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دٍست اسخوٌذ آلبی دکتش ػجبس کبظوی دس ًمذ یبدداضتی کِ دس تفسیش ثشخی دادُّبی «پیوبیص
اسصشّب ٍ ًگششّبی ایشاًیبى» دسثبسُی هسئلِی حدبة اخجبسی ًگبضتِ ثَدم تمشیجبً ّضاسٍپبًصذ کلوِ
ًَضتِاًذ اهب چیضی ثیص اص تَییت پٌدبُ کلوِایِ آلبی دکتش هحوذسضب خَادی یگبًِ ،هذیش ػلوی عشح،
ًگفتِاًذ .ثٌب ثش تَییت آلبی دکتش خَادی یگبًِ« ،تحلیل هحوذ هبلدَ دسثبسُی هیضاى هَافمت ثب ثشخَسد ثب
ثیحدبثی ،ثش اسبس پیوبیص اسصشّب ٍ ًگششّب ،خَاًذًی است .اهب ّوبى پیوبیص ،سؤال سٍضٌی داسد
دسثبسُی اخجبس ثِ حدبة خبًنّب ،حتب اگش ثِ آى اػتمبد ًذاضتِ ثبضٌذ .هیضاى هَافمت ثب آى  45دسصذ ٍ
هوتٌغ  54دسصذ است ».آلبی خَادی یگبًِ چٌبى فشاستهٌذاًِ ٍاکٌص ًطبى دادًذ کِ حتب یبدداضتِ
ثسیبس هفصلتشِ «هشدم ایشاى دس هَسد حدبة چِ ًظشی داسًذ؟» (ثب ّوکبسی ًَیسٌذُای دیگش ٍ
هٌتطشضذُ دس تبسًوبی عصر ایران) سا چٌیي آغبص کشدًذ« :ثذٍى ایي کِ لصذ داضتِ ثبضین ٍاسد ًمذ ٍ
ساستیآصهبیی ّش یک اص هَاسد هٌتطشضذُ ثش اسبس دادُّبی ایي پیوبیص هلی ضَین ،دس ایي یبدداضت
لصذ داسین یبفتِّبی هشتجظ ثب حدبة دس ایي پیوبیص هلی سا ثِ صَست کلی اسائِ کٌین ».کنگَیی ٍ
گضیذًَُیسی َّشهٌذاًِی آلبی خَادیِ یگبًِ ػوالً تَییت ٍ یبدداضتضبى سا اص خغبّبیی ثشی کشدُ
است کِ ًَضتِی ّضاسٍپبًصذ کلوِای آلبی کبظوی گشفتبسضبى است :یکن ،تفسیش غلظِ ّذفِ ًَضتِی
هي؛ دٍمً ،فی دادُّبی اسائِضذُ دس یبدداضت هي ثذٍى تالش ثشای اثجبت ًبدسستیضبى؛ سَم،
هغشحکشدى ًکبتی ٍلَ دسست اهب ثیسثظ ثِ ثحث.
اص ًخستیي خغب هیآغبصم :تفسیش غلظضبى اص ّذفِ یبدداضت هيًَ .ضتِاًذ« :هبلدَ ثشای تَخیِ
خشیبى ضکلگشفتِ تحت ػٌَاى دختشاى [خیبثبى] اًمالة ٍ صهیٌِداضتي ایي خشیبى دس ثغي خبهؼِی
ایشاًی ثِ ایي ًَع اص تحمیمبت خبهؼِضٌبسبًِ [دادُّبی پیوبیطی] استفبدُ [کزا] کشدُاًذ ...ثبایيحبل ،ثشای
ًمذ حدبة اخجبسی ،هب دس ػلَم اختوبػی اًتمبدی چٌذاى ثش دادُّبی ًگشضی تکیِ ًویکٌین ».اًتظبس
هیسفت آلبی دکتش کبظوی ثب دلت ثِ ٍاطُّبیی کِ هي استفبدُ کشدُ ثَدم ّذفی غیش اص آىچِ سا
صشاحتبً ًَضتِ ثَدم ثبسِ ًَضتِام ًویکشدًذ .صذالجتِ کِ هي ثب حدبة اخجبسی ثِّیچٍخِ هَافك ًیستن ٍ
ثب هغبلجِی دختشاى خیبثبى اًمالة ثِتوبهی ّندلی داسم اهب ّذف یبدداضتام ًِ آىچِ ایطبى گفتِاًذ
ثلکِ چیضی ثَد کِ خَدم صشاحتبً لیذ کشدُ ثَدم ،یؼٌی اسائِی پبسخ ثِ دٍ پشسصِ هطخص« :هجبسصُ ی
هذًی دختشاى خیبثبى اًمالة ثشای الغبی حدبة اخجبسی دس چِ ثبفتی اص ًگششّبی ایشاًیبى ثِ همَلِ ی
حدبة اخجبسی آغبص ضذُ است؟ ًگشش چِ ثخص ّبیی اص هشدم دس چِ خغشافیبّبیی ثِ چِ هیضاًی لِ یب
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ػلیِِ دختشاى خیبثبى اًمالة است؟» سسبًِ ّبی گًَبگَى اص ًتبیح ثشسسی هي ثشای تَخیِِ حشکت هذًیِ
دختشاى خیبثبى اًمالة ثٍِفَس ثْشُ ثشدًذ .هفتِ چٌگضبى! اهب هَضَع ًَضتِی آلبی کبظوی ظبّشاً ًِ
ًمذ سسبًِّب ثلکِ ًمذ ًَضتِی هي ثَد .آیب دسست است کِ هي ًیض هتمبثالً ادػب کٌن ّذفِ ًَضتِی آلبی
کبظوی ًِ چٌبى کِ خَد گفتِاًذ صشفبً «تزکشی دٍستبًِ ثشای دلت دس ثْشُثشدى اص ایي دادُّب» ثلکِ
تَخیِِ حدبة اخجبسی دس چْبس دِّی تبسیخ اخیش هولکتهبى است ٍ ایطبى سفیكِ ّش چیضِ پیشٍصًذ؟ هي
چٌیي ادػبیی ًویکٌن .کبس هي ضشحدّیِ ضکیجبًِ است ًِ تْییحگشیِ ثیصجشاًِ .کبس آلبی کبظوی ًیض.
اهب ثجیٌین آیب آلبی کبظوی تَاًستِاًذ ّذفضبى سا تحمك ثخطٌذ .ایيخبست کِ هیسسن ثِ
خغبی دٍم ًَضتِی ایطبىً :فی دادُّبی اسائِضذُ دس یبدداضت هي ثذٍى تالش ثشای اثجبت
ًبدسستیضبى .اغشاق ًکٌن .تٌْب تالضی کِ ثشای اثجبت ًبدسستی دادُّبی اسائِضذُی یبدداضت هي ثِ ػول
آٍسدُاًذ اضبسُ ثِ پٌدویي گَیِی چْبسهیي صیشفصلِ ّطتویي فصل اص «پیوبیص اسصشّب ٍ ًگششّبی
ایشاًیبى» استًَ .ضتِاًذ« :اگش آلبی هبلدَ ثِ اصل گضاسش دستشسی داضتٌذ احتوبالً یک صفحِ لجل ایي
گضاسش سا ّن هیدیذًذ کِ سؤال ثْتش ٍ هستمینتشی کِ همصَد ایطبى سا هیسسبًذ اًتخبة هیکشدًذ،
یؼٌی ایي سؤال کِ ًظش ضوب دس هَسد حدبة اخجبسی صًبى حتب اگش ثِ آى اػتمبد ًذاضتِ ثبضیذ چیست؟
ایي سؤال ثِدسستی همصَد آلبی هبلدَ سا هیسسبًذ اهب ثب ًتیدِی کبهالً هتفبٍت اص آىچِ ایطبى ثِ ضکل
دلثخَاّی ثبصسبصی کشدُاًذ .دس آىصَست ضبیذ ّیچٍلت ثش دادُّبی پیوبیطی تکیِ ًویکشدًذ».
خَشثختبًِ دیگشاى سْن هشا اص آى ًَع ضدبػتی کِ دس ًَضتِّبی خیلیّب هیثیٌین خَسدُاًذ .آىلذس
ضدبع ًیستن کِ ثذٍى هغبلؼِی کبسی حتب اص آى یبد کٌن ،چِ سسذ ثِ استفبدُی گستشدُ اص دادُّبیص.
ثشسسیّبیی کِ ثِ ػول آٍسدُ ثَدم هشا ثِ ایي یمیي ًشسبًذُ ثَد کِ دادُّبی پشداصشضذُ دس لسوت
هحل اضبسُی آلبی کبظوی ثب ثشخی اص سبیش گَیِّبی صیشفصلّبی چْبسم ٍ پٌدن اص فصل ّطتن ضشٍستبً
ًبّنخَاًی ًذاضتِ ثبضٌذ .گوبى ثشدُ ًطَد ایيخب داسم ًفیبً یب اثجبتبً ادػبیی دسثبسُ ی ًحَُی پشداصش
دادُّب دس پیوبیص هزکَس پیص هیکطن .ثِّیچٍخِ .اص فشایٌذ هشاحل گًَبگَى کبس دس ایي سِ هَجِ
پیوبیص ثیاعالعتش اص آى حذیام کِ ثخَاّن چیضی ثگَین .هي دس گزس سبلّب اص دادُ ّبی اٍلیي ٍ دٍهیي
هَج اص «پیوبیص اسصشّب ٍ ًگششّبی ایشاًیبى» ثٍِفَس ثْشُ ثشدُام ٍ خشسٌذم کِ تؼغیلی
سیضدُسبلِاش ثِ سش آهذ .اص سَهیي هَج ًیض دس یک هبُ گزضتِ ثِتفبسیك استفبدُ کشدُام ٍ ثشای فْن
ٍضؼیت کًٌَیهبى ثسیبس سَدهٌذش هیداًن .ثبایيحبلّ ،وَاسُ دس استفبدُای کِ اص دادُّبی پیوبیص ثِ
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ػول هیآٍسدُام سبصگبسی دسٍىهتٌیِ دادُّب ثشاین اصل ثَدُ است .دسثبسُی دادُّبی هشتجظ ثب گَیِی
هحل اضبسُی آلبیبى خَادی یگبًِ ٍ کبظوی ثِ چٌیي اصلی ّیچ یمیي ًیبفتن ،ثگزسین کِ گَیِی هحل
اضبسُی دٍستبى سا چٌبى هطکلداس هیداًن کِ ثِ ًظشم تب حذ صیبدی ًبتَاى است اص حول هؼٌبی سٍضي ٍ
ٍاضحی دس هَافمت یب هخبلفت ثب حدبة اخجبسیً ،ًِ .گزسین .ثگزاسیذ فمظ ثِاضبسُ ثگَین ٍ ثگزسم کِ دس
پیوبیص پیصگفتِ ّیچ گَیِای هستمیوبً دسثبسُ ی حدبة اخجبسی عشاحی ًطذُ است ،حتب آى گَیِای کِ
هحل تأکیذ دٍستبى است .ثشای تمشیش ًگشش ایشاًیبى دسثبسُی حدبة اخجبسی ،دسّشحبل ،ثبیذ اص دادُّب ی
پیوبیص ثِعشصی غیشهستمین استفبدُ کشد .دس یبدداضت خَدم ّیچ اضبسُای ثِ ًمصبى گَیِی پٌدنِ
چْبسهیيِ صیشفصل اص فصل ّطتن ًکشدُ ثَدم .ایيخب ّن لصذ ًذاسم ثِ ایي ًمصبى ثپشداصم .فمظ هیگَین
کِ ایي گَیِ ًیض هستمیوبً ٍ هطخصبً ٍ ضشٍستبً دسثبسُی حدبة اخجبسی ًیست .تطجثی کِ ثِ گَیِّبی
«ثذحدبثی» ٍ «هْوبًی ٍ خطيّبی هختلظ» کشدم تالضی ثشای سفغ ّویي ًمصبى ثَد ،حتیاالهکبى الجتِ،
چَىّ ،ش چِ ثبضذ ،هیداًین هْش ٍ کیي دس لجبل حدبة اخجبسی ثش ًَػی ساثغِی لذست داللت هیکٌذ
کِ ًِ کوّیتی سیبضی است کِ ثتَاى دلیك اًذاصُاش گشفت .اًذاصُاش ًیض کِ ثگیشین ،هیداًین یک ػذد
ٍاحذ ثشای هیضاى هَافمت یب هخبلفت ثب حدبة اخجبسی ثِ ّوبى اًذاصُ ًطبىگش است کِ خویبصُّبی
ّوِی اًسبى ّب اص هلل گًَبگَى یک صثبى هلی است .ثشخالف ثشخی سسبًِّب کِ ثب یب ثی رکش ًبمِ هي
کَضیذًذ دادُّبی پشداصشضذُی یبدداضت هشا ثِ عشح « پیوبیص اسصشّب ٍ ًگششّبی ایشاًیبى»
هٌتست کٌٌذ ،هي ضخصبً ّشگض چٌیي ًکشدُ ٍ ثِدفؼبت ثش «تفسیشّب ٍ فشضّب ٍ هحبسجِّبی
غیشخَدسشاًِ»ی خَدم دس پشداصش دادُّب تأکیذ گزاضتِ ثَدم .استفبدُی هکشس اص ضویش «هي» ًیض دس
آى ًَضتِ ثِ ّویي دلیل ثَد ،ایضبً دس ایي ًَضتِ .آلبی کبظوی لغؼبً ثْتش اص هي هیداًٌذ کِ ثِ ایي ضیَُ
هیگَیٌذ تحلیل ثبًَیِ .دلیمبً چَى ایي سا هیداًٌذ هیتَاًستٌذ ًَضتِی ّضاسٍپبًصذ کلوِایضبى سا دس
چْبسدُ کلوِ خالصِ کٌٌذ :تحلیلِ ثبًَیِی دادُّبی هشتجظ ثب گَیِّبی «ثذحدبثی» ٍ «هْوبًی ٍ
خطيّبی هختلظ» هوٌَع است! ثبایيحبل ،آلبی کبظوی ثِ خبی صذٍس حکن هوٌَػیت هیثبیست
هیکَضیذًذ تفسیشّب ٍ فشضّب ٍ هحبسجِّبی هشا دس ثَتِی ًمذ هیگزاضتٌذ .اهب دس ػَض چِ کشدًذ؟
دس ػَض ،ثِ سَهیي خغب هجبدست کشدًذ :اص فشاص هَضَع ثحث ثب گبهی ثلٌذ خیض ثشداضتٌذ ٍ
ًکبتی ٍلَ دسست اهب ثیسثظ ثِ ثحث سا پیص کطیذًذ .هْن ًیست کِ هي ثب تکتک ًکبتی کِ ایطبى
عشح کشدُاًذ هَافكام یب هخبلف ،اهب چَى آى ًکتِّب ثِ هَضَع ثحث هي ّیچ سثغی ًذاسًذ ضشٍستی ًیض
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ًذاسد کِ ایيخب عشحضبى کٌن ٍ خَاًٌذُای سا کِ ثِ اًَاع هسبئلی غیش اص هَضَع ثحثهبى ػاللِهٌذ
است هستمیوبً ثِ ًَضتِی آلبی کبظوی دس کبًبل تلگشامضبى اسخبع هیدّن .اگش ًَضتِی آلبی کبظوی سا
پیص اص اًتطبس خَاًذُ ثَدم یمیٌبً پیطٌْبدضبى هیدادم کِ ثِخبی پیصکطیذى ًکبتی ٍلَ دسست اهب
ًبهشثَط ثکَضٌذ ثِ هَضؼی کِ گشفتِاًذ چبسهیخ ًطًَذ ٍ دٍ پشسص دیگش سا پبسخ دٌّذٌَّ .ص ّن دیش
ًطذُ  :یکن ،تفسیشّب ٍ فشضّب ٍ هحبسجِّبی هي اص چِ خْبتی ٍ تب چِ حذ دچبس خغب ٍ ضؼفاًذ؟ دٍم،
چشا ًتبیح تحلیل ثبًَیِی هي اص گَیِّبی هشثَط ثِ «ثذحدبثی» ٍ «هْوبًی ٍ خطيّبی هختلظ» ثب
دادُّبی هشثَط ثِ گَیِی «الضامِ حدبة خبًنّب حتب دس صَست ثیاػتمبدی ثِ حدبة» تب ایي حذ هتفبٍت
است .هي ًیض ضخصبً فشضیِّبیی دس پبسخ ثِ ایي ّش دٍ پشسص داسم اهب اسائِی پبسخ دس ایي صهیٌِّب
اصالً ٍظیفِی هي ًیست .ضشح ًمصبىِ گَیِی «الضام حدبة خبًنّب حتب دس صَست ثیاػتمبدی ثِ حدبة»
ًیض ٍظیفِی هي ًیست ،اهب اگش دٍستبى اصشاس کٌٌذ ضبیذ پیصلذم ضَم .اگش پیصلذم ضَم ،خَاٌّذ دیذ
کِ «تشخوِی اختیبسی» ایي گَیِ ثِ حدبة اخجبسی ًیض تب چِ حذ پشسًگ ثَدُ است.
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