف ایي ثنیبؿ ػویك تـ امت. ػالٍّ ثـ تؼیٌبت ِارتوبػی ِهيغَی کَ ثبی

ُوچٌیي ثبیؼ هتْرَ ًِْػی ًبعيٌْػی ِهْموی اف فثبى ثْػ کَ توؼى ُبی ثقؿگ ِىـق ّ غـة ، ُـگبٍ ثَ 

 ثلٌؼای هؼیٌی اف پیچیؼگی ِآفاؿًؼٍ ّ رؼیت ِ هؼٌْی ؿمیؼٍ اًؼ ، ٍْؿتجٌؼی کـػٍ اًؼ.

هطلك -مٌتب ، ثی ػاللگی ثَ عْػ ِ فثبى اف ٓـیِك ّاژگبى ِهؾُجی ، ثب هتب
11

یی چْى "همؼك" ،"فبًی" ُب

ًيبى گؾاؿی ىؼٍ امت. ثَ ّیژٍ ، امالف ِ هؼوب ُب ّ امتـاتژی ُبی ٌُـ} ِ اهـّف{  ،"اًنبى" ّ "الُْیت" 

ؿا ثبیؼ ػؿ گـایو ُبی اٍْلی ِ مٌت ػـفبًی ثبف رنت. ) هخال ػؿ هیبِى هتْى ِهنیضی ، هینتیکب تئْلْژیکب 

(Mystica theologica)  ی ػیًْیقّك ِ آؿئْپبژی(Dionysis the Areopagite) اف ًب  ، اثـی ثی ًبم

ّ  (Mesiter Eckhart) ّ هبینتـ اکِبؿت (Jacob Boehme)ػاًنتٌی ُب . ًْىتَ ُبی ژاکْة ثُْن 

ی ُوْاؿٍ ، ثَ لْل ِ ًْؿهبى هيبثَ ُبیی ػؿ هتٌِبِی ؽى ّ تبئْ ّ ػـفبی ٍْفی .( مٌت ػـفبً

، "کیفیت ًْؿّتیک فثبى" ؿا تيغیٌ ػاػٍ امت . ) ثُْن هی گْیؼ فثبًی کَ  (Norman Brown)ىثـاّ

صنبًی" هی عْاًؼ ،  مغيَ ىؼٍ هتفبّت ثْػ. اّ آى ؿا "بی ىٌبعتآػم ثَ آى مغي هی گفت اف توبم فثبى ُ

اثقاِؿ ثی صؼ ِ ثیبى ِاصنبمبت ، هتٌبمت ثَ ػٌْاى ِثغيی ّصؼت یبفتَ ثب ٓجیؼت ِصنی ، یؼٌی ُوبى کَ 

اهـّف تْمٔ ُوَ ی صیْاًبت ، ثَ امتخٌبی اًنبى ، ثَ کبؿ هی ؿّػ. ایي فثبى کَ ثُْن آى ؿا تٌِب "فثبى 

عْاًؼ ، تٌِب فثبًی کَ اف تضـیف ّ فـیت ثَ ػّؿ امت ، ُوبى فثبًی مت کَ اًنبى ٌُگبهی  ٓجیؼی" هی

کَ ػّثبؿٍ ثَ ثِيت ثبف گـػػ ثؼاى مغي عْاُؼ گفت. ( اهب ػؿ فهبى هب ، تکبى ػٌُؼٍ  تـیي پیيـفت ُبی 

ًَ  ( ثَ ّرْػ آهؼٍ امت  ّ م{-}الکبى؟چٌیي اًؼیيَ ای تْمٔ ٌُِـهٌؼاى )ػؿ هْافات ِثـعی ؿّاى ػؿهبًبى

 تْمٔ ّاثنتگبى ثی رـثقٍ ی مٌت ُبی هؾُجی.

ٌُـهٌؼ  آىکبؿا ػلیَ آًچَ صیبت عيکیؼٍ ّ ٓجمَ ثٌؼی ىؼٍ ی ؽُي ػبػی ػاًنتَ هی ىْػ ، ثَ ًْثَ ی عْػ 

. ثغو هِوی اف ٌُـ هؼبٍـ ػؿ رِت ُویي رنتزْی آگبُی ًؼا مـ هی ػُؼثبى ـای تزؼیؼ ًظـ ػؿ ف، ث

رِبى )ػؿ هتؼبؿف  ُب ، اف اًضـافبتی کَ فِن کالهیؿ ثـعی ًنغَ ای فـّىنتَ اف آلْػگی ُبی فثبى ،ّ ػ

تجؼیل ثَ ًْػی ىکل پنت تـ آى ، "ػمالًی " ّ "هٌطمی"( ثَ ْٓؿ عبً ایزبػ هی کٌؼ ، امت. ٌُـ عْػ 

ػ ّ ػؿ ٓلت ىل کـػِى چٌگبل ػبػت ُبی ثی ربى ، کالهی مبفی ُبی اینتب ،ثـ ّّؼ ِ عيًْت هی ىْ

 صنبًی" اؿائَ هی کٌؼ. مغيًوًَْ ُبیی اف "}گلْی{ آگبُی ثـ هی آیؼ ّ 
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 meta-absolute مطلق سونتاگ را شاید -نشانه ای از فراتر رفتن است. مفهوم متا پسوند متا که از زبان یونانی می آید در اندیشه ی غربی

وعه ای از جایگاه مجم -ایسه کرد که به معنی دستور زبان است. از این دید ، متا مطلقزبان" یاکوبسن مق-بهتر از هر مفهوم دیگری بتوان با "متا

 م-خواهد بود که گفتمان مذهبی را صورتبندی می کند.  توریهای دس



 

ُـ چَ ثبىؼ ، صزن ًبؿّبیتی ، اف فهبًی کَ ٌُـ هنئلَ ی فثبى ؿا اف گفتوبى هؾُجی ثَ اؿث ثـػٍ امت ، 

افقایو یبفتَ . فمٔ ایي ًینت کَ کلوبت ، ػؿ ًِبیت ، ثـای ثبالتـیي اُؼاف عْػ آگبُی ًبکبفی اًؼ . یب صتی 

لکَ ىکبیتی ػّ لجَ هطـس هی ىْػ. کلوبت فهغت اًؼ ّ ُوچٌیي مـىبى ثیو اف صؼ هبًغ ایزبػ هی کٌٌؼ. ث

ـفؼبلیت آگبُی هٌزـ هی ىًْؼ کَ ًَ تٌِب ،اف ًظـ ظـفیت ُبی اًنبًی ثـای ثَ ػؿ ًتیزَ ثَ اَ  -ىلْؽ امت 

 اصنبك ّ ػول ،ثؼکبؿکـػ امت ثلکَ ثَ ْٓؿ فؼبل ؽُي ؿا هی هیـاًؼ ّ صْاك ؿا کٌؼ هی کٌؼ.

علِغ ػؿرَ ىؼٍ امت . چیقی ػؿ فهبى اتفبق هی افتؼ ، ٍؼای مغٌگْیی کَ ثَ  اتفبق ؼیت ِ یکفثبى ثَ ّّ

"لجل" ّ "ثؼؼ" اف آًچَ گفتَ ىؼٍ اىبؿٍ هی کٌؼ : مکْت . ثٌبثـ ایي مکْت ُن پیو ىـٓ مغي ّ ُن ًتیزَ 

و ّ ثـلـاؿ ّ یب ُؼف مغٌی مت کَ ثَ ػؿمتی ُؼایت ىؼٍ. ثـ امبك ایي هؼل ، فؼبلیت ٌُِـهٌؼ آفـیٌ

مبعتي ِمکْت امت : احـ ٌُِـی ِهْحـ ،ؿمتبعیق ِمکْت ؿا ثـپب ًگبٍ هی ػاؿػ. مکْت ، تضت هؼیـیت 

ٌُـهٌؼ ، ثغيی اف یک ثـًبهَ ی ػؿهبًی ِهفِْهی ّ فـٌُگی مت کَ هؼوْال ثَ ربی هتمبػؼ مبفی اف 

تْاًؼ ػؿ ایي ّظیفَ  ٓـیِك ىْک ػؿهبًی پیو هی ؿّػ. صتی اگـ هؼیْم ٌُـهٌؼ کلوبت ثبىؼ ، اّ هی

هيبؿکت رْیؼ : فثبى ؿا هی تْاى ثـای تِؼیؼ ِفثبى ّ ثیبى ِفمؼاى ِتکلن ثَ کبؿ ثـػ : ایي ػلیمب ُوبى چیقینت 

ثب ایزبػ  -کَ هبالؿهَ ُؼف ِىؼـ هی ػاًنت . امتفبػٍ اف کلوبت ثـای پـُیغتي ِّالؼیت ِاىجبع اف کلوَ 

َ صولَ ای توبم ّ ػیبؿ ػلیَ ِعْػ ِفثبى ػمت فًؼ. اف کـػى ِمکْت ػؿ آـاف ِچیق ُب. ٌُـ ثبیؼ ث

 ٓـیك ِعْػ ِفثبى ّ هيتمبت ِآى  ّ ػؿ ِرِت ِهؼیبؿ ِ مکْت.

14- 

ػؿ پبیبى ، ًمؼ ؿاػیکبل ِ آگبُی ) کَ ػؿ آغبف مٌت ػـفبًی آى ؿا هؼـفی کـػ ّ اکٌْى ؿّاى  ػؿهبًی غیـ 

ُویيَ گٌبٍ ؿا ثَ گـػى فثبى هی اًؼافػ.  ؿامت کیو ّ ٌُـ هؼؿًینت هتؼبلی آى ؿا هؼیـیت هی کٌٌؼ(

آگبُی ، کَ ثَ ػٌْاى ِ ثبؿی تزـثَ هی ىْػ ، ُوچْى عبٓـٍ ی ُوَ ی کلوبتی  کَ گفتَ ىؼٍ امت فِویؼٍ 

 هی ىْػ. 

کـیيٌبهْؿتی اػػب هی کٌؼ کَ هب ثبیؼ صبفظَ ی ؿّاًيٌبمبًَ ؿا ، ثَ ػٌْاى چیق ی هتفبّت ثب صبفظَ  ی 

یـ ایي ٍْؿت ، ُوچٌبى ػؿ صبل پـ کـػى اهـ ًْ ثب اهـ کٌَِ ّ مؼ کـػى ؿاٍ ػولی ، ّا ًِین . ػؿ غ

 تزـثَ ثب لالة کـػى ِ ُـ تزـثَ ثَ تزـثَ ی پیو اف آى ُنتین. 

هب ثبیؼ پیْمتگی ؿا ) کَ صبفظَ ی ؿّاًيٌبمبًَ هتْوي آى امت ( ثب ػًجبل کـػى ُـ اصنبك ّ اًؼیيَ تب ثَ 

 آعـ ، تغـیت کٌین . 

 بى ، آًچَ پب ػؿهیبًی هی کٌؼ )ثـای هؼتی ( مکْت امت. ّ پل اف پبی

15- 

ؿیلکَ ، ػؿ هـحیَ ی چِبؿم ػّئیٌْ ، تّْیضی امتؼبؿی ثـای هنئلَ ی فثبى اؿائَ هی کٌؼ ّ ػمتْؿ الؼولی 

ثـای ًقػیک ىؼى تب صؼ هوکي ثَ افك مکْت هی ػُؼ. پیو ًیبف ِ"عبلی کـػى" ، ػاًنتي ِآى امت کَ اف 

کؼام کلوبت ّ صـکبت هکبًیکی ؿا ػؿ هب ، هبًٌؼ ػـّمکی ، چپبًؼٍ اًؼ : فمٔ پل اف آى امت  چَ "پُـ" این ،



 

کَ ػؿ تمبثلی لطجی ثب "ػـّمک" ، "فـىتَ" آىکبؿ هی ىْػ ،  هْرْػی کَ ًوبیٌؼٍ ی اهکبًی ُوبى اًؼافٍ 

بًی. هْرْػات غیـ اًنبًی ، گـ چَ "ثبالتـ" ، امت : }ًوبیٌؼٍ ی{ تفبُوی ثَ کل ثی ّامطَ ّ تـا فث

اًنبًی ، کَ ًَ ػـّمک اًؼ ّ ًَ فـىتَ ، ػؿ للوـّ فثبى هنتمـ هی هبًٌؼ. اهب ثـای ایي کَ ٓجیؼت ، مپل 

چیق ُب ، مپل افـاػ ػیگـ ، مپل ثبفت ِفًؼگی ِهؼوْلی ثتْاًؼ اف ػیؼگبُی رق ػیؼگبٍ ِهؼیْة ِتوبىبگـی 

. آى ْٓؿ کَ ؿیلکَ ػؿ ًِویي هـحیَ تّْیش هضِ تزـثَ ىْػ ، فثبى ثبیؼ ػفت ًغنتیي عْػ ؿا ثبف یبثؼ

هی ػُؼ ، ؿمتگبؿی فثبى ) کَ ُوبى ؿمتگبؿی رِبى اف ٓـیك ػؿًّی ىؼى آى ػؿ آگبُی مت ( ّظیفَ ای 

ْٓالًی ّ ثی ًِبیت پـ هيمت امت .  ُنتی ُبی اًنبًی آًچٌبى "ُجْٓ" کـػٍ اًؼ کَ ثبیؼ ثَ مبػگی }اف 

بی فثبًی : ًبهگؾاؿی ِچیق ُب. ىبیؼ  چیقی رق ایي کبؿکـػ ِصؼ اللی ًْ{ ىـّع کٌٌؼ ، ثب مبػٍ تـیي ِکٌو ُ

ؿا ًتْاى اف فنبػ ِػوْهی ِفثبى ًزبت ػاػ. ؿیلکَ اىبؿٍ هی کٌؼ کَ کبهال هوکي امت الفم ثبىؼ فثبى ثَ 

ْٓؿ ػائن ػؿ ّّؼیتی تملیل یبفتَ ًگَ ػاىتَ ىْػ. اگـ چَ ىبیؼ ، ّلتی ایي توـیي ِهؼٌْی ِهضؼّػ 

ى ثَ ًبهگؾاؿی ثَ کوبل ؿمیؼ ، گؾاؿ ثَ کبؿثـػ ُبی ػیگـ ّ ثلٌؼپـّافاًَ تـ فثبى هوکي ثبىؼ ، کـػى ِفثب

 ثبیؼ ػًجبل تالىی آى اًؼافٍ هضؼّػ ثْػ کَ اهکبى ِؿفغ ِغـیجگی ِآگبُی ثب عْػه ؿا فـاُن مبفػ.

اٍْلی ِػـفب ، اف ثـای ؿیلکَ غلجَ ثـ ثیگبًگی ِآگبُی لبثل ِتَْؿ امت ّ ؿاٍ آى ، ثـ عالف امطْؿٍ ُبی 

ٓـیك فـا ؿفتي اف فثبى ثَ ْٓؿ کلی ًینت . ثَ ًظـ ؿیلکَ ، کبفی مت ثَ ىکلی ثی ؿصوبًَ گنتـٍ ی ػیؼ 

ّ امتفبػٍ اف فثبى ؿا هضؼّػ کٌین . آهبػگی ِهؼٌْی ِّصيتٌبکی )ًمطَ ی همبثل "ثیگبًگی"( ثـای ایي 

کـػى صْاك )ًمطَ ی  تیق ّ ُوبٌُگبثیؼى ّ کٌو ِمبػٍ ًوبی ًِبم گؾاؿی الفم امت : ًَ چیقی کوتـ اف م

همبثل ِآى پـّژٍ ُبی تِبروی ای ، کَ تمـیجب ثب ُؼفی هيبثَ ّ ثب ُوبى ػىوي عْیی ًنجت ثَ 

 ػمالًی ،  ثَ "آىفتي ًظبم هٌؼ صْاك" الؼام هی کٌٌؼ. ( -فـٌُگ ِکالهی

ِبػ ِفـٌُگی ِلجیش ّ هنلطی ً ،ػؿهبى پیيٌِبػی ؿیلکَ ربیی هیبى ِثِـٍ گیـی اف کـعتی ِفثبى ، کَ عْػ

گيتَ ، ّ تي ػاػى ثَ مـگیزَ ی عْػُکيبًَ ی مکْت ِهضِ لـاؿ ػاؿػ. اهب ایي صؼ ِّمٔ ِتملیل ِفثبى ثَ 

) کَ اف ًبهگؾاؿی هی تْاًؼ ثَ اىکبلی ثنیبؿ هتفبّت ُن پیيٌِبػ ىْػ. ًْهیٌبلینن ِلؼمی پیيٌِبػی ؿیلکَ 

کـػ ّ کبؿ فـاًنیل پًْژ 
12
ْػ( ؿا ثب ًْهیٌبلینن ِفهغت ِثنیبؿی ٌُـهٌؼاى ػیگـ همبینَ ُن ثـػاىت هی ى 

ـِ هؼؿى ث ـِ ٌُ فِـمت الالم بلْگ ّ َ امتتیک ِکبتکٌیؼ. ثبفگيت ِآىٌب ت
13
هبًٌؼ ؿیلکَ ثب ًظـی ثَ "اًنبًی  

مبفی" چیق ُب اًزبم ًيؼٍ ، ثلکَ ػؿ رِت تبییؼ غیـ اًنبًی ، غیـ ىغَی ّ ثی تفبّت ّ هزقا اف ػغؼغَ 

ی ثْػى چیقُب صـکت کـػٍ امت. )هخبل ُبیی اف ایي هيغْلیت "غیـ اًنبًی" ثب ًبم گؾاؿی: ُبی اًنبً

ُبی ؿّملاهپـمیْى 
14
اف آفـیمب ، میلک امکـیي ُب ّ فیلن ُبی اّلیَ ی ّاؿُْل ، ؿهبى ُبی آلي ؿة  
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 Francis Ponge  او نوعی شعر منثور ابداع کرد که در آن به توصیف دقیق و کمابیش بی احساس اشیاء روزمره 1100شاعر فرانسوی متولد .

 م-)پرتقال ، سیب زمینی ، سیگار و ...( می پرداخت.

13
 Inventory  از جمله راوشنبرگ. او روایت می کند که زمانی شغلی با عنوان "فهرست اقالم دادا –از اصطالحات مورد عالقه ی هنرمندان نئو

یار بر او تاثیر گذاشت و حتی همچون عنوانی کلی برای مجموعه ی نهاد شد ، عنوانی که بس( به او پیشperpetual inventoryبروز شونده " )

 م-آثارش آن را پسندید.

14
 Raymond Roussel که بر سورئالیست ها تاثیر گذاشت. "امپرسیون های افریقا " مشهورترین اثر  1177 نویسنده و موسیقیدان فرانسوی متولد

 م-اده می کرد .اوست . او برای داستان نویسی از شیوه ی پیچیده ای مبتنی بر جناس های کالمی استف



 

 ؼ. (گـیَ ، کَ تاله ػاىتٌؼ فثبى ؿا ثَ کبؿکـػ ثـٌَُ ی تٍْیف فیقیکی چیق ُب ّ هکبى ُب هضؼّػ کٌٌ

ؿیلکَ ّ پًْژ هی پؾیـًؼ کَ اّلْیت ُبیی ّرْػ ػاؿػ : اىیبء غٌی ػؿ ثـاثـ اىیبء تِی ، ؿّیؼاػ ُبیی ثب 

رؾاثیتی عبً. )کَ هضـکی مت ثـای تاله ِپْمت کٌؼى ِفثبى ّ فـاُن آّؿػى ِاهکبى ِمغي گفتي ِ عْػ 

-language)تپبى  -غیي ) فثبى "چیقُب" . ( تؼییي کٌٌؼٍ تـ ایي کَ آًِب پؾیـفتٌؼ اگـ ّّؼیت ُبی ػؿّ

clogged) آگبُی ّرْػ ػاؿػ ، ّّؼیت ُبی اٍیل آگبُی ُن ُنتٌؼ کَ ّظیفَ ی ٌُـ پیو ؿاًؼى ِ )

آًِبمت . }اهب{ ػیؼگبٍ ثؼیل ، هٌکـ ملنلَ هـاتت ُبی مٌتی ِتْرَ ّ هؼٌبمت کَ هطبثك آًِب ثـعی چیق ُب 

ػؿّغیي ، آگبُی ؿامتیي ّ ػؿّغیي "هؼٌی ػاؿ تـ" اف ػیگـاى اًؼ. ُوچٌیي توبیق هیبى تزـثَ ی ؿامتیي ّ 

، ًیق اًکبؿ ىؼٍ امت : ػلی االٍْل ، ثبیؼ ػاللَ هٌؼ ثبىین ثَ ُوَ چیق تْرَ کٌین . ایي ػیؼگبٍ ، کَ کیذ آى 

مت کَ ٌُـ ؿا ؿا ثَ ػؿعيبى تـیي ًضْ ٍْؿتجٌؼی کـػٍ ، اگـ چَ ػولی ىؼى آى ؿا ُوَ رب هی ثیٌین ، ا

ُوچٌیي "ىبًل" ُؼایت هی کٌؼ. کبؿکـػ ٌُـ ًَ پیو ؿاًؼى ُیچ تزـثَ ، کبتبلْگ ّ فِـمت الالم مْی  ثَ

ی اف لجل هيغَی ثلکَ گيْػٍ ثْػى ثَ مْی تکخـی اف تزـثَ ُب مت کَ ػؿ ػول هٌزـ ثَ تبکیؼی تؼییي 

 کٌٌؼٍ ثـ چیق ُبیی هی ىْػ کَ اغلت تب کٌْى هجتؾل ّ ثی اُویت ػؿ ًظـ گـفتَ ىؼٍ اًؼ. 

ثَ ًظـ کوبثیو ًمیَْ پـػافی  فِـمت ُبایی ِ"صؼ اللی"  ِکبتبلْگ ّ ٍْل ِؿّػل ثنتگی ٌُـ هؼبٍـ ثَ ا

(parody) ی ، کَ ػؿ آى هضیٔ ثَ "الالم" )همْلَ ای کَ اىغبً ، آحبؿ ؿثیٌی ِمـهبیَ ػا-ای ثـای رِبى

ػوْهی ای تْمٔ  بفیٌُـی ّ اؿگبًینن ُبی ٓجیؼی ؿا ػؿ ثـ هی گیـػ( تزقیَ ىؼٍ امت . ُونطش م

یو ؿاًؼٍ هی ىْػ ، کَ عْػ فمٔ یکی اف ؿّیکـػ ُبی هوکي ثَ گفتوبًی ػؿ ثَ پ الالمفِـمت ٌُِـ ِ

ـِ هجتال مت . مٌتب ، تبحیـ یک احـ ٌُـی ثَ ْٓؿ ًب یکٌْاعت تْفیغ ىؼٍ ثْػ تب ثَ هغبٓجبى  صؼ ِآؿهبًی غی

ات تْالی ِهيغَی اف تزـثَ ُب ؿا المب کٌؼ : اّل ثـ اًگیغتي ، ثؼؼ ّؿ ؿفتي  ّ ػؿ ًِبیت اؿّبی اًتظبؿ

اصنبمی. آًچَ اکٌْى پیيٌِبػ هی ىْػ گفتوبًی ثؼّى چٌیي تبکیؼ ُبی مٌتی اینت . ) ػّثبؿٍ ، اٍل عیـگی 

 ػؿ ثـاثـ ًگبٍ. (

چٌیي ٌُـی ُوچٌیي هی تْاًؼ ثَ ػٌْاى ثـپبػاؿًؼٍ ی "فبٍلَ" ای ػظین ) هیبى توبىبگـ ّ ىیء ٌُـی ، 

ؿّاًيٌبمی ، فبٍلَ هؼوْال ثب  هیبى توبىبگـ ّ اصنبمبت اه ( تٍْیف ىْػ. اهب اف ًظـ

ّّؼیت ِهيؼػ ِاصنبك ، کَ ػؿ آى فبٍلَ ّ یب عًْنـػی یب غیـىغَی ثْػًی کَ ػؿ ؿفتبؿ پ ثب چیقی 

هٌظْؿ ىؼٍ همیبمی اف رؾاثیت اؿّب ًبپؾیـینت کَ آى چیق ثـای هب ػاؿػ. فبٍلَ ای کَ ثغو هِوی اف 

رٌجَ ای اف ػؿگیـی ثب "چیق ُب" کَ  -ك امت ٌُـ "ّؼ اًنبى گـا" پیيٌِبػ هی کٌؼ ػوال هؼبػل ّمْا

 "اًنبى گـایی" ًْهیٌبلینتی ؿیلکَ ثب آى آىٌبیی ًؼاؿػ. 
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ًْىت : " چیق ػزیجی ػؿ فؼل ًْىتي ّ مغي گفتي ُنت ، اىتجبٍ هنغـٍ ّ مـگـم  1022ًّْالیل ػؿ 

ُب ثَ کبؿ هی ثـًؼ.  آًِب اف کٌٌؼٍ ای کَ هـػم هی کٌٌؼ ایي امت کَ هی پٌؼاؿًؼ کلوبت ؿا ػؿ ؿاثطَ ثب چیق 

ٓجیؼت فثبى ثی آالع اًؼ کَ تٌِب هيغْلیت اه عْػه امت ، ّ ثَ ایي تـتیت ؿافی ثبؿّؿ ّ ثبىکٍْ 

امت . ّلتی کنی فمٔ ثَ عبٓـ صـف فػى صـف هی فًؼ ، اٍیل تـیي ّ صمیمی تـیي چیق ُبیی کَ هوکي 

 امت ثگْیؼ ؿا هی گْیؼ."



 

ی ؿا تّْیش ػُؼ کَ ػؿ آغبف هتٌبلِ ثَ ًظـ هی آیؼ:  ایي کَ ًمل لْل ًّْالیل هوکي امت چیق

ػّؿاى ِؿّاد ِربًجؼاؿی اف مکْت ثبیؼ ىبهل تؼؼاػ ؿّ ثَ فقًّی ای اف کبؿ ُبی ٌُـی پـ صـف ثبىؼ. پـ 

صـفی ّ هکـؿ ثْػى گـایيی ّیژٍ ّ لبثل تْرَ ػؿ ٌُـ ُبی فهبًی ، ًخـ ، ػامتبى ، هْمیمی ، فیلن ّ 

-ـ هی ؿمؼ ثنیبؿی  اف آًِب ػؿ صبل پـّؿه ًْػی لکٌت ِ ُنتی ىٌبمبًَ ُنتٌؼ ؿلٌ امت کَ ثَ ًظ

اهـی کَ ثی تْرِی آى ُب ثَ لجْل ِػبم ِصبٍل اف تویقی ّ ثـعْؿػاؿی اف ِگفتوبًی هْرق ّ ػاؿای 

پبیبى ، آى ؿا تنِیل هی کٌؼ. اهب ػؿ ّالغ تٌبلْی ًینت . چـا کَ ػػْت -هیبًَ-مبعتبؿی عطی ، ىـّع

َ مکْت ُیچگبٍ ثَ هؼٌی ؿػ کـػى عَوبًَ ی فثبى ًجْػٍ امت . ثَ هؼٌی اُویت ػاػى ثَ فثبى هؼبٍـ ث

ثْػٍ امت ، ثَ لؼؿت ُبی آى ، مالهت گؾىتَ ی آى ّ عطـُبیی کَ اکٌْى هتْرَ آگبُی آفاػ هی کٌؼ. 

ْة ًتیزَ ی چٌیي ثـ آّؿػ هيؼػ ّ پـىْؿی اًگیغتبؿ صـکت ثَ مْی گفتوبًی امت کَ ثَ ًظـ ُن مـک

ًبپؾیـ ) ّ ػلی االٍْل پبیبى ًبپؾیـ( ّ ُن  ػزیت  ثی هفَل ثٌؼی ّ ثَ ىکل ػؿػًبکی تملیل یبفتَ هی 

بؿّف بیي ، ث، ثَ ّیژٍ ػؿ آحبؿ امت ؿمؼ. صتی هی تْاى ٓـس کلی ِامتؼاللی فیـ پْمتی ؿا صل کـػ
15
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ـف فػ کَ  ًتیزَ ُوبى ثکت ، کَ ثٌبثـ آى هوکي امت ثتْاى ثب ّؿاری فثبى ؿا رب گؾاىت ّ یب اًمؼؿ ص

 مکْت ثبىؼ.

،ایي امتـاتژی ای غـیت ّ ًَ چٌؼاى اهیؼثغو  یزَ گیـی ُبیی ػمالیی هوکي امت فکـ کٌین ، ثـ امبك ًت

امت. اهب ىبیؼ چٌؼاى ُن غـیت ًجبىؼ. ثَ ّیژٍ ّلتی هيبُؼٍ هی کٌین کَ امتتیک مکْت ّ ّصيت لگبم 

 هی ىًْؼ.گنیغتَ اف عالء هکـؿا ثب ُن ظبُـ 

پبمظ ػاػى ُوقهبى ثَ ایي ػّ اًگیغتبؿ هتْبػ هوکي امت ثبػج ىْػ اصنبك کٌین ثبیؼ ُوَ ی فْب ؿا ثب 

اىیبءی اف ًظـ اصنبمی کن ّفى ّ یب هضؼّػٍ ُبی گنتـػٍ ی ؿًگی کن ّ ثیو یکٌْاعت یب اىیبءی ثب 

الل ًِمبٓ ػطف ، ّاؿیبمیْى ُبی  رقئیبت پـػافی ُونبى پـ کٌین ّ یب گفتوبًی ؿا ثَ رـیبى ثیٌؼافین کَ صؼ

ػبٓفی ّ افقایو ّ کبُو تبکیؼ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ. ایي ػمتْؿ الؼول ُب هيبثَ ؿفتبؿ فـػ ًْؿّتیک ّمْامی 

اینت کَ عطـی ؿا اف عْػ هی ؿاًؼ. صـکبت چٌیي ىغَی ثبیؼ ثَ ىکلی هيبثَ تکـاؿ ىْػ چـا کَ عطـ 

یت تکـاؿ ىْػ چـا کَ اًگبؿ عطـ ُیچ ّلت ثـ ٓـف ًوی ُوبى کَ ثْػٍ ثبلی هی هبًؼ ، ّ ثبیؼ تب ثی ًِب

ی ؿا تغؾیَ هی کٌٌؼ ثبیؼ آى اًؼافٍ ٌُـی ِهيبثَ ِّمْامی گـ} کْؿٍ ی {اصنبمبتی کَ گفتوبى ِىْػ. اهب آتو ِ

کن فـّؽ ىْػ کَ کوبثیو فـاهْه کٌین  ّرْػ ػاؿػ. پل اف آى ، ُـ آًچَ کَ ىٌیؼٍ هی ىْػ ًْػی فهقهَ 

مت . آًچَ ػیؼٍ هی ىْػ اًجبىتگی ِ تـ ّ تویق فْب اف چیق ُب ، یب ػلیمتـ ثگْیین ، یب ّفّف یکٌْاعت ا

 ًنغَ ثـػاؿی ٍجْؿاًَ ی رقئیبت مطش چیقُبمت. 

ثٌبثـ ایي ػیؼگبٍ ، "مکْت" چیق ُب ، تَبّیـ ّ کلوبت پیو ًیبف تکخیـ آًِبمت . اگـ هی ىؼ ثَ ُـ یک اف 

فـػی تـ ثغيیؼٍ  ىْػ ،آًِب هی تْاًنتٌؼ هؼػی اىغبل فْبی ػٌبٍـ هتؼؼػ احـ ٌُـی ربؽثَ ای لْی تـ ّ 

 ؿّاًی ثیيتـی ىًْؼ ّ آى ّلت کبُو تؼؼاػ آًِب الفم هی ثْػ }کَ ًینت{.
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گبُی اتِبم ُب ػلیَ فثبى ، ًَ ُوَ ی فثبى ثلکَ فمٔ کلوبت هکتْة ؿا ُؼف لـاؿ هی ػُؼ. ثَ ایي تـتیت 

ب ّ کتبثغبًَ ُب ؿا ثنْفاًین تب ػّؿاى ًْیی اف افنبًَ ُبی تـینتبى تقاؿا تٍْیَ هی کـػ توبم کتبة ُ

ىفبُی ثَ ّرْػ آیؼ. ّ هک لُْبى ، ُوبًطْؿ کَ ُوَ هی ػاًٌؼ ، توبیقی ثُـًؼٍ هیبى فثبى هکتْة ) کَ ػؿ 

"فْبی ػیؼاؿی" ّرْػ ػاؿػ( ّ مغي ىفبُی ) کَ ػؿ "فْبی ىٌیؼاؿی" ّرْػ ػاؿػ( لبئل هی ىؼ ّ 

 ٌگی ػّهی ؿا ثَ ػٌْاى پبیَ ای ثـای تمْیت صْاك هی متْػ.اهتیبفات ؿّاًی ّ فـُ

اگـ فثبى هکتْة ثَ ػٌْاى هزـم هؼـفی ىْػ ، ؿاٍ صل ًجبیؼ چٌؼاى تملیل ِ }فثبى{ ثلکَ امتضبلَ ی آى ثَ 

چیقی گل ّ گيبػ تـ ، ىِْػی تـ ّ کوتـ مبعت یبفتَ ّ پـفـاف ّفـّػ ثبىؼ.اهب ثؼیِی مت کَ ػلیمب ُویي 

ًوبی ثنیبؿی اف آحبؿ ؿّایی هٌخْؿی امت کَ ػؿ ػّؿاى هب ًْىتَ ىؼٍ اًؼ . رْیل ، امتبیي کیفیبت مـىت 

بػا، گ
16
فثبًی ؿا ثَ کبؿ هی گیـًؼ کَ لْاػؼ ّ اًـژی  بؿّفثکت ّ ث(Laura Riding) ، الّؿا ؿایؼیٌگ 

 ُبی آى اف مغي ىفبُی ، ثب صـکت ُبی ػایـّی هکـؿ آى ّ عطبة ؽاتب اّل ىغٌ آى ، هی آیؼ..

مغي گفتي ثَ عبٓـ مغي گفتي فـهْل ًزبت امت" )ًزبت اف چی؟ اف مغي گفتي؟ اف  ًّْالیل گفت "

 ٌُـ؟(

الفم امت امتؼالل کٌن کَ ًّْالیل ثَ ىکلی هْرق ؿّیکـػ ِهٌبمت ًِْینٌؼٍ ثَ فثبى ؿا تّْیش ػاػٍ امت ّ 

هوتبف ثـای  لبػؼٍ ی پبیَ ای ثـای اػثیبت ثَ هٌقلَ ی ٌُـ ثَ ػمت ػاػٍ . اهب ایي کَ مغي ىفبُی هؼلی

 مغي ِاػثیبت ثَ هٌقلَ ی ٌُـ امت مْالی مت کَ ٌُْف ثی رْاة هبًؼٍ امت .  
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ػؿ هزوْع ، ًتیزَ ی ایي ؿىؼ ِهفِْم ِفثبى ٌُِـ ػؿ رِت ِعْػهؼاؿی ّ عْػ ثنٌؼگی ) ّ ، ػؿ ًِبیت ، عْػ 

"مغي گفتي ثـای اًؼیيی( کبمتی گـفتي "هؼٌب" ،آى ْٓؿ کَ مٌتب رنتزْ هی ىؼ، ػؿ آحبؿ ٌُـی مت . 

فثبًی ؿا تغییـ ػُین . هب ؿا ثَ -مغي گفتي " هب ؿا هزجْؿ هی کٌؼ تب ربیگبٍ ِهؼٌی ِاظِبؿاِت فثبًی یب پیـا

ؿُب کـػى هؼٌب ) ثَ هؼٌی اؿربع ثَ هْرْػاتی ثیـّى احـ ٌُـی ( ثَ ػٌْاى لبػؼٍ ای ثـای فثبى ٌُـ ّا 

بػٍ ی هؼـّف ّیتگٌيتبیي ،" هؼٌی ُوبى کبؿثـػ هی ػاؿػ ّ "کبؿثـػ" ؿا ربیگقیي آى هی مبفػ. ) ًِ

 امت"، هی تْاًؼ ، ّ ثبیؼ ، ثَ ىکلی هٌنزن ػؿ هْؿػ ٌُـ اػوبل ىْػ. (

ت ضؿاِف پل ِپيت ِامتـاتژی ِؿایذ ِت"هؼٌی" کَ ثغيب یب ثَ ْٓؿ کبهل ثَ "کبؿثـػ" تجؼیل ىؼٍ امت ، 

یکی اف گًَْ ُبی آى : تضت اللفظی اللفظی ثْػى ، یکی اف پیيـفت ُبی اٍلی امتتیک مکْت ، امت. 

ثْػى هغفیبًَ ، کَ ًوًَْ ُبی آى آحبؿ ًْینٌؼگبًی چْى کبفکب ّ ثکت اًؼ. ؿّایت ُبی کبفکب ّ ثکت گیذ 

کٌٌؼٍ ثَ ًظـ هی ؿمٌؼ چـا کَ اًگبؿ عْاًٌؼٍ ؿا ػػْت ثَ ًنجت ػاػى ِهؼبًی ِپـ لؼؿت ًِوبػیي ّ کٌبیی ثَ 

ي ًنجت ُبیی ؿا پل هی فًٌؼ. صمیمت ایي امت کَ فثبى ِآًِب ، ّلتی عْػ هی کٌٌؼ ، ّلی ػؿ ػیي صبل چٌی

اف ًقػیک ثـؿمی هی ىْػ ، چیقی ثیو اف هؼٌبی تضت اللفظی آى ًؼاؿػ. لؼؿت فثبى آًِب ػلیمب اف ایي 

 ّالؼیت ًيئت هی گیـػ کَ اف ًظـ هؼٌب ثـٌَُ امت.
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 Carlo Emilio Gadda  که واژگان محدود زبان ایتالیایی اول قرن بیستم را با وارد کردن عناصری از  1103نمایشنامه نویس ایتالیایی متولد

 م-گویش های محلی گسترش داد



 

ّلتی چیق ُبی آىٌب مـ ربی عْػ  تبحیـ ایي ثـٌُگی اغلت ًْػی اّطـاة امت ، ُوچْى اّطـاثی کَ 

ًینتٌؼ یب ًمو هؼوْل عْػ ؿا ثبفی ًوی کٌٌؼ، صل هی کٌین. هوکي امت ثـ احـ ِتضت اللفظی ثْػى ِغیـ 

مْؿئبلینت ُب ّ یب ( disturbing)هٌتظـٍ ، ُوبى اًؼافٍ هْطـة ىْین کَ ػؿ ثـاثـ ِاىیبء "هْؽی" ِ 

ب{ . ُـ آًچَ کَ کبهال ؿاف آهیق امت ُن همیبك ّ ّّؼیت اىیبء ػؿ کٌبؿ ُِن ػؿ هٌظـٍ ُبی عیبلی ِ}آًِ

فهبى ُن اف ًظـ ؿّصی آمبیو ثغو ّ ُن اّطـاة اًگیق امت . ) هبىیٌی ثی ًمٌ ثـای رٌجبًؼى ایي 

فّد اصنبمبت هتْبػ : ٓـاصی ثْه ػؿ هْفٍ ی ُلٌؼ کَ ػؿعتبًی ثب ػّ گْه ػؿ ػّ مْی تٌَ ىبى ؿا 

، ػؿ صبلی کَ کف رٌگل پْىیؼٍ اف چين امت. ( ػؿ تَْیـ هی کٌؼ ، اًگبؿ کَ ثَ رٌگل گْه هی کٌٌؼ 

کبهل تـکیجی اف اّطـاة ، رؼایی ِ }اصنبمی{ ، ّمْمَ ّ آمْػگی ای ؿا صل هی ثـاثـ یک احـ ٌُـی ِ

یؼاًَ ػؿ ثبؿٍ ی احـ ٌُـی ای ٍضجت هی ؤیؼى یک هؼلْل پیؼا هی کٌؼ. ثکت هکٌین کَ یک فـػ مبلن ثب ػ

ثب لنوت ُبی هفمْػ عْػ ، ثبىؼ  ّ ًَ ىیء ای ًیوَ کبؿٍ. هنئلَ ی صؼ ّ کٌؼ کَ " ىیء ای تبم ، کبهل ىؼٍ 

اًؼافٍ امت. "  
10
 

هنئلَ ػلیمب ایي امت کَ تبم ثْػى چینت ّ کبهل ثْػى ٌُـ ) یب ُـ چیق ػیگـ ( اف چَ تيکیل هی ىْػ. ایي 

لی کَ ثبىؼ ، هی هنئلَ ، ػلی االٍْل ، هنئلَ ای صل ًبپؾیـ امت . ّالؼیت ایي امت کَ احـ ٌُـی ُـ ىک

تْاًنت ، هی تْاًؼ ، رْؿ ػیگـی ُن ثبىؼ. ّـّؿت ایي ارقاء ثَ ایي تـتیت ُیچ ّلت ّّؼیتی ػاػٍ ىؼٍ 

ًینت ، ثلکَ علؼتی اُؼایی امت. ؿػ کـػى ایي تَبػفی ثْػى ؽاتی )گيْػٍ ثْػى ( ُوبى چیقی مت کَ 

ى تبییؼ کٌٌؼ ّ ُوبى امت کَ  ایي اصنبك هغبٓجبى ؿا ّا هی ػاؿػ ثنتَ ثْػى احـ ٌُـی ؿا ثب تفنیـ کـػى آ

هيتـک ؿا ػؿ هیبى ٌُـهٌؼاى اًؼیيٌؼٍ ّ هٌتمؼاى ایزبػ هی کٌؼ کَ احـ ٌُـی ُویيَ ثَ ًْػی اف 

 "هّْْع" عْػ ػمت امت ّ ثـای آى ًبکبفی مت .

ّفبػاؿ  اهب ایي فـایٌؼ ُب ّ گـایيبت ثَ مبػگی چبؿٍ پؾیـًؼ ، هگـ آًکَ اٍـاؿ ػاىتَ ثبىین ثَ ایي ایؼٍ

 ثوبًین کَ ٌُـ "ثیبًگـ" چیقینت.
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ایي هفِْم چنجٌؼٍ ی ٌُـ ُوچْى "ثیبًگـی" ثَ ًنغَ ای ؿایذ ، ّلی هيکْک ، اف امتتیک مکْت هٌزـ 

هی ىْػ کَ هجتٌی ثـ ایؼٍ ی "اهـ ثیبى ًبپؾیـ" امت . ایي ًظـیَ فـُ هی کٌؼ کَ للوـّ ٌُـ ، للوـّ "اهـ 

ثْػى ، تٍْیف ًبپؾیـی ّ ثیبى ًبپؾیـی ؿا ًیق ػؿ ثـ ػاؿػ. ػؿ ّالغ - ًگفتٌی ِفیجب" امت کَ تلْیضب تبحیـات

، رنتزْ ثـای ثیبى اهـ ثیبى ًبپؾیـ ثَ ػٌْاى لبػؼٍ ی اٍلی ٌُـ ىٌبعتَ ىؼٍ امت ، ّ گبُی ، هخال ػؿ 

، کَ چٌؼیي همبلَ اف ّالـی ، ثؼل ثَ فـٍتی ثـای توییقی مغتگیـاًَ هیبى اػثیبت هٌخْؿ ّ ىؼـ هی ىْػ 

ثَ ًظـ هي هـػّػ امت . ثـ ایي امبك امت کَ ّالـی امتؼالل هؼـّف اه ؿا ) کَ ػؿ پل فهیٌَ ای 

هتفبّت مبؿتـ آى ؿا تکـاؿ کـػ( ثیبى هی کٌؼ کَ ثٌب ثـ آى ؿهبى ، ػؿ ثـػاىتی  هْىکبفبًَ ، یک ىکل 

ؿی اؿتجبٓ امت ، ًخـ اف ٌُـی ًینت. ػلیلی کَ اّ اؿائَ هی کٌؼ ایي امت کَ اف آًزب کَ ُؼف ًخـ ثـلـا

فثبى ثَ ىیٍْ ای کبهال مـؿامت امتفبػٍ هی کٌؼ . }ػؿ همبثل{ ىبػـی کَ یک ٌُـ امت ، ثبیؼ اُؼافی 
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 م-یعنی کاستی ها )یا آنچه به طور محسوسی کم است ( خود جزئی از اجزاء کامل کننده ی اثر باشد.  



 

بػٍ اف فثبى ثـای کبهال هتفبّت ػاىتَ ثبىؼ : ثیبى کـػى تزـثَ ای کَ ػلی االٍْل ثیبى ًبپؾیـ امت : امتف

ـاى ػؿ کبؿ مـًگْى کـػى اثقاؿ کبؿ عْػ ُنتٌؼ : ّ ػؿ . ثـ عالف ًْینٌؼگبى ًخـ ، ىبػمغيثیبى فمؼاى 

 تاله ثـای فـاتـ ؿفتي اف آى.

تب آًزب کَ ایي ًظـیَ هی پؾیـػ کَ ٌُـ چیقی ػؿثبؿٍ ی فیجبیی  مت ، چٌؼاى ًظـیَ ی ربلجی ًینت . 

ػؿثبؿٍ آى ؿا هؼلْل کـػٍ امت . اًگبؿ کَ ثگْیین ٌُـ " )ّاثنتگی امتتیک هؼؿى ثَ ایي هفِْم هیبى تِی 

ی " فیجبیی مت ُوبًطْؿ کَ ػلن "ػؿ ثبؿٍ ی" صمیمت امت ! ( اهب صتی اگـ ایي ًظـیَ اف ىـ هفِْم 

فیجبیی ُن عالً ىْػ ، ٌُْف هغبلفت رؼی تـی هی تْاى ثب آى ػاىت . ایي ثـػاىت کَ ثیبى کـػى اهـ 

ب( امت ، عبم ّ غیـ تبؿیغی ثیبى ًبپؾیـ کبؿکـػ ربّػاًَ ی ىؼـ ) ثَ ػٌْاى پبؿاػایوی ثـای ُوَ ی ٌُـ ُ

امت . اگـ اهـ ثیبى ًبپؾیـ یک همْلَ هْموی } ّ ثبف گيت کٌٌؼٍ { ی آگبُی مت ، لطؼب ُویيَ ُن ػؿ 

للوـّ ٌُـُب ربیگبٍ ًؼاىتَ امت . ربیگبٍ مٌتی آى ػؿ گفتوبى هؾُجی ، ّ ثؼؼ اف آى ) یؼٌی ثؼؼ اف ًبهَ ی 

ت کَ ٌُـهٌؼاى هؼبٍـ ػل هيغْل مکْت اًؼ ، ّ ػؿ ًتیزَ ، ُفتن افالْٓى* ( فلنفَ ثٍْ امت . ایي ّالؼی

ثب لؼؿی گنتـه ، هيغْل اهـ ثیبى ًبپؾیـ ، ثبیؼ ثَ ٍْؿت تبؿیغی ثَ ػٌْاى پیبهؼ امطْؿٍ ی "هطلك" 

ثْػى ٌُـ فِویؼٍ ىْػ کَ ػؿ آغبف ایي ثضج ثؼاى اىبؿٍ ىؼ. اؿفىی کَ ثَ مکْت ػاػٍ ىؼٍ اف ٓجیؼت ٌُـ 

ىیٍْ ی هؼبٍـ ًنجت ػاػى ثـعی کیفیبت "هطلك" ثَ ىیء ٌُـی ّ فؼبلیت ٌُـهٌؼ  ثـ ًوی عیقػ ثلکَ اف

 هی آیؼ. 

گنتـػگی ػؿگیـی ٌُـ ثب اهـ ثیبى ًبپؾیـ چیقی هيغٌ تـ ّ هؼبٍـ تـ امت : ٌُـ ، ثَ هفِْم هؼؿى آى 

م ، ُویيَ هـتجٔ ثب مـپیچی ُبی ًظبم هٌؼ ىکلی امت . ًمِ ًظبم هٌؼ ىیٍْ ُبی هـمْم آفـیٌو فـ

هخال ٌُگبهی کَ هغبٓجبى ثب  -ًبى ُبلَ ای اف ًبگفتٌی ثْػى هی ثغيؼآتْمٔ ٌُـهٌؼاى هؼؿى ثَ آحبؿ 

ًبؿاصتی صْْؿ هٌفی چیق ُبیی ؿا کَ ثبیؼ ثبىٌؼ ّلی ًبگفتَ هبًؼٍ اًؼ صل هی کٌٌؼ ّ یب ّلتی ُـ "اظِبؿ" 

مبػٍ ثی هؼٌبیی ػاؿػ. اهب ایي ی کَ ثَ ىکلی ًْ ّ ػىْاؿ هطـس هی ىْػ گـایو ثَ چٌؼ پِلْیی ّ یب عیلی 

رٌجَ ُبی ثیبى ًبپؾیـی ًجبیؼ ثَ لیوت اف ػمت ؿفتي تْرَ ثَ آًچَ ػؿ احـ ٌُـی صبّـ امت توبم ىْػ. ٌُـ 

هؼبٍـ ، ٍـف ًظـ اف ایي کَ ثَ چَ اًؼافٍ عْػ ؿا ثـ امبك پنٌؼیؼى ًفی تؼـیف هی کٌؼ ، هی تْاًؼ ثَ 

 ًْع ىکلی ، هْؿػ ثـؿمی لـاؿ گیـػ.ػٌْاى هزوْػَ ای اف ثیبًبت ایزبثی ، اف 

هخال ، ُـ احـ ٌُـی ثَ هب ىکلی اف پبؿاػاین یب هؼلی ثـای ىٌبعتي چیقی هی ػُؼ ، یک ىٌبعت ىٌبمی. اهب 

اگـ آى ؿا ثَ ػٌْاى ىیء ای هؼٌْی ػؿ ًظـ ثگیـین ، َهـَکت ثلٌؼپـّافی ُب ثَ مْی هطلك ، آًچَ احـ 

 ىأى ِ ؿفتبؿی مت  ، هؼیبؿی ثـای عاللا-ارتوبػی ّ هتب-اؿائَ هی ػُؼ هؼل ّیژٍ ای اف اػة هتب

(decorum)  ُـ احـ ٌُـی تؼییي کٌٌؼٍ ی ّصؼتی امت اف تـریضبتی هيغٌ ػؿ ثبؿٍ ی آى چَ کَ هی .

ُوقهبى ثب پیيٌِبػی ّوٌی ػؿ ؿػ لْاػؼ پیو اف ایي }احـ{تْاًؼ یب ًوی تْاًؼ ثیبى ) یب ثبفًوبیی ( ىْػ. 

) یب ثبفًوبیی ( ىْػ ، هضؼّػٍ ی عبً عْػ ؿا ُن تؼییي هی  همؼك ىوـػٍ ىؼٍ ی آًچَ کَ هی تْاًؼ گفتَ

 کٌؼ.
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 ػّ ىیٍْ ی ربًجؼاؿی اف مکْت : پـ مـ ٍؼا ّ آؿام.



 

ىیٍْ ی پـ مـ ٍؼا ، ًتیزَ ی ثـًِبػٍ ی ًب مبفگبؿ "اىجبع" ّ "عال" امت . ؿمْا مت کَ ػؿیبفت 

هٌفی فـّ مکْت ِی ّصيتٌبک ّ آًی ػؿ عالء ِهی تْاًؼ ثَ امتغـال جبع، ىیؼا کٌٌؼٍ ّ تـا فثبًی ِ اىصنبًی 

پبىؼ. ایي ًْع ربًجؼاؿی اف مکْت ، ثب توبم آگبُی اه اف ؿینک پؾیـی ) تِؼیؼ ػل ثَ ُن عْؿػگی هؼٌْی 

اغلت آعـفهبًی مت ّ ًبچبؿ ،، صتی ػیْاًگی ( ثَ تت آلْػگی ّ تؼوین ثیو اف صؼ گـایو ػاؿػ. ُوچٌیي 

، ّ  یک پبیبى عـفهبًی ؿا ًیق هتضول ىْػ : غیجگْیی کـػىامت آثـّؿیقی هغًَْ ُوَ ی تفکـات آ

َ هی آیؼ ، ّ هْػؼ هی گؾؿػ ، ّ ثؼؼ تؼییي تبؿیغی ػّثبؿٍ ثـای آتو مْفی ثقؿگ کػیؼى ؿّفی }تبفٍ{ 

 گفتوبى. -آگبُی ّ آلْػگی هْحـ فثبى ّ اف ًفل افتبػى اهکبًبت ٌُـ

ت . امبمب ،عْػ ؿا ثَ ػٌْاى گنتـه رٌجَ ىیٍْ ی ػیگـ ٍضجت کـػى ػؿثبؿٍ ی مکْت هضتبٓبًَ تـ ام

ی اٍلی مٌت کالمینینن هؼـفی هی کٌؼ : ػل هيغْلی ثب ىیٍْ ُبی ؿفتبؿ هٌبمت ّ هؼیبؿ ُبی عْه 

ام. الجتَ ، ثب اًتمبل ایي ػل هيغْلی   nامت ثَ تْاى ( reticence)گْیی"  مٌزیؼٌٍِب "ثـعْؿػی. مکْت ت

رؼیت امتؼاللی ثَ ؽٌُیتی ٌٓق آهیق ّ گيْػٍ اف ثنتـ ٌُـ کالمیک مٌتی ، لضي آى ػگـگْى هی ىْػ . 

تجؼیل هی ىْػ. اهب ثب ایي کَ ىیٍْ ی پـ مـ ّ ٍؼای اػالم ؿتْؿیک مکْت هوکي امت پـىْؿتـ ثَ ًظـ 

ؿمؼ ، ٓـفؼاؿاى کن ٍؼا تـ آى ) هبًٌؼ کیذ ّ رًْق( چیقی ثَ ُوبى اًؼافٍ تکبى ػٌُؼٍ هی گْیٌؼ . آًِب ًیق 

ُبی هطلك ٌُـ پبمظ هی ػٌُؼ ) ثب ؿػ کـػى ثـًبهَ هٌؼ ٌُـ ( آًِب ًیق ػؿ  ثَ ُوبى ایؼٍ ی ثلٌؼ پـّافی

ػمل گـا رب افتبػٍ مِین اًؼ ، ػؿ ّالغ ػؿ ًفـت ثْؿژّافی ِهنلٔ ِفـٌُگ ًِفـت اف "هؼبًی" ای کَ تْمٔ ِ

ُوچْى ًب  فبؿّت ُب ، ثـعی ٌُـهٌؼاى ػاػا ّ ثاف فـٌُگ ثَ هؼٌبی آىٌبی آى. اهب اًؼیيَ ای کَ فْتْؿین

هیؼی ای آفاؿًؼٍ ّ کيف ّ ىِْػی هٌضـف اف آعـ فهبى ثَ آى ٍؼا ثغيیؼًؼ ، ثب ثیبى ىؼى ثَ ىکلی ا

هْػثبًَ تـ ّ ثَ ػٌْاى تْالی ای اف تبییؼ ُبی ىْعی آهیق ، رؼیت اه کوتـ ًوی ىْػ. ػؿ ّالغ ، هی تْاى 

بًؼ ، آگبُبًَ ، تٌِب امتؼالل کـػ کَ مکْت هضتول امت ثَ ػٌْاى هفِْهی فًؼٍ ثـای ٌُـ هؼؿى ثبلی ثو

 ٌُگبهی کَ ثب ٌٓقی کوبثیو ًظبم هٌؼ ػًجبل هی ىْػ.

اف ًفل اًؼاعتي هؼٌی عْػىبى ،  -توبهی پـّژٍ ُبی هؼٌْی هَـف کـػى تؼؿیزی عْػىبى امت ٓجیؼت ِ

هؼٌی ّاژگبًی کَ ٍْؿتجٌؼی کـػٍ اًؼ. ) ػؿمت ثَ ُویي ػلیل امت کَ الفم امت "هؼٌْیت" هؼاّهب عْػ ِ

آگبُی ػؿ ًمطَ ای پـّژٍ ُبیی ثـای اف ُن ـاع ىْػ. ( توبهی پـّژٍ ُبی ًِبیت گـای اٍیل ِاف ًْ اعت

 تبؿ ّ پْػ عْػ اًؼیيَ هی ىًْؼ. ػؿیؼى ِ

لطؼب، ٌُـ ثَ ػٌْاى پـّژٍ ای هؼٌْی امتخٌبیی ثـ ایي لبػؼٍ ًینت. ثَ ػٌْاى ًنغَ ثؼلی اًتقاػی ّ تکَ 

لی هؾُجی ثب رقئیبت اؿائَ کـػٍ اًؼ ، ٌُـ رؼی فهبى هب تکَ اف ًینت اًگبؿی هخجتی کَ امطْؿٍ ُبی اٍْ

ثَ ىکلی فقایٌؼٍ ثَ مْی ؿًذ آّؿ تـیي فـاف ّ فـّػ ُبی آگبُی مْق ػاػٍ ىؼٍ امت . لبثل ػؿک امت کَ 

ٌٓق، تٌِب پبػفُـ چٌیي امتفبػٍ ی فزیؼی اف ٌُـ ثبىؼ ، ُوچْى هیؼاى هَبفی کَ آفهْى ًِبیی آگبُی ػؿ 

ػّؿًوبی کًٌْی ایي امت کَ ٌُـهٌؼاى ثَ هلغی کـػى ٌُـ اػاهَ عْاٌُؼ ػاػ ّ ػّثبؿٍ آى ٍْؿت هی گیـػ. 

آى ؿا ثَ ىکلی کبمتَ تـ فًؼٍ عْاٌُؼ کـػ. تب فهبًی کَ ٌُـ فیـ فيبؿ پـميگـی هقهي لـاؿ ػاؿػ ، 

 هٌبمت ثَ ًظـ عْاُؼ ؿمیؼ کَ ثـعی اف پـمو ُب کیفیتی ىْعی آهیق ػاىتَ ثبىٌؼ. 

 ، ىبیؼ ، عْػ ثنتگی ثَ فًؼٍ هبًؼى }اهکبى{ ٌٓق پـػافی ػاؿػ.  اهب ایي ػّؿ ًوب



 

اف فهبى ممـآ تب کٌْى ، گْاُبى ثنیبؿی ثـ اؿفه ٌٓق ثـای فـػ عٍَْی گْاُی ػاػٍ اًؼ : ثَ ػٌْاى 

عْػ ّ ثَ ػٌْاى ؿّىی ثـای ػیْاًَ ىیٍْ ای پیچیؼٍ ّ رؼی ثـای ثَ ػمت آّؿػى ّ ًگبٍ ػاىتي صمیمت ِ

ٌق تجؼیل ثَ ملیمَ ی همجْل ػؿ فؼبلیتی امبمب روؼی ، یؼٌی آفـیٌو ٌُـی ، ىْػ ، کوتـ ًيؼى. اهب اگـ ٓ

 هفیؼ ثَ ًظـ عْاُؼ ؿمیؼ. 

الفم ًینت ثَ اًؼافٍ ی ًیچَ ، کَ هؼتمؼ ثْػ گنتـه ٌٓق ػؿ للوـّ یک فـٌُگ ُویيَ ثَ هؼٌی میلی اف 

، کلی ٍضجت کٌین. ػؿ ایي ىِـ ِ  لؼؿت ُب ّ لْای صیبتی آى فـٌُگ عْاُؼ ثْػتجبُی ّ آغبف پبیبى  ِ

رؼی ػؿ آى ىِـًّؼیی پیو اف هْػؼ یبفتَ اًؼ ، ثـعی الکتـًّیکی کَ ُوَ ی ٌُـهٌؼاى ِرِبًی ِ هتَل ِ

اؿتجبٓبت اًؼام ّاؿ هیبى فـٌُگ ّ "اًؼیيَ" )ّ ٌُـ اهـّف لطؼب ًْػی اف اًؼیيَ امت ( گننتَ ىؼٍ ّ ػؿ 

، ایي پـمو کَ تب چَ اًؼافٍ هٌبثغ ٌٓق ؿا هی تْاى تضت ًتیزَ تيغیٌ ًیچَ ػیگـ ًب هـثْٓ امت. اهب 

فيبؿ گؾاىت ، ٌُْف ّرْػ ػاؿػ. ثَ ًظـ غیـ هضتول هی ؿمؼ کَ اهکبًبت مـًگْى کـػى هؼاّم پیو 

ًب اهیؼی ّ یب عٌؼٍ ای فـُ ُبی عْػ ػؿ آیٌؼٍ ثتْاًؼ ثَ ْٓؿ ثی پبیبى اػاهَ یبثؼ ، هگـ ایي کَ ثَ تِؼیؼ ِ

 ثَ کل ثی ًفل عْاُؼ کـػ. هٌزـ ىْػ کَ فـػ ؿا 

               

          

      

  

            

      

 

    

   

   

      

                


