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تزًاهِریشی هتقاتل اس آؽپشخاًِ

[ایٗ ٔمبِ ٝزض انُ زض پبؾد ثٔ ٝمبِ ٝی وبضِٛ َٚپبتٛ٘ ٝقت ٝقس و ٝزض
ٔدّ ٝی ِیجطاؾی ٖٛثب ػٛٙاٖ «ظ٘بٖ  ٚپطزاذت پ َٛثطای وبضذبٍ٘ی » ٔٙتكط قسٜ
ثٛز ] [.ؾطزثیطاٖ ایٗ ٔدّ ٝپبؾد ٔب ضا ضز وطز٘س ٔ .ب او ٖٛٙایٗ ٔمبِ ٝضا ٔٙتكط
ٔی وٙیٓ چطا و ٝزض حبَ حبيط ِٛپبت ٝثب ٌكٛزٌی ثیف تطی اظ ؾبیطیٗٔ ،فطٚيبت
چپ ٘ ٚؿجت آٖ ثب خٙجف فٕیٙیؿتی ثیٗ إِّّی ضا ٔفهُثٙسی ٔیوٙس  .ثب ا٘تكبض ایٗ
٘ٛقتٔ ٝب ثحثی ػمیٓ ضا ثب «چپ» ثبظ ٕ٘ی وٙیٓ ثّى ٝث ٝآٖ پبیبٖ ٔیزٞیٓ].
اظ ظٔبٖ ٔبضوؽ ضٚقٗ قس ٜاؾت و ٝؾطٔبی ٝاظ ضٍٞصض زؾتٕعز ،ؾُّٚ ٝ
تٛؾؼٔ ٝییبثس ،ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝثٙیبز خبٔؼ ٝی ؾطٔبی ٝزاضی ،وبضٌط ٔعزثٍیط ٚ
اؾتثٕبض ٔؿتمیٓ ا ٚاؾت .آٖچ ٝو ٝؾبظٔبٖ ٞبی خٙجف َجم ٝی وبضٌط ٘ ٝآٖ ضا
ضٚقٗ وطزٜا٘س  ٝ٘ ٚآٖ ضا ٔفطٚو ٌطفتٝا٘س ،ایٗ اؾت و ٝزلیمبً اظ ضٍٞصض ٕٞیٗ
زؾتٕعز ،اؾتثٕبض وبضٌط غیطٔعزی ؾبظٔبٖزٞی قس ٜاؾت .ایٗ اؾتثٕبض حتب ٔؤثطتط

٘یع ثٛز ٜچطا و ٝفمساٖ زؾتٕعز ،آٖ ضا پٟٙبٖ ؾبذت ٝاؾت  ...آٖ خب ؤ ٝطث ٌٛثٝ
ظ٘بٖ اؾت ،وبض آٖ ٞب ٕٞچ ٖٛذسٔتی قرهی ذبضج اظ ؾطٔبی ٝظبٞط ٔیقٛز] [ .
تهبزفی ٘یؿت و ٝزض چٙس ٔبٌ ٜصقت ٝثؿیبضی اظ ٔدالت چپ ،حٕالتی ضا
٘ؿجت ث ٝدستوسد برای کبر خبًگی ٔٙتكط وطزٜا٘سٞ .ط ظٔبٖ و ٝخٙجف ظ٘بٖ
ٔٛيؼی ٔؿتمُ ٌطفت ،ٝچپ احؿبؼ ذُط وطز ٜاؾت .چپ ٔؼتمس اؾت ایٗ زٚضٕ٘ب
ٔؼب٘ی يٕٙی ای زاضز و ٝفطاتط اظ «ٔؿأِٝی ظ٘بٖ» ٔی ضٚز  ٚثیبٌٖط ٌؿؿت زض
ؾیبؾت ٞبی ٌصقت ٚ ٝاو ٖٛٙقبٖ  ٓٞزض لجبَ ظ٘بٖ  ٓٞ ٚزض لجبَ ثمی ٝی َجم ٝی
وبضٌط اؾت .اِجت ٝفطلٌٝطایی چپ ثَٛ ٝض ؾٙتی زض ٘ؿجت ثب ٔجبضظات ظ٘بٖ ٘كبٖ
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زاز ٜاؾت پیبٔسی زضن ؾُحی اظ ٘ح ٜٛی تؿٍّ ؾطٔبیٝزاضی ٘ ٚیع ؾٕتٚؾٛیی
اؾت ؤ ٝجبضظٜی َجمبتی ثبیس زض پیف ٌیطز تب ایٗ ؾُّ ٝضا ثكىٙس .
چپ تحت ػٛٙاٖ «ٔجبضظ ٜی َجمبتی» ٙٔ« ٚبفغ ٔتحس َجم ٝی وبضٌط» ٕٛٞ ،اضٜ
ثرفٞبی ثٝذهٛنی اظ َجمٝی وبضٌط ضا ثٝػٛٙاٖ ؾٛغٞ ٜبی ا٘مالثی ثطٌعیس ٚ ٜزض
ٔجبضظٜای و ٝایٗ ثرف ٞب ث ٝضا ٜا٘ساذتٝا٘س ثمی ٝضا ث ٝایفبی ٘مكی نطفبً حٕبیتی
ٔحى ْٛوطز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ چپ زض اٞساف ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتطاتػیىف ٕٞبٖ
تمؿیٓثٙسیٞبی َجمبتی ضا ثبظتِٛیس وطز ٜؤ ٝكرهٝی تمؿیٓ وبض زض ؾطٔبیٝزاضی
اؾت  .اظ ٕٞیٗ ض ،ٚچپ  ،ث ٝضغٓ تٛٙع ٔٛايغ تبوتیىی ،ثِ ٝحبِ اؾتطاتػیه یىپبضچٝ
اؾت  .اؾتبِیٙیؿتٞب ،تطٚتؿىیؿتٞب ،آ٘بضوِٛیجطتبضیٗ ٞب ،چپ لسیٓ  ،ٛ٘ ٚظٔب٘یوٝ
٘ٛثت ث ٝا٘تربة ؾٛغٞ ٜبی ا٘مالثی ٔی ضؾس ثب ٔفطٚيبت  ٚاؾتسالَ ٞبی ٔكبثٝ
ٕٞسؾت ٔیق٘ٛس .

آىّب بِ هب «پیطرفت» اعطب هیکٌٌذ
اظ ظٔب٘ی و ٝچپ زؾتٕعز ضا زضٔمبْ ٔطظ تمؿیٓ ثٙسی ٔیبٖ وبض  ٚغیطوبض ،تِٛیس
 ٚاٍُ٘ٚاضٌی ،لسضت ثبِم ٚ ٜٛثی لسضتی پصیطفت ٝاؾت ،حدٓ ا٘ج ٜٛوبض غیطٔعزی وٝ
ظ٘بٖ زض ذب٘ ٝثطای ؾطٔبی ٝا٘دبْ ٔیزٙٞس اظ تحّیُٞب  ٚاؾتطاتػیقبٖ ثیطٔ ٖٚب٘سٜ
اؾت .اظ ِٙیٗ تب ٌطأكی  ٚتب غِٚیت ٔیكُ ،وُ ؾٙت چپ ثط ؾط فطػیثٛزٖ وبض
ذبٍ٘ی زض ثبظتِٛیس ؾطٔبی ٚ ٝفطػیثٛزٖ ظٖ ذب٘ٝزاض زض ٔجبضظ ٜی ا٘مالثی تٛافك
زاقتٝا٘سَ .جك ٘ظط چپ ،ظ٘بٖ زض ٔمبْ ظ٘بٖ ذب٘ٝزاض اظ ؾطٔبی ٝض٘ح ٕ٘یثط٘س ثّىٝ
اظ غیبة آٖ زض ػصاثٙس  .ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ٔكىُ ٔب آٖ اؾت و ٝؾطٔبی ٝزض
زؾتیبثی ث ٝآقپعذب٘ٞٝب  ٚاتبقذٛاةٞبی ٔبٖ قىؿت ذٛضز ٜاؾت ،ثب ایٗ پیبٔس
ًٔبػف و ٝاظ لطاض ٔؼّٔ ْٛب زض ٔطحّٝی فئٛزاِی  ٚپیكبؾطٔبیٝزاضی ثبلی ٔب٘سٜایٓ
ٞ ٚطوبضی و ٝزض آقپعذب٘ٞٝب  ٚاتبقذٛاةٞبی ٔبٖ ٔیوٙیٓ ثی اضتجبٌ ثب زٌطٌ٘ٛی
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اختٕبػی اؾت .ضٚقٗ اؾت و ٝاٌط آقپعذب٘ٞ ٝبیٕبٖ ذبضج اظ ؾطٔبی ٝثبقٙس،
ٔجبضظٜی ٔب ثطای ٘بثٛزی آٖ ٞب ٞطٌع زض قىؿت زازٖ ؾطٔبیٛٔ ٝفك ٘رٛاٞس ثٛز.
ایٗ و ٝچطا ثبیس ؾطٔبی ٝث ٝایٗ حدٓ ا٘ج ٜٛوبض غیطؾٛزآٚض ،ایٗ حدٓ ا٘ج ٜٛوبض
غیطِٔٛس اخبظ ٜثسٞس پطؾكی اؾت و ٝچپ ٞطٌع ٕ٘یپطؾس ،چطا وٕٛٞ ٝاض ٜثٝ
غیطػمال٘ی ثٛزٖ ؾطٔبی٘ ٚ ٝبتٛا٘ی آٖ زض ثط٘بٔ ٝضیعی إَیٙبٖ زاضز  .وٙبیٝآٔیع اؾت
و ٝآٖ ٞب خ ُٟذٛز اظ اضتجبٌ ٚیػ ٜی ظ٘بٖ ثب ؾطٔبی ٝضا ث٘ ٝظطی ٝی ػمتٔب٘سٌی
ؾیبؾی ظ٘بٖ تطخٕ ٝوطز ٜا٘س و ٝتٟٙب اظ ضٍٞصض ٚضٚزٔبٖ ث ٝزضٚاظٞ ٜبی وبضذب٘ٝ
ٔیتٛاٖ ثط آٖ فبئك آٔس .ثٙبثطایٗ ُٔٙك تحّیّی و ٝؾطوٛة ظ٘بٖ ضا زض٘تید ٝی
ٔحطْٚقسٖقبٖ اظ ضٚاثٍ ؾطٔبیٝزاضا٘ٔ ٝیثیٙس ،ث٘ ٝبٌعیط ث  ٝایٗ اؾتطاتػی ثطای ٔب
ٔیا٘دبٔس وٚ ٝاضز ایٗ ضٚاثٍ قٛیٓ  ٝ٘ ٚایٗ و ٝآٖ ضا ٘بثٛز وٙیٓ .
ثٙب ث ٝایٗ تؼجیط ،اضتجبَی ثی ٚاؾُٔ ٝیبٖ اؾتطاتػی چپ ثطای ظ٘بٖ ٚ
اؾتطاتػیاـ ثطای «خٟبٖ ؾٚ »ْٛخٛز زاضز .ثٕٞ ٝیٗ تطتیت ،ثٕٞ ٝبٖ َطیك وٝ
ٔی ذٛاٙٞس ظ٘بٖ ضا ث ٝوبضذب٘ٞٝب ثیبٚض٘سٔ ،یذٛاٙٞس وبضذب٘ٞٝب ضا ث« ٝخٟبٖ ؾ»ْٛ
ثیبٚض٘س  .زض ٞط زٛٔ ٚضز فطو ٔیوٙٙس و« ٝتٛؾؼ٘ٝیبفتٍبٖ» -وؿب٘ی اظ ٔب وٝ
زؾتٕعز ٘ساض٘س  ٚزض ؾُح تىِٛٛٙغیه پبییٗتطی وبض ٔیوٙٙس  -زض ٔمبیؿ ٝثب
«َجم ٝی وبضٌط ٚالؼی» ػمت ٔب٘سٞ ٜؿتٙس  ٚتٟٙب اظ ضٍٞصض زؾت یبثی ثٛ٘ ٝع
پیكطفتٝتطی اظ اؾتثٕبض ؾطٔبی ٝزاضا٘ ،ٝیؼٙی ؾ ٟٓثعضي تطی اظ وبض وبضذب٘،ٝ
ٔیتٛا٘ٙس ػمت ٔب٘سٌی قبٖ ضا خجطاٖ وٙٙس .زض ٞط زٛٔ ٚضز٘ ،عاػی و ٝچپ ثطای
ثیزؾتٕعزی ،ثطای «تٛؾؼ٘ٝیبفتٍی» ،پیف ٔی وكسٔ ،جبضظ ٜثطػّی ٝؾطٔبی٘ ٝیؿت
ثّىٔ ٝجبضظ ٜثطای ؾطٔبی ٝث ٝقىُ ػمال٘یتط ،تٛؾؼ ٝیبفتٝتط ِٛٔ ٚستط ،اؾت  .زض
ٔٛضز ٔب ،آٖ ٞب ٘ ٝتٟٙب «حك وبض » اػُب ٔیوٙٙس ( ایٗ ضا و ٝثٞ ٝط وبضٌطی اضظا٘ی
ٔیوٙٙس)  ،ثّى ٝحك وبض ثیفتط ػطئ ٝیوٙٙس ،حك ایٗو ٝثیفتط اؾتثٕبض قٛیٓ .
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زهیٌی جذیذ برای هببرزُ
قبِٛز ٜی ؾیبؾی زؾتٕعز ثطای وبض ذبٍ٘ی ،أتٙبع ایٗ ایسئِٛٛغی ؾطٔبیٝزاضا٘ٝ
اؾت و ٝثی زؾتٕعزی  ٚتٛؾؼ ٝی تىِٛٛٙغیه پبییٗ ضا ٔؼبزَ ػمتٔب٘سٌی ؾیبؾی،
ٔؼبزَ فمساٖ لسضت ٟ٘ ٚبیتبً ،زضٔمبْ پیفقطَی ثطای ؾبظٔبٖ یبفتٗ ٔبٖٔ ،ؼبزَ ٘یبظ
ث ٝؾطٔبی ٝثطای ؾبظٔبٖ زٞی ٔب ٔیزا٘س ٔ .ؿئِٛیت ایٗ ٔؿأِ ٝثطػٟس ٜی ذٛز ٔبؾت
ظیطا اظ آٖ خب و ٝثی زؾتٕعز ٞؿتیٓ یب زض ؾُح تىِٛٛٙغیه پبییٗتطی وبض ٔیوٙیٓ
( ٚایٗ ز ٚقطٌ ػٕیمبً ثٚ ٓٞ ٝاثؿت ٝاؾت) ٘ ،یبظٞبیٔبٖ ثبیس اظ ثمی ٝی َجم ٝی
وبضٌط ٔتفبٚت ثبقس ٔ .ب ظیطثبض پصیطـ ایٗ ٔٛيٛع ٕ٘ی ضٚیٓ و ٝچ ٖٛو ٝوبضٌط
ٔطز وبضذب٘ ٝی تِٛیس ذٛزض ٚزض زیتطٚیت ٔیتٛا ٘س زض ثطاثط ذٍ ٔ٘ٛتبغ لیبْ وٙس،
پؽ ٞسف ٔب ٘یع ثبیس ثب آغبظ اظ آقپعذب٘ٞٝبیٔبٖ زض والٖ قٟطٞب یب آقپعذب٘ٞٝب ٚ
ٔعاضع «خٟبٖ ؾ ،»ْٛوبض زض وبضذب٘ ٝثبقس و ٝوبضٌطاٖ زض تٕبْ ز٘یب ثَٛٝض
فعایٙس ٜای اظ آٖ أتٙبع ٔیوٙٙسٔ .ربِفت ٔب ثب ایسئِٛٛغی چپٌطایب٘ ٝزضؾت ٕٞبٖ
٘پصیطفتٗ تٛؾؼٝی ؾطٔبیٝزاضی ثٙٔٝعِٝی ضاٞی ث ٝؾٛی آظازی اؾت ،یب ثَٛٝض
زلیك تط ٔربِفت ثب تٕبٔی اقىبَ ؾطٔبی ٝزاضی اؾت .زض شات ایٗ ٘پصیطفتٗ،
ثبظتؼطیفی اؾت اظ ایٗ و ٝؾطٔبیٝزاضی چیؿت َ ٚجم ٝی وبضٌط ویؿت ،یؼٙی
اضظیبثی ٔدسز ٘یطٞٚبی َجمبتی ٘ ٚیبظٞبی َجمبتی .
پ ؽ زؾتٕعز ثطای وبض ذبٍ٘ی تٟٙب یه ُٔبِج ٝزض وٙبض ؾبیط ُٔبِجبت ٘یؿت،
ثّى ٝزٚضٕ٘بیی ؾیبؾی اؾت و ٝظٔیٙی خسیسی ثطای ٔجبضظٔ ٜی ٌكبیس و ٝاظ ظ٘بٖ
آغبظ ٔی قٛز ِٚی ث ٝؾٛز تٕبْ َجمٝی وبضٌط اؾت ] [.ثط ایٗ ٔؿئّ ٝثبیس تأویس
وطز ،چطا و ٝتمّیُ زؾتٕعز ثطای وبض ذبٍ٘ی ث ٝیه ُٔبِج ،ٝػٙهطی ٔتسا َٚزض
حٕالت چپ ث ٝآٖ اؾت؛ قی ٜٛای ثطای اػتجبضظزایی اظ آٖ اؾت وٙٔ ٝتمسا٘ف ضا
لبزض ٔی ؾبظز اظ ٔٛاخ ٟٝثب ٔؿبئُ ؾیبؾیای و ٝایٗ ٔجبضظ ٜثطٔی اٍ٘یعز اختٙبة
وٙٙس.
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ٔمبِٝی ِٛپبت« ،ٝظ٘بٖ  ٚپطزاذت پ َٛثطای وبض ذبٍ٘ی»ٕٝ٘ٛ٘ ،ای اظ ایٗ زؾت
اؾت .ػٛٙاٖ « ،پطزاذت پ َٛثطای وبض ذبٍ٘ی»  ،اظ پیف ٔؿئّ ٝضا تحطیف ٔیوٙس،
ظیطا زؾتٕعز تٟٙب ٔمساضی پ٘ َٛیؿت ،ثّىٕٛ٘ ٝزی اظ ضاثُٝی لسضت ٔیبٖ ؾطٔبیٝ
َ ٚجمٝی وبضٌط اؾت  .قیٜٛای ٛٞقٕٙسا٘ ٝتط زض اػتجبضظزایی اظ زؾتٕعز ثطای وبض
ذبٍ٘ی ازػبی آٖ اؾت و ٝایٗ زٚضٕ٘ب اظ ایتبِیب ٚاض ز قس ٜاؾت  ٚتٙبؾت ثؿیبض وٕی
ثب ٚيؼیت ایبالت ٔتحس ٜزاضز و ٝزض آٖ ظ٘بٖ «وبض ٔیوٙٙس» .ایٗ ٔثبِی زیٍط اظ
اَالػبت غٍّ اؾت « .لسضت ظ٘بٖ  ٚثطا٘ساظی اختٕبع»  -تٟٙب ٔٙجؼی وِٛ ٝپبت ٝثٝ
آٖ اضخبع ٔی زٞس -ثُؼس ثیٗ إِّّی ثؿتطی ضا و ٝزض آٖ زؾتٕعز ثطای وبض ذبٍ٘ی
پسیس آٔس ،تهسیك ٔیوٙس  .زض ٞط نٛضت ضزیبثی ذبؾتٍب ٜخغطافیبیی زؾتٕعز ثطای
وبض ذبٍ٘ی ،زض ٔطحّ ٝی و٘ٛٙیِ ازغبْ ثیٗإِّّی ؾطٔبی ٝذبضج اظ ٔٛيٛع اؾت .
آٖ چ ٝإٞیت زاضز تىٛیٗ ؾیبؾی آٖ اؾت یؼٙی أتٙبع وٙیٓ اظ ایٗ و ٝوبض ،اؾتثٕبض
 ٚلسضت َغیبٖ ػّی ٝآٖ ضا تٟٙب زض ؾبی ٝی حًٛض زؾتٕعز ثجیٙیٓ .زض ٔٛضز ٔب،
پبیب٘ی اؾت ثط تمؿیٓثٙسی ٔیبٖ ظ٘ب٘ی و« ٝوبض ٔیوٙٙس»  ٚظ٘ب٘ی و« ٝوبض
ٕ٘یوٙٙس» (آٖٞب «فمٍ ظ٘بٖ ذب٘ٝزاض» ٞؿتٙس) و ٝایٗ ٔؼٙبی يٕٙی ضا زاضز و ٝوبض
ثی ٔعز وبض ٘یؿت ،وبض ذبٍ٘ی وبض ٘یؿت  ٚث ٝقىّی ٔتٙبلى تٟٙب زض ایبالت ٔتحسٜ
اوثط ظ٘بٖ وبض ٔیوٙٙس  ٚلیبْ ٔی وٙٙس ظیطا ثؿیبضی اظ آٖ ٞب قغُ ز ْٚزاض٘س  .أب
٘سیسٖ وبض ظ٘بٖ زض ذب٘ ،ٝچكٓثؿتٗ ثط وبض ثیٔعز ٔ ٚجبضظٜی اوثطیت چكٍٕیطی
اظ خٕؼیت خٟبٖ اؾتٔ .ب٘ٙس چكٓ پٛقی اظ ایٗ ٔٛيٛع اؾت و ٝؾطٔبی ٝی
آٔطیىبیی ثط وبض ثطزٌبٖ ٘ ٚیع وبض ٔعزی ثٙب قس ٜاؾت  ٚتب ث ٝأطٚظ ٔتىی ثط وبض
ثیٔعز ٔیّیٞ ٖٛب ظٖ ٔ ٚطز زض ظٔیٗ ٞب ،آقپعذب٘ٞٝب  ٚظ٘ساٖ ٞبی ایبالت ٔتحسٚ ٜ
زض ؾطتبؾط خٟبٖ ضقس وطز ٜاؾت .

4 The power of Women and the Subversion of the Community
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کبر پٌْبى
ٔب ثب قطٚعوطزٖ اظ ذٛزٔبٖ زضٔمبْ ظٖٔ ،ی زا٘یٓ و ٝاظ ٘ظط ؾطٔبی ،ٝضٚظ
وبضی اِعأبً چه حمٛلی زض پی ٘ساضز  ٚوبض اظ زضٚاظٞ ٜبی وبضذب٘ ٝقطٚع  ٚث ٝآٖخب
٘یع ذتٓ ٕ٘ی قٛز ٔ ٚبٞیت ٌ ٚؿتط ٜی ذٛزِ وبض ذبٍ٘ی ضا زٚثبض ٜوكف ٔیوٙیٓ .
ظیطا ثٔ ٝحى آ٘ى ٝؾطٞبی ٔبٖ ضا اظ خٛضاة ٞبیی وٚ ٝنّٔ ٝی وٙیٓ  ٚغصاٞبیی وٝ
ٔیپعیٓ ثّٙس ٔی وٙیٓ  ٚث ٝتٕبٔیت ضٚظ وبضی ٔبٖ ٔیٍ٘طیٓٔ ،یثیٙیٓ ثب ایٗ و ٝایٗ
وبض زؾتٕعزی ثطای ذٛزٔبٖ زضثط٘ساقت ،ٝأب اضظ٘س ٜتطیٗ ٔحه َٛضا ثطای ظٟٛض زض
ثبظاض ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝتِٛیس وطزٜایٓ٘ :یطٚی وبض .وبض ذبٍ٘ی ثٔٝطاتت ثیفتط اظ
تٕیعوبضی ٔٙعَ اؾت .ذسٔت وطزٖ ثِ ٝحبِ خؿٕی ،احؿبؾی  ٚخٙؿی ثٝ
زؾتٕعزثٍیطاٖ  ٚآٔبز ٜوطزٖ آٖ ٞب ثطای وبض ٞط ضٚظ ٜاؾت ٔ .طالجت اظ فطظ٘سأٖبٖ
 وبضٌطاٖ آیٙس - ٜاؾت ،وٕه وطزٖ ث ٝآٖ ٞب اظ تِٛس تب ؾبَٞبی ٔسضؾٝقبٖاؾت ،إَیٙبٖ یبفتٗ اظ ایٗو ٝآٖ ٞب  ٓٞث ٝقیٜٞٛبیی و ٝاظ آٖ ٞب تحت ِٛای
ؾطٔبیٝزاضی ا٘تظبض ٔیضٚز ،ػُٕ ٔیوٙٙس .ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝپكت ٞط وبضذب٘ ،ٝپكت
ٞط ٔسضؾٞ ،ٝط ازاض ٜیب ٔؼسٖ ،وبض پٟٙبٖ ٔیّیٞ ٖٛب ظٖ ٚخٛز زاضز و ٝظ٘سٌی قبٖ ٚ
وبضقبٖ ضا نطف وطز ٜا٘س تب ٘یطٚی وبضی تِٛیس وٙٙس و ٝزض آٖ وبضذب٘ٞٝب،
ٔساضؼ ،ازاضٞ ٜب یب ٔؼبزٖ وبض وٙٙس] 5[.
ثٕٞ ٝیٗ ػّت اؾت و ٝتب ث ٝأطٚظ زض ٞط زٚی وكٛضٞبی «تٛؾؼ ٝیبفتٚ » ٝ
«تٛؾؼ٘ٝیبفت ،»ٝوبض ذبٍ٘ی  ٚذب٘ٛاز ٜؾتٞ ٖٛبی تِٛیس ؾطٔبی ٝزاضا٘ٞ ٝؿتٙس .
زؾتطؼ پصیطی وبضی پبیساض  ٚثباً٘جبٌ ،قطٌ يطٚضی تِٛیس زض ٞط ٔطحّ ٝی
تٛؾؼٝی ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝاؾت .قطایٍ وبضٔبٖ اظ وكٛضی ث ٝوكٛض زیٍطٔ ،تفبٚت
اؾت  .زض ثؼًی وكٛضٞب ٔدجٛض ث ٝتِٛیس ضٚظافع ٖٚفطظ٘ساٖ ٞؿتیٓ  ٚزض ؾبیط
وكٛضٞب ثٔ ٝب ٌفت ٝقس ٜاؾت و ٝثبظتِٛیس ٘ىٙیٓٔ ،رهٛنبً اٌط ؾیبٜپٛؾت یب
ٔؿتٕطی ثٍیط ٞؿتیٓ ،یب لهس ثبظتِٛیس «آزْ ٞبی زضزؾطآفطیٗ» ضا زاضیٓ .زض ثؼًی
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وكٛضٞب ٔب وبضٌط غیطٔبٞط ثطای ٔعاضع تِٛیس ٔیوٙیٓ أب زض ثطذی زیٍط وبضٌطاٖ
ٔبٞط  ٚتىٙؿیٗ .أب زض ٞط وكٛض ،وبض غیطٔعزی ٔبٖ ٚ ٚظیف ٝای و ٝثطای ؾطٔبیٝ
ا٘دبْ ٔی زٞیٓ ٔكبث ٝاؾت .
یبفتٗ قغُ زٞ ْٚیچٌبٔ ٜب ضا اظ قغُ أَٚبٖ ضٞب ٘ىطز ٜاؾت .زٚقغّٝثٛزٖ
ثطای ظ٘بٖ تٟٙب ثٔ ٝؼٙبی ظٔبٖ  ٚا٘طغی حتب وٕتط ثطای ٔجبضظ ٜثط يس ٞط زٚی
آٖٞب اؾت .ػال ٜٚثط ایٗ ،ظ٘ی و ٝث ٝنٛضت تٕبْ ٚلت زض ذب٘ ٝیب ذبضج اظ آٖ ٘یع
وبض ٔیوٙسٔ ،تأ ُٞیب ٔدطز ،ثبیس ؾبػت ٞب وبض ضا نطف ثبظتِٛیس ٘یطٚی وبض ذٛزـ
ثىٙس  ٚظ٘بٖ ث ٝذٛثی اظ اؾتجساز ایٗ ٚظیف ٝآٌبٜا٘س ،ظیطا ثطای قبٖ چ ٝزض ثبظاض
اظزٚاج یب زض ثبظاض وبض ٔعزی ،پیطاٙٞی ظیجب ٛٔ ٚیی آضاؾت ٝقطایٍ ث ٝزؾتآٚضزٖ
قغُ اؾت .
ثٙبثطایٗ ٔب قه زاضیٓ و ٝزض ایبالت ٔتحسٔ« ٜساضؼ ،وٛزوؿتبٖٞب،
ٟٔسوٛزن  ٚتّٛیعی ،ٖٛثرف اػظٓ ٔؿئِٛیت اختٕبػی ؾبظی فطظ٘ساٖ ضا اظ زٚـ
ٔبزضاٖقبٖ ثطزاقتٝا٘س»  ٚایٗو« ٝوبٞف ا٘ساظٜی ذب٘ٔ ٚ ٝبقیٙی ؾبظی وبض ذبٍ٘ی
ث ٝایٗ ٔؼٙب اؾت و ٝث ٝنٛضت ثبِم ،ٜٛظٔبٖ فطاغت ث ؿیبض ظیبزی ثطای ظٖ ذب٘ ٝزاض
ثبلی ٔب٘س ٜاؾت»  ٚا ٚفمٍ «ؾطٌطْ ذطیس وطزٖ ،اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ  ٚتؼٕیط آٖٞب
اؾت ...و ٝلبػستبً ٔطث ٌٛث ٝنطف ٝخٛیی زض ٚلت اٞ ٚؿتٙس] 6[».
ٟٔسوٛزن ٞب  ٚوٛزوؿتبٖ ٞب ٞطٌع ٞیچ ظٔب٘ی ضا ثطای ذٛزٔبٖ آظاز ٘ىطزٜا٘س
ثّى ٝتٟٙب ٚلت ٔبٖ ضا ثطای وبض ايبفی ثبظ وطزٜا٘س .زض ٔٛضز تىِٛٛٙغی ،تٟٙب زض
ایبالت ٔتحس ٜاؾت ؤ ٝب قىبف ٔیبٖ تىِٛٛٙغی اختٕبػبً زؾتطؼپصیط ٚ
تىِٛٛٙغیای ضا و ٝآٞؿت ٝث ٝزض ٖٚآقپعذب٘ٞ ٝبیٕبٖ ٚاضز قس ٜاؾت اضظیبثی
ٔیوٙیٓ  ٚ .زض ایٗ ٔٛضز ٘یع ،قطٌ ثیٔعزی ٔب اؾت و ٝوٕیت  ٚویفیت
تىِٛٛٙغیای و ٝث ٝزؾت ٔیآٚضیٓ ضا تؼییٗ ٔیوٙس  .چطا و« ٝاٌط زض حسٚزی
ٔكرم ث ٝقٕب حمٛق ؾبػتی پطزاذت ٕ٘یقٛزٞ ،یچ وؽ إٞیت ٕ٘یزٞس و ٝچٝ
ٔست ظٔب٘ی َٔ َٛی وكس تب وبضتبٖ ضا ا٘دبْ زٞیس ] 7[».زض ٞطنٛضتٚ ،يؼیت زض

8

9

عیلَیا فذریچی ٍ ًیکَل کاکظ  /تزجوِی طلیعِ حغیٌی

ایبالت ٔتحسٔ ٜؤیس آٖ اؾت و ٝ٘ ٝتىِٛٛٙغی  ٝ٘ ٚقغُ زٞ ،ْٚیچوساْ ٕ٘ی تٛا٘ٙس
ظ٘بٖ ضا اظ وبض ذبٍ٘ی ذالل وٙٙس  ٚایٗو« ٝتِٛیس یه تىٙؿیٗ ،ثسیُ آؾبٖتطی زض
ٔمبیؿ ٝثب تِٛیس وبضٌط غیطٔبٞط ٘یؿتٔ ،یبٖ ایٗ ز ٚتمسیط ،ثب ٞط ؾُح تىِٛٚٛٙغیىی
و ٝایٗ وبض ا٘دبْ قٛز ،ثب ٞط ٘ٛع ذبنی اظ فطظ٘س و ٝتِٛیس ٔی قٛزٛٔ ،يغ ظ٘بٖ
ثبیس أتٙبع اظ وبض ضایٍبٖ  ٚأتٙبع اظ ظیؿتٗ ثطای تِٛیس وطزٖ ثبقس]8[».
ایٗ ٔؿئّ ٝثبیس ضٚقٗ قٛز و ٝثب ٌفتٗ ایٗ و ٝوبضی و ٝزض ذب٘ ٝاضائٔ ٝیزٞیٓ
تِٛیس ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝاؾت ،آضظٚیی ثطای لب٘٘ٛی قسٖ ث ٝػٛٙاٖ ثركی اظ «٘یطٚی
تِٛیس» ضا ٘ساضیٓ ،ث ٝثیبٖ ثٟتط ایٗ ٔؿئّٛ٘ ٝػی تٛؾُ ث ٝاذاللیبت ٘یؿت .تٟٙب اظ
ٔٙظطی ؾطٔبی ٝزاضاِ٘ٛٔ ،ٝسثٛزٖ اٌط ٘ ٝيطٚضتی اذاللی حسالُ فًیّتی اذاللی
اؾت  .اظ ٔٙظط َجم ٝی وبضٌطِٛٔ ،سثٛزٖ نطفبً یؼٙی اؾتثٕبضقسٖ ٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛوٝ
ٔبضوؽ زضیبفت « ثٙبثطایٗ وبضٌط ِٔٛسثٛزٖ اظ ذٛـ الجبِی ٘یؿت ثّى ٝثسقب٘ؿی
اؾت ] 9[».ثٙبثطایٗ ٔب «اػتٕبز ث٘ ٝفؽ» وٕی اظ آٖ وؿت ٔیوٙیٓ .] 1[.أب
ظٔب٘یؤ ٝی ٌٛییٓ وبض ذبٍ٘ی ِحظٝای اظ تِٛیس ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝاؾت ،وبضوطز ٚیػٜٔبٖ
ضا زض تمؿیٓثٙسی ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝی وبض ٘ ٚیع اقىبَ ٚیػ ٜای ضا و ٝقٛضـ ثط يس آٖ
ثبیس ثیبثس ،ضٚقٗ ٔیوٙیٓ ٟ٘ .بیتبً ظٔب٘یؤ ٝیٌٛییٓ ٔب ؾطٔبی ٝضا ٔی ؾبظیٓ ،زض انُ
ٔیٌٛییٓ ٔب ٔیتٛا٘یٓ ٔ ٚی ذٛاٞیٓ آٖ ضا ٘بثٛز وٙیٓ ٝ٘ ،ایٗو ٝزض ٘جطزی
قىؿتذٛضز ٜقطیه قٛیٓ تب اظ قىُ  ٚزضخ ٝای اظ اؾتثٕبض ث ٝقىُ  ٚزضخٝای
زیٍط حطوت وٙیٓ .
ٕٞچٙیٗ ثبیس ضٚقٗ ؾبظیٓ ؤ ٝب « ٔمٛالتی اظ ز٘یبی ٔبضوؿیؿتی ضا ث ٝػبضیت
ٕ٘یٌیطیٓ[».

] اِجتٔ ٝی پصیطیٓ و٘ ٝؿجت ثِٛ ٝپبت ٝاقتیبق وٓتطی زض چكٓپٛقی

اظ آثبض ٔبضوؽ زاضیٓ ،ظیطا و ٝایٗ آثبض تحّیّی اضائ ٝزازٜا٘س و ٝتب ث ٝأطٚظ ثطای
ف ٟٓػّٕىطز ٔب زض خبٔؼ ٝی ؾطٔبیٝزاضی حیبتی اؾتٔ .ب ٕٞچٙیٗ ٔكىٛویٓ وٝ
ثی تفبٚتی آقىبض ٔبضوؽ ث ٝوبض ذبٍ٘ی ٕٔىٗ اؾت ضیك ٝزض ػٛأُ تبضیری زاقتٝ
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ثبقسٔ .ب ٔٙحهطاً ث ٝآٖ ؾُح اظ قٚٛیٙیؿٓ ٔطزا٘ ٝؤ ٝبضوؽ ٔكرهبً ثب
ٔؼبنطا٘ف ( ٝ٘ ٚفمٍ ثب آٖٞب) ث ٝاقتطان ٌصاقت اضخبع ٕ٘ی زٞیٓ .ظٔب٘یوٝ
ٔبضوؽ ٔكغٛ٘ َٛقتٗ ثٛز ،ذب٘ٛازٜی ٞؿت ٝای  ٚوبض ذبٍ٘ی ٛٙٞظ وبٔالً ؾبذتٝ
٘كس ٜثٛز ] [.آٖ چٔ ٝبضوؽ زض پیف چكٕب٘ف زاقت ظٖ پطِٚتط ثٛز وٕٞ ٝطاٜ
قٞٛط  ٚفطظ٘سا٘ف زض وبضذب٘ٔ ٝكغُ وبض ثٛز  ٚظٖ ثٛضغٚایی و ٝیه ذسٔتىبض
زاقت  ٚچ ٝذٛزـ وبض ٔیوطز یب ٘٘ ،ٝیطٚی وبضِ وبالیی تِٛیس ٕ٘ی وطز .غیبة
ذب٘ٛازٜی ٞؿت ٝای ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘جٛز و ٝوبضٌطاٖ اظزٚاج یب خفتٌیطی ٕ٘یوطز٘س،
ثّى ٝث ٝایٗ ٔؼٙب ثٛز و ٝضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی  ٚوبض ذبٍ٘ی ظٔب٘یوٞ ٝط ػً ٛذب٘ٛازٜ
پب٘عز ٜؾبػت اظ ضٚظ ضا زض وبضذب٘ ٝؾپطی ٔیوطز ٘بٕٔىٗ ثٛز  ٝ٘ ٚظٔبٖ ثطای
ظ٘سٌی ذب٘ٛازٌی فطا ٓٞثٛز  ٝ٘ ٚفًبی خؿٕی .
٘یبظ ث٘ ٝیطٚی وبض پبیساضتط ًٙٔ ٚجٍ تط ،تٟٙب پؽ اظ ثیٕبضیٞبی ٌٕٝٞیط  ٚوبض
َبلت فطؾبیی و٘ ٝیطٚی وبض ضا وبٞف زاز  ٟٓٔ ٚتط اظ آٖ أٛاج ٔجبضظات پطِٚتطی
زض زٞٝٞبی  8 1 ٚ 8 1و ٝاٍّ٘ؿتبٖ ضا زض آؾتب٘ٝی یه ا٘مالة لطاض زاز،
ؾطٔبی ٝضا ث ٝؾٛی ؾبظٔبٖزٞی ذب٘ٛازٜی ٞؿتٝای زضٔمبْ ٔطوع ثبظتِٛیس ٘یطٚی
وبض ؾٛق زاز  .ذب٘ٛا ز ٝ٘ ،ٜتٟٙب ؾبذتبضی پیكبؾطٔبیٝزاضا٘٘ ٝیؿت ،آٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝب زض
«غطة» ٔی زا٘یٓ ،ثّى ٝذّك ؾطٔبی ٝثطای ؾطٔبی ٝاؾت ،زضٔمبْ ٟ٘بزی و ٝثٙبؾت
وٕیت  ٚویفیت ٘یطٚی وبض  ٚوٙتطِف ضا تًٕیٗ وٙس .ثٙبثطایٗ «ذب٘ٛازٕٞ ٜچٖٛ
ٚاحس تدبضی اظ وبضٌط ٔحبفظت ٔیوٙس أب إَیٙبٖ ٘یع حبنُ ٔی وٙس و ٝا( ٚچٝ
ظٖ  ٚچٔ ٝطز) ٞطٌع چیعی خع وبضٌط ٘رٛاٞس ثٛز ٚ .ث ٝایٗ ػّت اؾت وٝ
ٔجبضظٜی ظٖ َجمٝی وبضٌط ثطيس ذب٘ٛاز ٜحیبتی اؾت[».

]
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بیهسدی هب درهقبم یک ًظن
ذب٘ٛاز ٜيطٚضتبً ٟ٘بزی ٝٙؾبظی وبض ثیٔعزٔبٖٚ ،اثؿتٍی ثیزؾتٕعزٔبٖ ثٝ
ٔطزاٖ  ٚزض٘تیدٟ٘ ٝبزیٝٙؾبظی تمؿیٓ ثٙسی ٘بثطاثطی اؾت اظ ٘یطٚیی ؤ ٝب ضا ٘ ٚیع
ٔطزاٖ ضا ًٔٙجٍ وطز ٜاؾت .ظیطا ثی زؾتٕعزی ٔبٖ ٚ ٚاثؿتٍیٔبٖ ٔطزاٖ ضا ثٝ
قغُ قبٖ ٌط ٜظز ٜاؾت ،اظ ایٗ ضٍٞصض وٞ ٝطٌب ٜذٛاؾتٙس اظ وبضقبٖ ؾط ثبظ ثع٘ٙس
ثب ٕٞؿط  ٚفطظ٘سا٘ی ٔٛاخٔ ٝیق٘ٛس و ٝثٔ ٝعزقبٖ ٚاثؿتٞ ٝؿتٙس .ایٗ خب ثٙیبٖ آٖ
«ػبزات ؤ -ٟٗتؼّك ثٔ ٝطزاٖ ٔ ٚب» اؾت و ٝثطای ِٛپبت ٝقىؿتٗ آٖٞب ثؿیبض
ؾرت اؾت .تهبزفی ٘یؿت و ٝثطای ٔطز زقٛاض اؾت «ظٔب٘جٙسی ٞبی ٚیػ ٜثطای
ٔكبضوت ثطاثط زض ٍٟ٘ساضی اظ فطظ٘س زضذٛاؾت وٙس[».

] یه زِیُ ثطای آٖوٝ

چطا ٔطزاٖ ٕ٘یتٛا٘ٙس ثطای ؾبػبت ٘یٕٚٝلت ثط٘بٔٝضیعی وٙٙس آٖ اؾت وٝ
زؾتٕعز ٔطز ثطای ثمبی ذب٘ٛاز ٜحیبتی اؾت ،حتب اٌط ظٖ زؾتٕعز زٔٚی ثیبٚضزٚ .
اٌط « ذٛزٔبٖ ضا ٔتٕبیُ ث ٝتطخیح یب یبفتٗ قغُٞبی وٓ تط ٔهطفی زضیبثیٓ وٝ
٘تیدتبً ظٔبٖ ثیف تطی ثطای وبض ذب٘ ٝثطایٔبٖ ثبلی ثٍصاضز» ث ٝایٗ زِیُ اؾت وٝ
ٔب ٔكغٔ َٛمبٔٚت زض ثطاثط اؾتثٕبضی قسیستط ٞؿتیٓ ،یؼٙی ٔهطفقسٖ زض یه
وبضذب٘ ٚ ٝؾپؽ ٔهطفقسٖ ثب قتبة ثیفتط زض ذب٘] 5[.ٝ
ٕٞچٙیٗ فمساٖ زؾتٕعزٔبٖ ثطای وبضی و ٝا٘دبْ ٔیزٞیٓٔ ،ؿجت اِٚی ٝی
يؼف ٔب زض ثبظاض وبض زؾتٕعزی اؾت  .وبضفطٔبیبٖ ٔی زا٘ٙس ؤ ٝب ػبزت ث ٝوبض
ثطای ٞیچ زاضیٓ  ٚثؿیبض ٔحتبج ٔمساضی پ َٛثطای ذٛزٔبٖ ٞؿتیٓ ثَٛٝضی وٝ
ٔی تٛا٘ٙس ث ٝاظای لیٕتی ٘بچیع ٔب ضا ث ٝچ ًٙآٚض٘س  .اظ آٖ خب و ٝظٖ ٔتطازف ظٖ
ذب٘ ٝزاض قس ٜاؾتٔ ،ب ایٗ ٛٞیت ٟٔ« ٚبضتٞبی ذب٘ٝزاضی» ای ضا و ٝاظ ثس ٚتِٛس
ٔیآٔٛظیٓ ٞطودب ؤ ٝیضٚیٓ ثب ذٛز حُٕ ٔی وٙیٓ .ث ٝایٗ زِیُ اؾت و ٝقغُ
ظ٘ب٘ٔ ٝؼٕٛالً ز٘جبِ ٝی وبض ذب٘ ٝاؾت ٔ ٚؿیط ٔب ث ٝؾٛی وؿت زؾتٕعز ٔؼٕٛالً ٔب
ضا ث ٝأٛض ذب٘ٝزاضی ثیفتطی ؾٛق ٔیزٞس .ایٗ ٚالؼیت و ٝوبض ذب٘ ٝثسٖٚ
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زؾتٕعز اؾت ث ٝایٗ قطٌِ تحٕیّی اظ ؾٛی خبٔؼ ،ٝضً٘ ٚثٛیی اظ َجیؼیثٛزٖ
(«ظ٘بٍ٘ی» ) ثركیس ٜاؾت و ٝفبضؽ اظ آٖچ ٝا٘دبْ ٔی زٞیٓ ٔب ضا تحت تأثیط لطاض
ٔیزٞس  .ثٙبثطایٗ ٘یبظی ٘ساضیٓ وِٛ ٝپبت ٝثٔ ٝب ثٍٛیس «آٖ چیع يطٚضی و ٝثبیس ثٝ
ذبَط ؾپطز ایٗ اؾت ؤ ٝب یه "خٙؽ"ٞ 5ؿتیٓ ] 6[ ».ؾطٔبی ٝؾبَٞب ثٔ ٝب
ٌفت ٝاؾت ؤ ٝب فمٍ ثطای ؾىؽ  ٚتِٛیس ثچ ٝذٛة ٞؿتیٓ .ایٗ تمؿیٓثٙس یِ
خٙؿیِ وبض اؾت ٔ ٚب اظ تسا ْٚثركیسٖ ث ٝآٖ أتٙبع ٔیوٙیٓ ظیطا ایٗ اتفبق اِعأبً
ٚلتی ضخ ٔیزٞس ؤ ٝیپطؾیٓ « :ظٖ ثٛزٖ ٚالؼبً ث ٝچٔ ٝؼٙبؾت؛ چ ٝویفیتٞبی
ذبنی ،زض نٛضت ٚخٛز ،يطٚضتبً  ٚثطای  ٕٝٞی ظٔبٖ ٞب ث ٝایٗ ذهّت پیٛؾتٝ
اؾت؟»[ ] 7پطؾیسٖ ایٗ ؾؤاَ تٕٙبی یه پبؾد ؾىؿیؿتی اؾت  .چ ٝوؿی
ٔی ٌٛیس ؤ ٝب وی ٞؿتیٓ؟ تٕبْ چیعی ؤ ٝی تٛا٘یٓ ثفٟیٓ ایٗ اؾت ؤ ٝب چٝ
وؿی ٘یؿتیٓ ،تب خبیی و ٝاظ زَ ٔجبضظٔ ٜبٖ ،لسضت الظْ ضا وؿت وٙیٓ تب اظ ٛٞیت
اختٕبػی تحٕیّیٔبٖ زَ ثطوٙیٓ .ایٗ َجم ٝی لبٌٖ٘ٛصاض یب آٖ زؾت ٝاظ ٔكتبلبٖ
لبٌ٘ ٖٛصاضی ٞؿتٙس و ٝیه قرهیت ا٘ؿب٘ی َجیؼی  ٚاثسی ضا پیففطو
ٔیٌیط٘س -ایٗ ٕٞبٖ تساْٚثركیسٖ ث ٝلسضتقبٖ ثط ٔب اؾت.

تکرین خبًَادُ
خؿت ٚخٛی شات ظ٘بٍ٘یِٛ ،پبت ٝضا ث ٝقىّی پیفثیٙیپصیط ث ٝؾٛی تىطیٓ
ٚلیحب٘ ٝی وبض ثیزؾتٕعز زض ذب٘ ٚ ٝوبض ثیزؾتٕعز ثَٛٝض ػبْ ؾٛق ٔیزٞس :
ذب٘ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜث ٝقىّی ؾٙتی تٟٙب قىبف ظ٘سٌی ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝضا فطآٞ
آٚضزٜا٘س و ٝزض آٖٞب افطاز ٔی تٛا٘ٙس احتٕبالً ٘یبظٞبی یىسیٍط ضا اظ ؾط ػكك یب
ٔطالجت ثطآٚضز ٜؾبظ٘س حتب اٌط ایٗ أط ٔؼٕٛالً اظ ؾط تطؼ یب تؿٍّ ٘یع ثبقس .
ٚاِسیٗ ،حسالُ تب حسٚزی ،اظ ؾط ػكك اظ فطظ٘ساٖ ٔحبفظت ٔیوٙٙس ٗٔ ....حتب فىط
5 Sex
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ٔیو ٓٙو ٝایٗ ذبَط ٜظٔب٘ی ؤ ٝب ثعضي ٔی قٛیٓ ٕٞطأ ٜب ظ٘سٔ ٜی ٔب٘س  ٚثٕٞ ٝیٗ
ػّت اؾت وٕٞ ٝیك ٝوبض ٔ ٚطالجتی و ٝاظ ؾط ػكك اؾت  ٝ٘ ٚثط ٔجٙبی پبزاقی
٘مسی ضا ٕٞطا ٜذٛز ٔب٘ٙس ٘ٛػی یٛتٛپیب ٍ٘ٔ ٝیزاضیٓ] 8[.
ا زثیبت خٙجف ظ٘بٖ اثطات ٔرطثی ضا و ٝایٗ ػككٔ ،طالجت  ٚذسٔت ثط ظ٘بٖ
ٚاضز وطز٘ ،ٜكبٖ زاز ٜاؾت .ایٗ ٞب ظ٘دیطٞبیی ٞؿتٙس ؤ ٝب ضا ث ٝقطایُی ٘عزیه
ث ٝثطزٜزاضی ٌط ٜظزٜا٘س .پؽ ٔب اظ ایٗو ٝفالوت ٔبزضاٖ ٔ ٚبزضثعضيٞبی ٔبٖ ٚ
فالوت ذٛزٔبٖ زض ٔمبْ فطظ٘ساٖ ضا زض ذٛز ٘ ٍ ٝزاضیٓ  ٚآٖ ضا ثٛ٘ ٝػی یٛتٛپیب
تطفیغ زٞیٓ ،أتٙبع ٔیٚضظیٓ  .ظٔب٘ی و ٝؾطٔبی ٝیب زِٚت زؾتٕعزی پطزاذت
ٕ٘یوٙس ،آٖ ٞب وٛٔ ٝضز ػكك ٔ ٚطالجت ٞؿتٙس  ٚاِجت ٝثیزؾتٕعز  ٚحتب يؼیفتط،
ٕٞبٖ وؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝثبیس ظ٘سٌیقبٖ ضا پطزاذت وٙٙس .
ٔب ٕٞچٙیٗ پیكٟٙبز ِٛپبت ٝضا ض ز ٔی وٙیٓ ٔجٙی ثط ایٙى ٝزضذٛاؾت اخطت زض
اظای وبض ذبٍ٘ی «تٟٙب ث ٝپٟٙبٖوطزٖ أىب٘بت ثبِمٜٛی ثبظ  ٓٞثیفتط ثطای وبض
ضایٍبِٖ غیطثیٍب٘ ٝوٕه ٔیوٙس»[ ] 9وٌٛ ٝیی ؾطیغتطیٗ ضا ٜث ٝؾٛی وبض
«ثیٍب٘ٝظزا» ا٘دبْ آٖ ث ٝنٛضت ضایٍبٖ اؾت  .ثس ٖٚقه ضییؽ خٕٟٛض فٛضز اظ ایٗ
پیكٟٙبز لسضزا٘ی ذٛاٞس وطز .وبض زاَّٚجب٘ ٝو ٝزِٚت ٔسضٖ ٞطچ ٝثیفتط ثط آٖ
تىیٔ ٝیظ٘سٔ ،جتٙی ثط چٙیٗ تٛظیغ ذیطا٘ ٝای اظ ظٔبٖ ٔب اؾت  .ثب ٚخٛز ایٗ ،ث٘ ٝظط
ٔب اٌط ث ٝػٛو آٖ ؤ ٝبزضاٖ ٔبٖ ثط ػكك ٔ ٚطالجت ٔتىی ثٛز٘س ،اخطتی التهبزی
زاقتٙس ،وٓ تط تّد ٚ ٚاثؿت ٝثٛز٘س  ٚوٓتط ٔٛضز اذبشی لطاض ٔیٌطفتٙس  ٚوٓتط ٓٞ
اظ فطظ٘سا٘كبٖ ؤ ٝساْ آٖ ٞب ضا ث ٝیبز ایثبضٌطیٞبیكبٖ ٔیا٘ساظ٘س ،اذبشی
ٔیوطز٘س ٔ .بزضاٖ ٔبٖ ظٔبٖ  ٚلسضت ثیف تطی ثطای ٔجبضظ ٜػّی ٝچٙیٗ وبضی
زاقتٙس ٔ ٚب ضا ثٔ ٝطحّٝی پیكطفتٝتطی زض ایٗ ٔجبضظٔ ٜیضؾب٘س٘س .
شات ایسئِٛٛغی ؾطٔبی ٝزاضی ایٗ اؾت و ٝذب٘ٛاز ٜضا زض ٔمبْ «ز٘یبیی
ذهٛنی» ،آذطیٗ خجٟٝای ؤ ٝطزاٖ  ٚظ٘بٖ «ضٚح[قبٖ] ضا ظ٘سٔ ٍٝ٘ ٜی زاض٘س» ،
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تىطیٓ وٙس  ٚتؼدجی ٘ساضز و ٝایٗ ایسئِٛٛغی ٕٞطا ٜثب َطاحبٖ ؾطٔبیٝزاض زض ظٔبٖ
حب َِ ّٕٔ ٛاظ «ثحطاٖ» « ٚضیبيت » « ٚؾرتی»[ ،] 1ؾطذٛـ اظ قٟطتی تدسیسیبفتٝ
اؾت ٕٞ .بَٖٛض و ٝضاؾُ ثیىط 6اذیطاً زض ٘یٛیٛضن تبیٕع ثیبٖ وطز ٜاؾت ،ػكك زض
زٚضاٖ ضوٛز التهبزیٔ 7ب ضا زٍِطْ ٍ٘ ٝزاقت  ٚثٟتط ثٛز آٖ ضا زض ؾفط وٛتبٜ
حبيطٔبٖ ث ٝزٚضاٖ ؾرتی ٕٞطا ٜذٛز ثیبٚضیٓ ] [.ایٗ ایسئِٛٛغی و ٝذب٘ٛاز ( ٜیب
اختٕبع) ضا زض ثطاثط وبضذب٘ ،ٝأط قرهی ضا زض ثطاثط أط اختٕبػی ،أط ذهٛنی ضا
زض ثطاثط أط ػٕٔٛی  ٚوبض ِٔٛس ضا زض ثطاثط غیطِٔٛس لطاض ٔیزٞس ػّٕىطزی خٟت
ثطزٌی ٔب زض ذب٘ ٝزاضز و ٝزض غیبة زؾتٕعز ٕٛٞاض ٜزضٔمبْ وٙكی اظ ػكك ظبٞط
قس ٜاؾت .ایٗ ایسئِٛٛغی ػٕیمبً زض تمؿیٓثٙسی ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝاظ وبض ضیك ٝزاضز وٝ
یىی اظ ضٚقٗ تطیٗ تؼبثیطـ ضا زض ؾبظٔبٖزٞی ذب٘ٛاز ٜی ٞؿتٝای ٔییبثس .
قی ٜٛای و ٝزض آٖ ضاثُ ٝی زؾتٕعزی ،ػّٕىطز اختٕبػی ذب٘ٛاز ٜضا ضاظآِٛز
وطز ٜتؼٕیٕی اؾت اظ قی ٜٛای و ٝؾطٔبی ٝزاضی وبض زؾتٕعزی  ٚا٘میبز ضٚاثٍ
اختٕبػی ٔبٖ ضا ث« ٝپی٘ٛسٞبی پِٛی» ،ضاظآِٛز وطز ٜاؾت ٔ .ب اظ ٔبضوؽ آٔٛذتٝایٓ
و ٝزؾتٕعز ،وبض پطزاذت٘كسٜای ضا پٟٙبٖ ٔیوٙس وٙٔ ٝدط ث ٝؾٛز ٔیقٛز  .أب
ا٘ساظٌ ٜیطی وبض ثب زؾتٕعز ،حس  ٚا٘ساظٜای ضا و ٝضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی  ٚاختٕبػیٔبٖ
ٔٙمبز ث ٝضٚاثٍ تِٛیس قسٜا٘س – تجسیُ ث ٝضٚاثٍ تِٛیس قسٜا٘س  -ضا ٘یع پٟٙبٖ
ٔیوٙس ،ثٙبثطایٗ ٞط ِحظ ٝاظ ظ٘سٌی ٔبٖ ػّٕىطزی خٟت ا٘جبقت ؾطٔبی ٝذٛاٞس
زاقت  .زؾتٕعز  ٚفمساٖ آٖ ،ث ٝؾطٔبی ٝاخبظ ٜزاز ٜا٘س تب ا٘ساظ ٜی ٚالؼی ضٚظ
وبضی ٔبٖ ضا ٔرفی وٙس  .وبض زض ٔمبْ یه ثرف اظ ظ٘سٌیٔبٖ و ٝتٟٙب زض ظٔبٖ ٚ
فًبی ٚیػٜای ض خ ٔیزٞس ،ظبٞط ٔیقٛز  .آٖ ظٔب٘ی ضا و ٝزض «وبضذب٘ ٝی اختٕبػی»
ٔهطف ٔیوٙیٓ ،ذٛزٔبٖ ضا ثطای وبض آٔبزٔ ٜی وٙیٓ یب ؾط وبض ٔی ضٚیٓ « ،ػًالت،

6 Russell Baker
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اػهبة ،اؾترٛاٖٞب ٔ ٚغعٔبٖ»[

] ضا ثب اؾٙه ٞبی فٛضی ،ؾىؽ فٛضی  ٚفیّٓٞبی

ؾیٕٙبیی ثبظؾبظی ٔی وٙیٍٕٓٞ ،ی ث ٝقىُ اٚلبت فطاغت  ،ظٔبٖ آظاز  ٚا٘تربة
فطزی ظبٞط ٔیق٘ٛس .

ببزارّبی هتفبٍت کبر
اؾتفبز ٜی ؾطٔبی ٝاظ زؾتٕعز ایٗ ٔٛيٛع ضا ٘یع وَ ٝجم ٝی وبضٌط چ ٝوؿی
اؾت پٟٙبٖ ٔی وٙس  ٚوبضٌطاٖ ضا ٔٙفه ٍ٘ٔ ٝیزاضز .ؾطٔبی ٝاظ ضٍٞصض ضاثُ ٝی
زؾتٕعز ،ثبظاضٞبی ٔتفبٚت وبض ضا ؾبظٔبٖزٞی ٔیوٙس (ثبظاض وبضی ثطای
ؾیب ٜپٛؾتبٖ ،خٛا٘بٖ ،ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ؾفیس) َ« ٚجمٝای وبضٌط» ضا ضٚیبضٚی
پطِٚتبضیبیی «ثیوبض»  ،وٌٛ ٝیب اٍّ٘ی اؾت ثط وبض ٌط ٜٚا ،َٚلطاض ٔیزٞس  .ثٙبثطایٗ
زضٔمبْ ٔؿتٕطی ثٍیطاٖ ثٔ ٝب ٌفت ٝقس ٜاؾت ؤ ٝؼبف اظ ٔبِیبتٞبی «َجم ٝی
وبضٌط» ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ  ٚزض ٔمبْ ظ٘بٖ ذب٘ٝزاض ث ٝقىُ چب ٜثیپبیبٖ حمٛق
قٞٛطٞبیٕبٖ تهٛیط قسٜایٓ .
أب ٟ٘بیتبً يؼف اختٕبػی ٘بقی اظ ثیزؾتٕعزی ،يؼف تٕبْ َجمٝی وبضٌط ثب
ػُف ث ٝؾطٔبی ٝثٛز ٜاؾت  ٚاو٘ ٖٛٙیع ٞؿتٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝتبضید «ٔكبغُ
ٌطیعپب»٘ 8كبٖ ٔیزٞس ،زؾتطؼپصیطی وبض ثی زؾتٕعز  ٓٞز ض وكٛضٞبی
«تٛؾؼ٘ٝیبفت ٓٞ ٚ »ٝزض والٖقٟط ٞب ،ث ٝؾطٔبی ٝاخبظ ٜزاز ٜاؾت تب آٖ ػطنٞٝبیی
ضا و ٝوبض لیٕت ذٛز ضا ثؿیبض ثبال ثطز ٜاؾت ضٞب وٙس ،زض ٘تید ٝلسضتی ضا وٝ
وبضٌطاٖ زض آٖ خب ث ٝآٖ ضؾیس ٜثٛز٘س تحّیُ ثجطزٞ .طودب و ٝؾطٔبی٘ ٝتٛا٘ؿت ثٝ
ؾٛی «خٟبٖ ؾ »ْٛثكتبثس ،زضٚاظٜٞبی وبضذب٘ٞ ٝب ث ٝضٚی ظ٘بٖ ،ؾیبٜپٛؾتبٖ ٚ
8 Runaway shops :
ثؼًی اظ ٔكبغُ و ٝثطای فطاض اظ لٛا٘یٗ وبض  ٚاتحبزیٝی وبضٌطی ٔطتت زؾت ث ٝخبثدبیی ٔىبٖ
قغُ ٔیظ٘ٙسْ .
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خٛا٘بٖ زض والٖقٟطٞب یب ٟٔبخطاٖ اظ «خٟبٖ ؾ »ْٛثبظ قس  .ثٙبثطایٗ اتفبلی ٘یؿت
ثب آٖو ٝؾطٔبی ٝزاضی لبػستبً ٔجتٙی ثط وبض زؾتٕعزی اؾت ،ثیف اظ ٘یٕی اظ
خٕؼیت خٟبٖ ثیزؾتٕعز ٞؿتٙس .ثیزؾتٕعزی  ٚتٛؾؼ٘ٝیبفتٍی ػٙبنط ي طٚضی
ثط٘بٔٝضیعی ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝثِ ٝحبِ ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ٞؿتٙس .ایٗٞب قیٜٞٛبیی لٛی
ٞؿتٙس ثطای ٚازاض وطزٖ وبضٌطاٖ ث ٝضلبثت ثط ؾط ثبظاض وبض ّٔی  ٚثیٗإِّّی ٚ
ثبٚضا٘سٖ ایٗ ٔٛيٛع ثٔ ٝب وٙٔ ٝبفغ ٔبٖ ٔتفبٚت ٔ ٚتًبز ٞؿتٙس[.

]

زض ایٗخب ضیكٞ ٝبی ؾىؿیؿٓ٘ ،ػازپطؾتی ٔ ٚؿتٕطیثٍیطی (تحمیط وبضٌطا٘ی
و ٝزض ٌطفتٗ ٔمساضی پ َٛاظ زِٚت ٔٛفك قسٜا٘س ) ٚخٛز زاضز وٕٛ٘ ٝزٞبیی اظ
ثبظاضٞبی ٔتفبٚت وبض  ٚزض ٘تید ٝقیٞ ٜٛبی ٔتفبٚت اظ تؼسیُ  ٚتمؿیٓ َجم ٝی
وبضٌط ٞؿتٙس  .اٌط ایٗ اؾتفبز ٜاظ ایسئِٛٛغی ؾطٔبیٝزاضا٘ ٚ ٝضیكٞ ٝبیف زض ضاثُ ٝی
زؾتٕعزی ضا ٘بزیس ٜثٍیطیٓ ٝ٘ ،تٟٙب ؾطا٘دبْ ث ٝاحتؿبة ٘ػازپطؾتی ،ؾىؿیؿٓ ٚ
ٔؿتٕطیثٍیطی زض ٔمبْ ثیٕبضی ٞبی اذاللی ٔ ٚحهٛالت «آٌبٞی وبشة » ٔی ضؾیٓ،
ثّىٔ ٝحسٚز ث ٝاؾتطاتػیای اظ «آٔٛظـ» ٔی قٛیٓ و ٝچیعی ثطایٔبٖ ثبلی
ٕ٘یٌصاضز ٍٔط «يطٚضیبت اذاللی خٟت پكتیجب٘ی اظ ٔب»[.

]

زؾت آذط ٔب ٘مُ ٝی تٛافمی ضا ثب ِٛپبتٔ ٝی یبثیٓ ،خبیی و ٝأ ٚی ٌٛیس
اؾتطاتػی ٔبٖ ٔب ضا اظ اتىب ثط ایٗو« ٝا٘ؿبٖٞب ٔطزٔب٘ی "ذٛة" ثبقٙس » [ ] 5تب ثٝ
آظازی زؾت یبثیٓ ضٞب ٔیوٙس ٕٞ .بٖ َٛض ؤ ٝجبضظات ز ٝٞی  961ؾیبٜپٛؾتبٖ
٘كبٖ زاز ٝ٘ ،ثب وّٕبت ذٛة و ٝثب ؾبظٔبٖزٞی لسضت قبٖ ثٛز و٘ ٝیبظٞبیكبٖ ضا
«فٕٟب٘س٘س» .زض ٔٛضز ظ٘بٖ ،تالـ ثطای آٔٛظـ ٔطزاٖ ٕٛٞاض ٜث ٝایٗ ٔؼٙب ثٛزٜ
اؾت ؤ ٝجبضظٔ ٜبٖ ذهٛنی قس ٜاؾت  ٚزض ذّٛت آقپعذب٘ٞٝب  ٚاتبق
ذٛاةٞبیٕبٖ ٔیخٍٙیٓ .لسضت آٔٛظـ ٔیزٞس .زض اثتسا ٔطزاٖ ذٛاٙٞس تطؾیس،
ؾپؽ یبز ذٛاٙٞس ٌطفت ظیطا ؾطٔبی ٝذٛاٞس تطؾیس  .ظیطا ٔب ثطای ثبظتٛظیغ ثطاثطتط
وبض ٔكبثٕ٘ ٝیخٍٙیٓٔ .ب ٔیخٍٙیٓ تب ثط ایٗ وبض ٘مُ ٝی پبیب٘ی ثٍصاضیٓ  ٚلسْ اَٚ
ظزٖ ثطچؿت لیٕت ثط آٖ اؾت .
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تقبضبی دستوسد
لسضت ٔب زض ٔمبْ ظٖ اظ ٔجبضظ ٜی اختٕبػی ٔبٖ ثط ؾط زؾتٕعز آغبظ ٔیقٛز،
٘ ٝث  ٝایٗ ٔؼٙب و ٝاخبظ ٜیبثیٓ ٚاضز ضٚاثٍ زؾتٕعزی قٛیٓ (ظیطا ٞطٌع ذبضج اظ آٖ
٘جٛزٜایٓ) ثّى ٝثطای ایٗو ٝاخبظ ٜی ذطٚج اظ آٖ پیسا وٙیٓ تب  ٕٝٞی ثرفٞبی
َجم ٝی وبضٌط اخبظ ٜیبثٙس اظ آٖ ذبضج ق٘ٛس  .ایٗ خب ثبیس ضٚقٗ وٙیٓ وَ ٝجیؼت
٘عاع ثط ؾط زؾتٕعز چیؿت  .ظٔب٘ی و ٝا٘سیك ٝی چپ انطاض ٔی ٚضظز و ٝتمبيبٞبی
زؾتٕعز« ،التهبزٌطایب٘« ٚ »ٝتمبيبٞبی اتحبزیٝای» ٞؿتٙس ،ایٗ ٔٛيٛع ضا ٘بزیسٜ
ٔی ٌیط٘س و ٝزؾتٕعزٕٞ ،چ ٖٛفمساٖ آٖٔ ،میبؼ ٔؿتمیٓ اؾتثٕبض ٔب اؾت ٚ
ثٙبثطایٗ ثیب٘ی نطیح اظ ضٚاثٍ لسضت ٔیبٖ ؾطٔبیَ ٚ ٝجمٝی وبضٌط ٘ ٚیع زضٖٚ
َجمٝی وبضٌط اؾت .آٖ ٞب ٕٞچٙیٗ ٘ؿجت ث ٝایٗ ٔٛيٛع ثی اػتٙب ٞؿتٙس ؤ ٝجبضظٜ
ثط ؾط زؾتٕعز فطْ ٞبی ثؿیبضی ث ٝذٛز ٔی ٌیطز  ٚث ٝافعایف زؾتٕعز ٔحسٚز
٘یؿت .وبٞف ؾبػت وبضی ،زؾتیبثی ثٟتط ث ٝذسٔبت اختٕبػی ٕٞ ٚچٙیٗ وؿت
پ َٛثیف تطٍٕٞ ،ی ٔٙبفغ زؾتٕعز ٞؿتٙس و ٝتؼییٗ ٔیوٙٙس چٔ ٝم ساض وبض اظ ٔب
وكیس ٜقس ٚ ٜث ٝچٔ ٝیعاٖ ظ٘سٌی ٔبٖ زض یس لسضت ٔب اؾت  .ث ٝایٗ زِیُ اؾت وٝ
زؾتٕعز ث ٝنٛضتی تبضیری ظٔیٗ انّی ٔجبضظٔ ٜیبٖ وبضٌطاٖ  ٚؾطٔبی ٝثٛز ٜاؾت .
 ٚزض ٔمبْ ثیب٘ی اظ ضٚاثٍ َجمبتی ،زؾتٕعز ٕٛٞاض ٜز ٚخٙج ٝزاضز  :خٙج ٝی ؾطٔبی ٝوٝ
اظ آٖ ثطای وٙتطَ وبضٌطاٖ اؾتفبزٔ ٜیوٙس ،اظ ایٗ ضٍٞصض و ٝإَیٙبٖ حبنُ
ٔی وٙس ٞط افعایف زؾتٕعزی ٔالظْ ثب افعایكی زض ثٟطٚ ٜضی اؾت؛  ٚخٙج ٝی
وبضٌطاٖ و ٝثَٛ ٝض فعایٙسٜای ثطای پ َٛثیفتط ،لسضت ثیفتط  ٚوبض وٓتط ٔجبضظٜ
ٔیوٙٙس .
ٕٞبٖ َٛض و ٝتبضید ثحطاٖ ؾطٔبی ٝزاضی حبَ حبيط ٘كبٖ ٔی زٞس ،اوٖٛٙ
وبضٌطاِٖ ٞطچ ٝوٓتطی ٔكتبق ایثبض ظ٘سٌی قبٖ زض ذسٔت تِٛیس ؾطٔبیٝزاضا٘ٝ
ٞؿتٙس  ٚوٓ تط ضغجتی ث ٝقٙیسٖ زضذٛاؾت افعایف ثٟطٜٚضی زاض٘س ] 6[.أب
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ٍٙٞبٔی ؤ« ٝجبزِٝی ػبزال٘ »ٝثیٗ زؾتٕعز  ٚثٟطٚ ٜضی ث ٓٞ ٝضیرت ٝاؾتٔ ،جبضظٜ
ثط ؾط زؾتٕعز ث ٝحّٕ ٝی ٔؿتمیٕی ثٙٔ ٝفؼت ؾطٔبی ٚ ٝتٛاٖ آٖ زض اؾترطاج وبض
ٔبظاز اظ ٔب ثسَ ٔیقٛز .زض ٘تیدٔ ٝجبضظ ٜثط ؾط زؾتٕعز ٕٞعٔبٖ ٔجبضظٜای ػّیٝ
زؾتٕعز اؾت ،ث ٝزِیُ لسضتی وٕ٘ ٝبیف ٔیزٞس  ٚنٛضتثٙسیای و ٝػّی ٝضٚاثٍ
ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝقىُ ٔیزٞس .زض ٔٛضز ثی زؾتٕعزی ،یؼٙی ٔٛضز ٔب٘ ،عاع ثط ؾط
زؾتٕعز حتب ث ٝقىّی ثؿیبض ضٚقٗتط حّٕٝای ث ٝؾطٔبی ٝاؾت  .زؾتٕعز ثٝاظای وبض
ذبٍ٘ی ث ٝایٗ ٔؼٙب اؾت و ٝؾطٔبیٛٔ ٝظف اؾت ثطای ٔمساض ثیقٕبضی اظ ذسٔبت
اختٕبػی و ٝوبضفطٔبیبٖ او ٖٛٙث ٝپكتٛا٘ ٝی ٔب نطفٝخٛیی ٔیوٙٙس ،پ َٛثپطزاظز .اظ
 ٟٓٔ ٕٝٞتط ،زضذٛاؾت زؾتٕعز ث ٝاظای وبضذبٍ٘ی أتٙبع اظ پصیطـ وبضٔبٖ زض ٔمبْ
تمسیطی ثیِٛٛغیه اؾت و ٝقطَی اِعاْآٚض ثطای ٔجبضظ ٜػّی ٝآٖ اؾت .زض حمیمت
ٞیچ چیع ،اػٓ اظ ذب٘ٛازٚ ٚ ٜاثؿتٍیٔبٖ ثٔ ٝطزاٖ ،زض ٟ٘بزی ٝٙؾبظی وبضٔبٖ آٖلسض
لٛی ٘جٛز ٜاؾت ث ٝا٘ساظ ٜی ایٗ ٚالؼیت و ٝ٘ ٝزؾتٕعز ثّى « ٝػكك» ٕٛٞاضٜ
ٞعیٞ ٝٙبی ایٗ وبض ضا اظ پیف پطزاذت ٝاؾت .أب زؾتٕعز ثطای ٔب ٕٞ ٓٞچٖٛ
وبضٌطاٖ ٔعزی ،لیٕت لطاضزاز ثٟطٜٚضی ٘یؿت ٔ .ب زض ثطاثط زؾتٕعز ،ثٕٞ ٝبٖ
ا٘ساظ ٜیب ثیف تط اظ لجُ وبض ٘رٛاٞیٓ وطز ،ثّى ٝوٓتط وبض ٔیوٙیٓ ٔ .ب زؾتٕعز
ٔی ذٛاٞیٓ تب ثتٛا٘یٓ ٚلت  ٚا٘طغیٔبٖ ضا ث ٝزِرٛا ٜذٛز نطف وٙیٓ ،تب ثتٛا٘یٓ
ٔجبضظ ٜای ث ٝپب وٙیٓ  ٚث ٝذبَط ٘یبظٔبٖ ث ٝاؾتمالَ التهبزی ثب یه قغُ زْٚ
ٔحسٚز ٘كٛیٓ .
هببرزُ ی هب بر سر دستوسد ّن برای هسدبگیراى ٍ ّن غیرهسدبگیراى ایي
سؤال را پیص هی کطذ کِ طَل حقیقی رٍز کبری چقذر است .تب کٌَى طبقِ ی
کبرگر ،اعن از زى ٍ هرد ،رٍز کبریاش را بٌب بِ تعریف سرهبیِ داضتِ است -
از لحظِی کبرتزدى برای ٍرٍد تب لحظِی کبرتزدى برای خرٍج .ایي تعریف
زهبًی را کِ هب بِ سرهبیِ تعلق دارین ٍ زهبًی را کِ بِ خَدهبى تعلق دارین
هطخص هیکرد .اهب هب ّیچٍقت بِ خَدهبى تعلق ًذاضتِاین ،هب ّویطِ ٍ ّر
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لحظِ از زًذگی هبى هتعلق بِ سرهبیِ بَدُاین ٍ اکٌَى ٍقتص رسیذُ کِ سرهبیِ
را ٍادار کٌین برای ّر لحظِی آى ّسیٌِ بپردازد .از هٌظر طبقبتی ایي هسئلِ بِ
هعٌبی درخَاست دستوسد برای توبم لحظبتی است کِ در خذهت سرهبیِ
زًذگی هیکٌین.

ٍادارکردى سرهبیِ بِ پرداخت
ایٗ زٚضٕ٘بی َجمبتی ای اؾت ؤ ٝجابضظات زٞاٝی  961زض ایابالت ٔتحاسٚ ٜ
زض ؾُح ثیٗ إِّّی ضا قىُ زاز ٜاؾت .زض ایابالت ٔتحاسٔ ٜجابضظات ؾایبٜپٛؾاتبٖ ٚ
ٔاابزضاٖ ٔؿااتٕطیثٍیااط« -خٟاابٖ ؾاا»ْٛیٞاابی ؾاابوٗ وااالٖقااٟطٞب -قااٛضـ
ثی زؾتٕعزٞب  ٚأتٙبعقبٖ ضا اظ تٟٙب خبیٍعیٙی و ٝؾاطٔبی ٝپایف ٔایوكاس ٕ٘ابیف
زاز :وبض ثیف تط .ایٗ ٔجبضظات وأ ٝطواع لاسضتقابٖ زض اختٕابع ثاٛز زض ضاؾاتبی
تٛؾؼ٘ ٝجٛز٘س ثّى ٝثطای ترهیم ٔدسز ثطٚت اختٕابػی ای ثٛز٘اس وا ٝؾاطٔبی ٝاظ
ثاای زؾااتٕعزی ٘ ٚیااع اظ زؾااتٕعزثٍیااطی ا٘جبقاات ٝاؾاات .آٖٞااب ؾاابظٔبٖٞاابی
ؾطٔبی ٝزاضا٘ا ٝی خبٔؼا ٝضا ثا ٝچابِف وكایس٘س وا ٝوابض ضا ثأ ٝثبثا ٝتٟٙاب قاطٌ
ٚخٛزی ٔبٖ تحٕیُ ٔیوٙٙس .آٖ ٞب ٕٞچٙیٗ ایٗ ػمیس ٜی خعٔای چاپ ضا ثا ٝچابِف
وكیس٘س وَ ٝجمٝی وبضٌط تٟٙب زض وبضذب٘ٞٝب ٔیتٛا٘س لسضتف ضا ؾبظٔبٖزٞی وٙس.
أب ٘یبظی ٘یؿت وٚ ٝاضز وبضذب٘ ٝقٛیس تب ػًٛی اظ ؾبظٔبٖ َجم ٝی وبضٌط
ثبقیسٚ .لتی ِٛپبت ٝازػب ٔیوٙس و« ٝقجىٞ ٝب  ٚاضتجبَبت ،پیفقطٌ ٞبی ایسئِٛٛغیه
اتحبز َجم ٝی وبضٌط ٞؿتٙس و ٝاظ وبضوطزٖ زض وٙبض  ٓٞپسیساض ٔیق٘ٛس» « ٚایٗ
پیفقطٌٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس اظ ظ٘ب٘ی ٔٙعٚی و ٝزض ذب٘ٞٝبی خسا وبض ٔیوٙٙس حبنُ
ق٘ٛس» ٔ ،جبضظاتی ضا و ٝایٗ ظ٘بٖ «ٔٙعٚی» زض زٝٞی  961ث ٝضا ٜا٘ساذتٙس
(اػتهبة ثطؾط اخبض ٜثٟبٔ ،جبضظ ٜثط ؾط تأٔیٗ اختٕبػی  )... ٚضا اظ لّٓ
ٔیا٘ساظز ] 7[.ا ٚفطو ٔی وٙس و ٝچٙب٘چٔ ٝب زض اثتسا تٛؾٍ ؾطٔبی ٝؾبظٔبٖزٞی
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٘كس ٜثبقیٕٓ٘ ،ی تٛا٘یٓ ذٛزٔبٖ ضا ؾبظٔبٖزٞی وٙیٓ  ٚاظ آٖ خبیی وٙٔ ٝىط آٖ
اؾت و ٝؾطٔبی ٝاظ پیف ٔب ضا ؾبظٔبٖ زٞی وطز ٜاؾتٛٔ ،خٛزیت ٔجبضظٔ ٜبٖ ضا
ا٘ىبض ٔیوٙس .أب اقتجبٌٜطفتٗ ؾبظٔبٖ زٞی وبضٔبٖ تٛؾٍ ؾطٔبی ،ٝچ ٝزض
آقپعذب٘ٞ ٝب یب زض وبضذب٘ٞ ٝب ،ثب ؾبظٔبٖزٞی ٔجبضظٔ ٜبٖ ػّی ٝآُٖٕٔ ،ئٙبً ث ٝقىؿت
ٔٙتٟی ذٛاٞس قس  .ظیطا ٔجبضظ ٜثطای وبض ،اظ پیف یه قىؿت اؾت ٔ ٚیتٛا٘یٓ
ُٕٔئٗ ثبقیٓ وٞ ٝط فطْ تبظٜای اظ ؾبظٔبٖ زٞی وبض ،تالقی اؾت ثطای ٞطچٝ
ثیفتط ٔٙعٚی وطزٖ ٔب  .ظیطا ت ٓٞٛاؾت و ٝتهٛض وٙیٓ ٚلتی و ٝزض ا٘عٚا اظ یىسیٍط
وبض ٕ٘یوٙیٓ ،ؾطٔبیٔ ٝب ضا اظ  ٓٞخسا ٕ٘یوٙس .
زض تمبثُ ثب تمؿیٓثٙسیٞبی ٚیػ ٜی ؾبظٔبٖزٞی ؾطٔبیٝزاضا٘ٝی وبض ،ثبیس َجك
٘یبظٞبیٔبٖ ؾبظٔبٖ یبثیٓ .ث ٝایٗ ٔؼٙی زؾتٕعز ث ٝاظای وبض ذبٍ٘ی ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظٜ
أتٙبػی اؾت اظ اختٕبع ؾبظ یِ وبضذب٘ ٝو ٝأتٙبػی اؾت اظ «ثٟیٝٙؾبظی» احتٕبِی
ؾطٔبیٝزاضا٘ ٝی ذب٘ ،ٝچٙبٖ وِٛ ٝپبت ٝاظٟبض وطز ٜاؾتٔ« :ب ثبیس ث ٝوبضٞبیی وٝ
ثطای پیكجطز أٛض یه ذب٘" ٝيطٚضی" ٞؿتٙس ث ٝنٛضت ذیّی خسی ٍ٘ب ٜوٙیٓ ...
ٔب ٘یبظٔٙس آ٘یٓ و ٝزض اثعاض نطفٝخٛیی زض ظٔبٖ  ٚوبض ؾطٔبیٌٝصاضی وٙیٓ ٚ
تهٕیٓ ثٍیطیٓ و ٝوساْ یه ٔفیس ٞؿتٙس  ٚوساْ یه نطفبً ٔٛخت تحمیط ثیفتط وبض
ذبٍ٘ی ٔیق٘ٛس] 8[».
تىِٛٛٙغی ثٝذٛزیذٛز ٔٛخت تحمیط ٔب ٕ٘یقٛز أب اؾتفبز ٜای و ٝؾطٔبی ٝاظ
آٖ ٔیثطز چطا  .ػال ٜٚثط ایٗ «ذٛزٔسیطیتی» « ٚوٙتطَ وبضٌطاٖ» ٕٛٞاض ٜزض ذب٘ٝ
ٚخٛز زاقت ٝاؾتٔ .ب ٕٞیك ٝایٗ ا٘تربة ضا زاقت ٝایٓ و ٝضٚظ قٙج ٝیب یىكٙجٝ
ضذتچطن ٞب ضا ثكٛضیٓ یب ثیٗ ذطیسٖ یه ٔبقیٗ ظطف قٛیی یب یه خبضٚثطلی،
ثٙب ث ٝایٗ و ٝاظ پؽ وساْ یه ثطٔیآییٓ ،ا٘تربة وٙیٓ .ثٙبثطایٗ ٘جبیس اظ ؾطٔبیٝزاضی
زضذٛاؾت وٙیٓ تب َجیؼت وبضٔبٖ ضا تغییط زٞس ،ثّىٔ ٝجبضظ ٜوٙیٓ تب اظ ثبظتِٛیس
ذٛزٔبٖ  ٚزیٍطاٖ زض ٔمبْ وبضٌط٘ ،یطٚی وبض  ٚوبال ؾط ثبظ ظ٘یٓ؛  ٚیىی اظ قطٌٚ
تحم ك ایٗ ٞسف ،ثبظقٙبؾی ایٗ وبض زضٔمبْ یه وبض اظ ضٍٞصض زؾتٕعز اؾت .
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ٔكرهبً تب ظٔب٘یو ٝزؾتٕعز  -ضاثُٝی ؾطٔبیٝزاضا٘ٚ ٝخٛز زاضز ،ؾطٔبیٝزاضی ٘یع
ٚخٛز ذٛاٞس زاقت .ثٙبثطایٗ ٔب ٕ٘ی ٌٛییٓ و ٝتحمك یه زؾتٕعز ،ا٘مالة اؾت ٔ .ب
ٔی ٌٛییٓ ایٗ یه اؾتطاتػی ا٘مالثی اؾت ظیطا ٘مكی ضا و ٝزض تمؿیٓثٙسی
ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝاظ وبض ثٔ ٝب ٔح َٛقس ٜاؾت ٔتعِعَ ٔیوٙس  ٚزض٘تید ٝضٚاثٍ لسضت
زضَ ٖٚجم ٝی وبضٌط ضا ثٙبث ٝقطایُی و ٝثیف تط ذٛقبیٙس ٔب  ٚاتحبز ایٗ َجم ٝاؾت
تغییط ٔیزٞس .
أب ثِ ٝحبِ خٙجٞ ٝبی ٔبِی زؾتٕعز ث ٝاظای وبض ذبٍ٘ی تٟٙب اٌط ٘ظطٌبٜ
ؾطٔبی ٝضا اتربش وٙیٓ ایٗ ٔؿئّ« ٝثؿیبض ٔؿأِٝؾبظ» اؾت ،یؼٙی زیسٌبٚ ٜظاضت
ذعا٘ ٝزاضی وٕٞ ٝیكٚ ٝلت ٔربَت لطاضزازٖ وبضٌطاٖ ازػبی تٍٙسؾتی
ٔیوٙس ] 9[.اظ آٖخبیی ؤ ٝب ٚظاضت ذعا٘ ٝزاضی ٘یؿتیٓ ٞ ٚیچ تٕبیّی  ٓٞث ٝآٖ
٘ساضیٕٓ٘ ،یتٛا٘یٓ ثطایقبٖ ثط٘بٔ ٝضیعی ٘ظبْٞبی پطزاذتی ،زیفطا٘ؿیُٞبی زؾتٕعز
 ٚلطاضزازٞبی ثٟطٜٚضی ضا  ٓٞتهٛیط وٙیٓ .ثٙب ٘یؿت ٔب ثط لسضتٔبٖ ٔحسٚزیت
ثٍصاضیٓ  ٚاضظـ ٔبٖ ضا ا٘ساظ ٜثٍیطیٓ  .فمٍ ثٙب اؾت ؤ ٝجبضظٜای ضا ؾبظٔبٖزٞی
وٙیٓ تب آٖچ ٝضا ٔی ذٛاٞیٓ ث ٝچ ًٙآٚضیٓ ،ثطای ٕٔٝٞبٖ ،ثٙب ث ٝقطایٍ ذٛزٔبٖ .
ٞسف ٔب ایٗ اؾت وٌ ٝطا٘جٟب ثبقیٓ ،ذٛزٔبٖ ضا ذبضج اظ ثبظاض لیٕتٌصاضی وٙیٓ تب
وبض ذبٍ٘ی  ٚوبض زض وبضذب٘ ٚ ٝازاض« ٜغیطالتهبزی» قٛز.
ثٕٞ ٝیٗ تطتیت ،ایٗ ثحث ضا و ٝثركی اظ َجمٝی وبضٌط ٞعی ٝٙی ٔٙفؼت
احتٕبِی ٔب ضا تمجُ ذٛاٞس وطز ،ضز ٔیوٙیٓ .ثط َجك ایٗ ُٔٙك ٔیتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ وٝ
وبضٌطاٖ ٔعزی ،او ٖٛٙپِٛی ضا زضیبفت ٔیوٙٙس و ٝؾطٔبی ٝثٔ ٝب ٕ٘یزٞس .أب ایٗ
قی ٜٛای اؾت و ٝزِٚت ؾرٗ ٔیٌٛیس  .زض حمیمت ایٗ ازػب و ٝزضذٛاؾتٞبی
َطحقس ٜاظ ؾٛی ؾیبٜپٛؾتبٖ زض ز ٝٞی  961ثطای ثط٘بٔٞ ٝبی تأٔیٗ اختٕبػی،
«اثطی ٔرطة ثط ٞط ٘ٛع اؾتطاتػی فطاٌیط  ...ثطای ضٚاثٍ ؾیبٞبٖ-ؾفیسٞب» زاقت
ظیطا «وبضٌطاٖ ٔیزا٘ؿتٙس و ٝآٖ ٞب  ٝ٘ ٚقطوتٞب ٟ٘بیتبً ٚازاض ث ٝپطزاذت
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ٞعیٞ ٝٙبی آٖ ثط٘بٔٞٝب قس٘س»٘ ،ػازپطؾتی آقىبض اؾت ] 1[.اٌط فطو وٙیٓ وٝ
ٞط ٔجبضظ ٜای ثبیس ثٛ٘ ٝػی ثبظتٛظیغ فمط ٔٙدط قٛزٌ ،طیع٘بپصیطی قىؿتٔبٖ ضا
فطو ٌطفتٝایٓ  .ثٚ ٝالغ ٔمبِ ٝی ِٛپبت ٝظیط تبثّٛی قىؿتٌطایی ٘ٛقت ٝقس ٜو ٝثٝ
ٔؼٙبی پصیطـ ٟ٘بزٞبی ؾطٔبی ٝزاضا٘ ٝزضٔمبْ ٟ٘بزٞبیی ٌطیع٘بپصیط اؾتِٛ .پبتٝ
ٕ٘ی تٛا٘س تهٛض وٙس و ٝاٌط ؾطٔبی ٝزؾتٕعز ؾبیط وبضٌطاٖ ضا وبٞف زٞس تب ثٔ ٝب
زؾتٕعز ثپطزاظز ،آٖ وبضٌطاٖ ٔ ٓ ٞی تٛا٘ٙس اظ ٔٙبفغ ذٛزقبٖ ٔ ٚب زفبع وٙٙس .اٚ
ٕٞچٙیٗ فطو ٔی وٙس ؤ « ٝكرهبً ٔطزاٖ ثبالتطیٗ زؾتٕعزٞب ضا ثطای وبضقبٖ زض
ذب٘ ٝزضیبفت ذٛاٙٞس وطز» ،ثَٛٝض ذالن ٝأ ٚؼتمس اؾت ؤ ٝب ٞطٌع پیطٚظ
ٕ٘یقٛیٓ[.

]

ؾطا٘دبْ ِٛپبت ٝثٔ ٝب ٞكساض ٔیزٞس و ٝاٌط ثٝاظای وبض ذبٍ٘ی زؾتٕعز
ثٍیطیٓ ،ؾطٔبی٘ ٝبظطا٘ی ضا ثطای وٙتطَ وبضٔبٖ ذٛاٞس فطؾتبز  .اظ آٖخب و ٝا ٚظ٘بٖ
ذب٘ ٝزاض ضا تٟٙب زضٔمبْ لطثب٘ی ٔیثیٙس و٘ ٝبتٛاٖ اظ ٔجبضظٞ ٜؿتٙسٕ٘ ،یتٛا٘س تهٛض
وٙس ؤ ٝب ٔیتٛا٘یٓ ث ٝنٛضت خٕؼی ؾبظٔبٖزٞی وٙیٓ تب اٌط آٖ ٞب تالـ وطز٘س
چٙیٗ وٙتطِی ضا ثط ٔب تحٕیُ وٙٙس ،زضٞب ضا ث ٝضٚی ٘بظطاٖ ثجٙسیٓ .ػال ٜٚثط ایٗ اٚ
فطو ٔی وٙس اظ آٖ خب ؤ ٝب ٘بظطاٖ ضؾٕی ٘ساضیٓ پؽ وبضٔبٖ تحت وٙتطَ ٘یؿت .
ثب ایٗ حبَ حتب اٌط زضیبفت زؾتٕعز ث ٝایٗ ٔؼٙی ثبقس و ٝزِٚت تالـ ذٛاٞس وطز
ث ٝقىّی ٔؿتمیٓ تط وبضٔبٖ ضا وٙتطَ وٙس ،ایٗ قطای ٍ ثبظ ٘ ٓٞؿجت ثٚ ٝيؼیت
فؼّی ٔبٖ اضخحیت ذٛاٞس زاقت؛ چطا و ٝایٗ تالـ آقىبض ذٛاٞس وطز چ ٝوؿی ثط
وبضٔبٖ ٘ظبضت زاضز  ٚثٟتط اؾت ثسا٘یٓ چ ٝوؿی زقٕٗٔبٖ اؾت ،ث ٝخبی ایٙىٝ
چٔ ٖٛحىٔٛیٓ « اظ ؾط تطؼ  ٚؾُّ « »ٝػكك ثٛضظیٓ ٔ ٚطالجت وٙیٓ » ذٛزٔبٖ ضا
ؾطظ٘ف وٙیٓ  ٚاظ ذٛز ثیعاض ثبقیٓ] [.
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