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 ی طبقه درگِ زمانی و مسئله

 اِیشاثز فزیٕٗ

 سزجٕٝ: ثبثه عّیٕی سازٜ

 

 

ٞغشٙس، ٚ  ىجمٝٚ  سٔبٖ ؽٛز ٔسر٘ی وٝ وٕخ ٘بٔیسٜ ٔی ٘یه ٚ دغزثبسآفزیٙیِ آیزٚ ارجبّبر ٔنٕز زر: یه لنیٝ

ی زري سٔب٘ی فمو سريی اس  را ثٝ ٕٞیٗ ْٔٙب ٚمِ وززْ. ٔغئّٝ (temporal drag) 1«سٔب٘ی زريِ»افيالح 

ی وٕخ را سؾىیُ  سزیٗ جٙجٝ إٞیز ٞب وٓ ٔزسٞبی جٙغیشی ٘یغز. زر ٚالِ زريِ جٙغیشی اس ذیّی ِحبً

عز اس ذؾٓ ٚ  ا٘س، وٕخ سزویجی ز٘ؾبٖ وززٜثزذی ٔحممبٖ دیؾیٗ زر ٔٛرز وٕخ ذبى ثّىٝ ٕٞب٘يٛروٝزٞس.  ٔی

ایٗ  2رعٙس. وٝ ٟٔجٛر ٚ ٔٙغٛخ ثٝ َ٘ز ٔیٞبیی  ٔٛلْیز-ٞب ٚ عٛصٜ ثزای اثضٜ ٚ ّبىفٝ، اعشٟشا اؽشیبق

رٞب وززٖ آ٘چٝ ثبسار زر اس  ٚ ىجمٝ اعز. ٞیجب٘برِ ٔرشّوِ وٕخزاری  ٟٔجٛرثٛزٌی ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثزآٔسٜ اس عزٔبیٝ

    .س٘س عزثبسٔی ؽٛز ارسػ ٔحغٛة ٕ٘یحبئش ٌٛیس وٝ زیٍز  ٔٛرزػ ثٝ ٔب ٔی

را  ؽسٜ ریشی ٛ٘زِ ٟٔجٛرعبسیِ ثز٘بٔٝآٔسِٖ ٌذؽشٝ ثز رٚی حبَ ٚ ذؾ فٕیٙیغشی ٚ وٛییز ٘ٝ سٟٙب وؼوٕخ 

وٙس وٝ لبثُ سمّیُ ثٝ  ٞبی ُ٘ٛ ذبفی اس آ٘شبٌٛ٘یغِٓ ىجمبسی را ٞٓ ٕ٘بیبٖ ٔی زٞس، ثّىٝ ذقیقٝ ٕ٘بیؼ ٔی

ؽبیس ارز وٝ جزیبٖ غبِت )ٞبیی اس سفبٚر ىجمبسی آٔس ٚ ؽس ز وٕخ زر ٘ؾب٘ٝافيالحبر ٔبروغیغشی ٘یغز. 

یه را عید ٞبی آریغشٛوزاس ٍبٞزٕ٘بیی آٖ ، چٖٛ اغّتِآٖ زارز ٔیُ ثٝ ا٘ىبر ثرقٛؿ جزیبٖ افّی زر آٔزیىب(

را ی وبری  ٟٕٔشز ایٙىٝ، وٕخ ٕٞیؾٝ ٔغئّٝیبثی ذٛػ اعز.  جغٕیز« ُِٟٕٔ»ٞبی  ثب ؽیٜٛزر ّٛك وٙس ٚ  ٔی

٘ٝ س٘ب/ؽٛز. أب وٕخِ فٕیٙیغشی ٚ وٛییز جٙغیشیِ عٛصٜ حفٌ ٔی ز وٝ ثٝ ٔٛجت آٖ ٚمْیزآٚر سٔیٙٝ ٔی ثٝ دیؼ

چٖٛ سٖ اغّت ثٝ  زٞس. را ارائٝ ٔی ٘بٔیٓ وٝ وٕخ ٔیای  ا٘شمبزیِ سزیٗ ؽىُِ ثبسآفزیٙیِ ٔٙسی غٙی ثٝ ِحبً سٔبٖ
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سٔبٖ  ثٝ ّٙٛاٖ یه رٚ٘ٛؽز، یب ثٝ ّٙٛاٖ یه ثیزٖٚ اس سٔبٖ لزار زازٜ ؽسٜ اعز:ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زر ٔٛلْیشی  ؽیٜٛ

ؽٛز  ٛر وٝ رثىب اؽٙیسر ٌفشٝ اعز، جٙغیز ثب سٔبٖ رٚثزٚ ٔیيیه أز غیزسبریری. ٕٞب٘یب لسعی یب ٌززؽی، 

اؽبرٜ ثٝ یه ٌغغز اس  سز ـ ٞبی جسی  خ ثبؽس یب ثبسآفزیٙیوٕ سفبٚر ـ ثب یه ٕٞزاُِّٜٕ سىزار  ٚلشی وٝ ذٛزِ

ٌذاری  ، ٘ؾب٘ٝ، اٌز٘ٝ ٕٞیؾٝ ٔٛ٘ثؽسٜ س٘ب٘ٝ ٞبی ذبعشٍبٜ ٚ افبِز زارز، ٚ ایٗ ٌغغز اجزاٌز را  ایسئِٛٛصی

سٛا٘س  ؽٛ٘س. وٝ ایٗ ٔی ی سئبسزی آٖ ٕٞزاٜ اعز، س٘ب٘ٝ ٔی ثب جٙجٝ ٞبیی وٝ ْٕٔٛال ثزچغتثٝ ثیبٖ زیٍز،  3وٙس. ٔی

ثٝ َ٘ز  gayٕٞٛارٜ ثیؾشز ثٝ ّٙٛاٖ ٔززاٍ٘یِ  (botch)ٞبی ِشثیٗ ثٛچ  ريایٗ ثبؽس وٝ چزا ز زِیُثرؾی اس 

 رعٙس.  ٔی

ثٝ ِحبً ؽرـ ای وٝ  ف آٖ اس ٘ميٝایٗ وٛؽؼ ثزای سقز جٙغیشیِ یه رٚ٘ٛؽزِ ثس ثٛزٖ، ٚ أب ایٗ جبیٍبِٜ

 وبرٌز یحشی ٔبروظ ٞٓ ٔشٛجٝ ثٛز وٝ ىجمٝ ىجمبسی اعز. ٘یش یه جبیٍبٜ ذشبری اس آٖ ِٔٙ ؽسٜ اعز،عب

ٕٞچٙیٗ  .اعز ثٝ یه اسفبق یب احشٕبَ زر آٌبٞی ، ٚ ّبّٔیزِ آٖ ٔؾزٚهسٟٙب ثٝ ىٛر آغبسیٗ زر سبرید ٚجٛز زارز

سٔبٖ وبر ثز ٞبی غبِت  ثب ریشٓ ٕبیس٘ ٔیای غیزٍٕٞبْ  لبثُ ٔالحَٝ ای س٘سٌی ىجمٝ وبرٌز ثٝ ىزس شایٙسٜثٝ ىٛر ف

ٞبی  اس دظ ؽغُٕٞشٔبٖ وٛؽس  س، ٔثُ وبرٌز فمیزی وٝ ٔی٘ؽٛ ٔیثٙسی  وٝ ثب سٔبٖ ذبٍ٘ی ٚ فزاغز حبئُ  ٔشزی

: ٖ ٚ ىجمٝ ٔٛفك اس وبر زرآیس یب ذیزسٛا٘س ثزحغت سٔب یه دزفزٔٙظِ جٙغیشی ٔیٌٛ٘بٌٖٛ ثز ثیبیس. ثٙبثزایٗ، 

ٝ ٞبی ْٔبفز ٚ ٞٙجبریٗ، وٝ ْٕٔٛالً ثٝ ّٙٛاٖ ىجم اجزای ٔززاٍ٘ی ٚ س٘بٍ٘ی ثٝ ؽیٜٛٔٛرز لجَٛ ٚالِ ؽسٖ یْٙی 

 ؽٛز. ٔشٛعو ٔؾرـ ٔی

ٛاجٝ ثب ٞٓ ٔدِٛیٗ ثٛزری ٚ ر٘بسٝ ِٛر٘ش، سٔبٖ، ىجمٝ ٚ جٙغیز،  اثز(Normal Work)  *کار نرمالزر فیّٓ 

ی اعشٛزیٛیی اس  چٟبر دزسزٜ ؽٛز، ؽٛ٘س. ٚلشی وٝ ٚر٘ز ٞیزػ، ثبسیٍزی وٝ ثٝ ِحبً ٞٙجبری ٔزز ٔحغٛة ٔی ٔی

. ایٗ سِٛیس را ٌیزز وٙس ٚ ثٝ وبر ٔی ساؽغبَ ٔیثبىٛر آیزٚ٘یه  ثٝٚیىشٛریبیی را ٞب٘ب وِٛٛیه ذسٔشىبری اس زٚراٖ 

آٖ زٚرٜ را دٛؽیسٜ اعز.  ٞبی ِجبط سٖ ػ زر زٚ سب اس چٟبر دزسزٜثٙبٔیٓ. چٙب٘ىٝ ٞیز« زري»يالحبً سٛا٘یٓ اف ٔی

 drag kingٔثُ یه ز. سؾریـ اع ػ اس ٕٞبٖ اثشسا ثز اعبط ّجبرار جٙغیشیِ ٞشزٚ غیزلبثُحبَ ٞیز أب زرّیٗ

سٛاٖ اٚ را آ٘شٛ٘یٛ ثبئز ٞٓ  ٔی ثٙس زارز. فسایؼ زٚجٙغیشی اعز. رعس. ثٝ َ٘ز دغشبٖ ثٝ َ٘زٔی butch dykeیب 

ٞبی  اس ٔؾرقٝوٝ یىی  یجٙغیش سمبىِٛزِ زیٍزِ ٞیزػ )یب ؽبیس ثبِْىظ؟( زر ٞزیه اسیٗ ٔٛارز، ذٛا٘س، ذ

اػ  اعز وٝ رٚػ رلـ ٚ وبرٌززاٖ یه ىزاحثبئز، ؽٛز. ٞیزػ ثٝ ّٙٛاٖ  ٔی سزایی ثجبر زري اعز ذٛزػ

ٚر٘ز ٞیزػ  وٙیٓ وٝ ٔالحَٝ ٔی وبر ٘زٔبَاجزاٌز، چٙب٘ىٝ زر ٞبی وبرٌززاٖ ٚ  عز ثز سْٛیل ٔساْٚ ٘مؼ ٔجشٙی

ٚ ِحٗ  ی دؾز فحٙٝ وٝ ثٝ َ٘ز وبرٌززاٖ اعز ی فسای س٘ب٘ٝ وٙس ٚ اس ىزیك ٔساذّٝ ّبّٔیز ٞب٘ب را ٚارز وبر ٔی

ػ ذیّی ٔشٛامْب٘ٝ ٞیزػ/ثبئز ثبؽس. سٛا٘س فسای ذٛز ٞیز ٗ ٔیوٝ ٕٞچٙی ؛وٙس زعشٛری زارز آٖ را اجزا ٔی
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ا ٞبی ذؾه ر س٘س، ثزي آٞٙی لسْ ٔی ٓ، اىزاف یه زرط رعٕی ارثبة ٔشّْك ثٝ عسٜ ثیغشوٙس. زر ِجب آغبس ٔی

اػ ثٝ ّٙٛاٖ ٞب٘ب زر ِجبط ذسٔشىبر زٚثبرٜ عبوز اعز، ٚ ثب  ٘رغز ٕ٘ٛززر  ریشز. ثز رٚی فحٙٝ جّٛی دززٜ ٔی

زٞس.  وٙس ٚ زعشب٘ؼ را ثب غزٚر ٘ؾبٖ ٔی زٞس، ثبسٚٞبیؼ را ِٕظ ٔی ٔی زر ِذسی ٔؾٟٛز ثٝ زعشٛرار وبرٌززاٖ سٗ

ٛزیٛ اعش ی فحٙٝ زٞس وٝ دؾز وٙس، زعشٛر ٔی زْٚ، ٚلشی وٝ ٞب٘ب یه جٙشِّٕٗ ٚیىشٛریبیی را ثبسی ٔی َٔٙززر 

ی ثربری ِجبط دٛؽیسٜ اعز، اس وبرٌززاٖ  وٙٙسٜ عْٛ، ٚلشی وٝ ٞب٘ب ثٝ ّٙٛاٖ یه دبن َٔٙززر  .ّٛك ؽٛز

ٚ زر ٟ٘بیز، ٞب٘ب زر دٛؽؼ « ثٝ سٛ ٍ٘بٜ وٙٓ ثب چؾٕٟبیٓ.»وٙس  یبیس، ٚ زرذٛاعز ٔیذٛاٞس وٝ زرٖٚ لبة ث ٔی

یه دبراٌزاف ىٛال٘ی وٝ ثٝ َ٘ز ٘ب٘ٛؽشٝ  وٙس، زر ٞبی ٚیىشٛریبیی، ٔغشمیٕبً رٚ ثٝ زٚرثیٗ فحجز ٔی ِیسی

ثٝ  زر ؽرقیزِ ، چٝرعس ای ٔی ی عبزٜ وّٕٝثٝ َ٘ز افشس  اسفبق ٔی وبر ٘زٔبَٛفیف آ٘چٝ زر زري ثزای سرعس.  ٔی

  یبثس. رٌززاٖ ٚ اجزاٌز جزیبٖ ٔیی لسرسی وٝ ٔیبٖ وب ی ٞیزػ، ٚ چٝ زر ٔجبزِٝ ِحبً جٙغیشی زٌٚب٘ٝ

ای سٔب٘ی  سٛا٘س فزفبً راثيٝ ٔیثزلزار اعز ٞبی سبریری  ای وٝ ٔیبٖ ٞیزػ ٚ دزسزٜ ٚجٝ ارٚسیهِ راثيٝ ٕٞچٙیٗ،

 سقبٚیزِفیف ثبسی ٞیزػ ثب ٛثزای ساْ  سٛا٘ٓ افيالح زیٍزی را وٝ لجالً زر ٔٛرزػ ٘ٛؽشٝ سٛفیف ٌززز. ٔٗ ٔی

.(erotohistoriography)« ری ارٚسیهبٍ٘ سبرید» ٞب٘ب ثٝ وبر ثزْ،
چٖٛ وبر ٘زٔبَ فمو یه ٚیسئٛ ٘یغز ثّىٝ یه  4

 ٞبی آرؽیٛی وِٛٛیه ثٍذرز. ىت ثبیس اس ٔیبٖ یه ٌبِزی اس ّىظایٙغشبِیؾیٗ اعز. ؽزّٚؼ آ٘جبعز وٝ ٔرب

چبی آٚرزٖ یب سٕیشوبری، ثب  ِجبط دٛؽیسٜ اعز، زر حبَ وّفزثٝ ّٙٛاٖ ثیٙیٓ وٝ  را ٔیٞب ٞب٘ب  زر ایٗ ّىظ

ی  ؽٛز. زر جبٔٝ ٍبٞز ٔی ِیسیٕٞچٙیٗ ثٝ ّٙٛاٖ  بن ٚ ٌُ، زر حبَ جبرٚوززٖ.ٞبی عیبٜ دٛؽیسٜ اس ذ چىٕٝ

وٝ ثٝ َ٘ز ثغیبر دیؾبرافبئّی  ای ٞبی ؽرقی یب ّىظ آٔٛس زر ثغُ زارز. زار زرحبِی وٝ یه عً زعز ىٛق

ٚ یب  ٞبی ذؾه ٘ؾغشٝ. رٚی ّّف یب یه رّیز اعز، وٝ ٔٛٞبیؼ را زر زعشٕبَ عز ثغشٝ اعز.رعٙس.  ٔی

ا٘س ٚ یب  ٌزفشٝ ؽسٜاػ  حبٔیِ ٚیىشٛریبییَ٘برر ٞب یب ٕٞزاٜ ثب  ی ایٗ ّىظ ٕٞٝ ثب ٔٛٞبی وٛسبٜ.عز  جٙشّٕٙی

اس ایٗ ٌبِزی ثٝ عٕز ثرؼ ٚیسئٛییِ  وبر ٘زٔبَوٝ رفشٝ اعز. ٔربىتِ  ٚلشیثزای آ٘ىٝ اٚ را ذؾٙٛز وٙٙس 

ٞبیؾبٖ را ثٝ فحٙٝ  وٙس، ٚ فحٙٝ ثرؾی ٔی جبٖرا زٚثبرٜ  ٞب رٚز، وٝ زر آٖ ٞیزػ ایٗ ّىظ یایٙغشبِیؾٗ ٔ

ٔجّظِ ٞب را زر یه سبثّٛی س٘سٜ ثٍیزز،  آٚرز. ثٝ ثیبٖ زیٍز، ٞیزػ ثٝ جبی آ٘ىٝ فزفبً حبِزِ آٖ ّىظ ٔی

زٞس وٝ اٚ ثبیس  ای را ٔی ٞبی والٔی آٚرز، وٝ زر آٖ وبرٌززاٖ رإٞٙبیی اعشٛزیٛییِ ٔشقٛرؽسٜ را ثٝ اجزا زرٔی

ِذرِ ٞیزػ اس ا٘جبْ ایٗ وبر زٚ جٙجٝ زارز: یىی ایٙىٝ  ٞب، ٚ غیزٜ ا٘جبْ زٞس. اػ، ِٛاسْ فحٙٝ، ِجبط آٟ٘ب را ثب ثسٖ

ٞبی ؽرقیزِ سبریری ٞب٘ب وِٛٛیه  زٞس، چٙب٘ىٝ رٚسٍ٘بری سٕشْی ثٝ ِحبً جٙغی ٔبسٚذیغشی را ٘ؾبٖ ٔی

ٞبیؼ زر  ، دبٞب، ثبسٚٞب ٚ دغشبٖٞب ٌٛیبی چٙیٗ وبری اس جب٘ت اٚعز، زر ایٙىٝ ثٝ اٚ ٌفشٝ ؽٛز چىبر وٙس ٚ زعز

ثزز،  ٞبی ٘بؽٙبط لزار ٌیزز. ٚ زْٚ ایٙىٝ، ٞیزػ ثٝ َ٘ز اس عبیؼ ثز ثسٖ ذٛزػ ِذر ٔی ْٔزك ٍ٘بٜ زیٍزی
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ی سبریریِ[ ٔشّْك ثٝ ٔب، سٛ ٌٛیی وٝ ٔشٙبٚثبً سغّیِٓ ٌذؽشٝ ؽسٖ ٚ سغّو ثز  ]ِحَٝی سبریریِ ٞب٘ب ٚ  ٔیبٖ ِحَٝ

 ٙسٜ اعز. آٖ ثٝ ىٛر فیشیىی ثزاٍ٘یشا٘

وٙس زر حبِی وٝ ٘مؼ  سزیٗ ؽىُ زر آٖ لغٕشی ثجیٙیٓ وٝ ٞیزػ ٞب٘ب را ٔجغّٓ ٔی سٛا٘یٓ آٖ را ثٝ رٚؽٗ ٔب ٔی

ی دؾز فحٙٝ اس  ی دؾز فحٙٝ سغییز وٙس. دززٜ ذٛاٞس وٝ دززٜ وٙس ٚ ٔی یه جٙشِّٕٗ ٚیىشٛریبیی را ثبسی ٔی

ٔشّْك ثٝ اس زٚ ثبثبی ِشثیٗ ثٛچ ای  سٔیٙٝ، ثٝ دزسزٜ ا٘ساس رٔب٘شیه ٕٞزاٜ ثب دُ عٍٙیِ لسیٕی زر دظ یه چؾٓ

وؾس، ٚ زٚزػ  ذؾٙٛزی عیٍبر ٔی ٘ؾیٙس، ثٝ ٞیزػ سیز آٖ ٔیوٙس.  الٌزاط ِٚىب٘ٛ سغییز ٔی اثز زَ 1990ی  زٞٝ

وٙس، ٕٞچٖٛ  س٘س ٕٞب٘ٙس یه ففحٝ وٝ ثبافيالح اوٖٙٛ را سیزٜ ٔی ی دؾز فحٙٝ حّمٝ ٔی ثٝ ثبال ثٝ عٕز دززٜ

زٞس، ٔب٘ٙس اثیزی وٝ زر آٖ، ىی زٚراٖ ٞب٘ب،  سبریری وٝ عيحِ أزی ْٔبفز را دٛؽؼ ٔیٔقّٙٛی 

وٙٙس. حبال ٞیزػ سجٟیشار  ؽس٘س وٝ ثٝ عٕز حبَ عفز ٔی ٞبیی اس ٌذؽشٝ را ٔشقٛر ٔی ٌزایبٖ ثسٖ ْٔٙٛیز

رعس وٝ  ٔیی ىالیی زر ٌزز٘ؼ، ٚ یه زعشٕبَ عفیس. چٙیٗ ثٝ َ٘ز  وٙس: یه زوٕٝ اػ را ٘ٛاسػ ٔی ٔززا٘ٝ

سٛا٘یٓ ٞب٘ب وِٛٛیه را  وٙس. ایٙجب ٔی ٚ اٚ زارز ذٛزػ را ٔزست ٔی زٖٚ فحٙٝ لزار زارزٌٛیی یه آیٙٝ جبیی زر ثی

ٞب زر ا٘ٛاُ رٚاثو غیزثبسٕ٘بیب٘ٝ  ی ثسٖ ثٝ ّٙٛاٖ ثرؾی اس ا٘شمبَِ ٘بجٛرِ ٔززاٍ٘یِ س٘ب٘ٝ ٔالحَٝ وٙیٓ، وٝ زرثززار٘سٜ

 ا٘شمبَ، ٚ حشی ٌبییسٖ.اثشىبر، صعز، سْسیُ،  ٚ ثب ایٙحبَ ٘فغب٘ی اعز: سمّیس،

سٛا٘س ثٝ زرٖٚ یه فب٘ششی اس  أب ایٗ یه سْٛیل دیچیسٜ ٔیبٖ ٌذؽشٝ ٚ حبَ اعز، سْٛینی وٝ زر آٖ ىجمٝ ٕ٘ی

بً اس جٙسر اعز وٝ ّٕٛٔ عٙز ثٛچ ٚ سز٘ظ سٔب٘ی ٔحٛ ٌززز. ثبثبٞبی ثٙسچزٔی ٔشّْك ثٝ یه-سمبىِسٕبط 

ی ٘رغز وٝ ٞیزػ زر آٖ ٞب٘ب را ثب ثبسٚٞبی چزن ٚ دیچسارػ  ٔززاٍ٘ی ىجمٝ وبرٌز سجّیُ ٕ٘ٛزٜ اعز. فحٙٝ

ی زْٚ وٝ ٞیزػ ٘مؼ ٞب٘ب را ثٝ ّٙٛاٖ یه جٙشّٕٗ  سز اعز ثٝ سقٛیز ِٚىب٘ٛ سب فحٙٝ وٙس ٘شزیه اجزا ٔی

ثجیٙیٓ وٝ جٙغیز ذٛزػ یه وبر اعز،  زٞس سب زري ثٝ ىٛر ٔؾرـ ثٝ ٔب اجبسٜ ٔی وٙس. ٔی ثبسیٚیىشٛریبیی 

سالػ سقٛر ؽسٜ اعز.  زازِٖ فسا، صعز، ٚ دٛؽبن وٝ ٕٞچٖٛ یه سجّیِ ثی یه فزایٙسِ سٛاْ ثب سحٕز اس عبسٔبٖ

ای  زٞس، سب ا٘ساسٜ ی وبرٌز وٝ ْٕٔٛالً اعشبیُِ ثٛچ را سؾىیُ ٔی سٛا٘یٓ ثذزعیٓ وٝ آیب فشیؼِ ىجمٝ ٚ ٔی

ای وٝ  ثٝ ؽیٜٛ« وٙس وبر ٔی»ثب سٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ٔززاٍ٘ی ثٝ ىٛر ذبؿ ثٝ عرشی ٌذاریِ ایٗ وبر ٘یغز،  ؽبذـ

وٙس وٝ ثٛچ یب  أب حبَ آیب اجزای ٞیزػ ثٝ ٔب یبزآٚری ٔی«. وبر وززٜ ؽٛز»سٛا٘س ثب اثز ٞذِِٛی  س٘بٍ٘ی ٔی

ی  عٛثضوشیٛیشٝوٙس؟ جغٕب٘یز ٚ  ی وبرٌز را ٔحٛ ٔی ی اعشزیزِ ىجمٝ یبثی س٘ب٘ٝ جٙسر سبریری اس جغٕیز سز٘ظ

ؽسٜ ٚ اس رزٜ ذبرج زر زريِ وٛییز ْٔبفز  ٞب یب حذف ٕٞٛارٜ ثٝ ّٙٛاٖ أزی ّمت اس سٔبٖ ی وبرٌز ی ىجمٝ س٘ب٘ٝ

وؾٙس. زؽٛار اعز ٌفشِٗ ایٙىٝ  ثٝ حغبة آٔسٜ اعز وٝ سِٛیسارِ ثٝ ٍبٞز آٚاٍ٘برزِ ٔب اس جٙغیز آٖ را یسن ٔی

فٟٕیس، ٚ ثٝ ّٙٛاٖ  سٖ ٔی-فٟٕیس. ٔغّٕبً اٚ ذٛز را ثٝ ّٙٛاٖ یه ٘ٝ آیب ٞب٘بی سبریری ذٛز را ثٝ ّٙٛاٖ ثٛچ ٔی
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ٞب:  ٚرسیس، ثٝ ذقٛؿ جٙشّٕٗ سغریزؽسٜ ثب ٔززاٍ٘ی. أب ثزذالفِ ثٛچ، اٚ زٌزجٙغٍزا ثٛز، ٚ ثٝ ٔززٞب ٔیُ ٔی

  ٞبی ٔٛ٘جی.  ىجمبسی ثٛز وٝ جذثٝ-حبُٔ ٔیُِ سمبىِٞبیؼ ٕٞب٘مسر  جذثٝ

ی ٔیبٖ ٞب٘ب  زٞس وٝ راثيٝ ارجبُ ٔیثٝ أزی ثٝ آؽىبرسزیٗ ؽىُ  ٘زٔبَ وبری ٟ٘بیی  سزسیت زٚ فحٙٝ ثسیٗ

ی عْٛ، آ٘جب وٝ ٞیزػ ٘مؼ ٞب٘ب را ثٝ  وِٛٛیهِ سبریری ٚ ّبؽك ؽٟٛسزا٘ؼ را ؽىُ زاز: سفبٚر ىجمبسی. زر دزسزٜ

ٌذاری ؽسٜ اعز، چٖٛ ٞیزػ عز  وٙس، سفبٚر ىجمبسی ثب ٘ضاز ّالٔز ی ثربری زیٛاری ثبسی ٔی وٙٙسٜ ّٙٛاٖ دبن

ٞبی ٞیزػ را  آح اس ؽب٘ٝ-وٝ ٞب٘بی سبریری زر سقٛیز افّی ایٍٙٛ٘ٝ ثٛز. یه وّٛسٖ سب دب عیبٜ ؽسٜ اعز، چٙب

وّیسػ را فمو ٔٛ٘جی زاریٓ، ٚ اس ٌزز٘ؼ ٕٞزاٜ ثب س٘جیز ٚ لفُ )ٞب٘ب یه س٘جیز ٚ لفُ را ثٝ ٌزز٘ؼ زاؽز وٝ 

را ثٝ  ی ثّٛ٘سوٙٙس. ٔٛ ٞب ؽب٘ٝ را ٘ٛاسػ ٔی وٙس ٕٞچٙب٘ىٝ زعز زاؽز(. دٛعز عفیس اٍ٘ؾشبٖ را ؽفبف ٔی

ثٝ ىٛر  اػ ی عیٙٝ ؽٛز زرعز ثٝ ٕٞبٖ حبِزِ ّىظِ افّی، لفغٝ زٞس. زٚال ٔی ٔحىٕی سیز ؽبَِ عفیس لزار ٔی

رٚؽِٗ دٛعز سبریه ٚ ٘ٛردززاسیِ اعشٛزیٛیی ثزجغشٝ  ٚ ّنالسؼ ثب عبیٝ ثغشٝ ؽسٜ اعز،زر عیبٞی ٔؾٟٛز 

ٌذاری ؽسٜ، ٞیزػ سفبٚرِ  ٞبی ثززٌی ّالٔز ب ٘ؾب٘ٝوٗ وٝ ث دبن ثربری« ٔزز»ا٘س. ٔؾرقبً ثٝ ّٙٛاٖ یه  ؽسٜ

ؽسٜ ثٝ ىٛر ٔساْٚ  ٞبی ٘ضازی آٔیشز، چٖٛ جْٕیز ؽسٜ زرٔی ؽسٜ ٚ ٘ضازی را ثب یه زريِ آؽىبرا سٔب٘ی جٙغیشی

زر ایبالر ٔشحسٜ ٘یش، ا٘س، ثٝ ّٙٛاٖ ثیزٖٚ اس سبرید.  ؽبٖ ٔجغّٓ ؽسٜ ٞبی ثس اس اعشْٕبروٙٙسٌبٖ ثٝ ّٙٛاٖ رٚ٘ٛؽز

اػ زر فزًٞٙ ثقزی ایبالر ٔشحسٜ سفبٚر ٘ضازی را ثب ٔبساز  ٞبی دظ اس ٔزي ٘ٛاس٘سٌی عیبر ٚ س٘سٌیعٙز 

 وززِٖ اجزاٌزا٘ؼ.  وٙس، اس جّٕٝ س٘ب٘ٝ وٙس ٕٞزاٜ ٔی ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ رثىب اؽٙبیسر سٛفیف ٔی سئبسزی ثٝ ؽیٜٛ

ی ٘ٛسزٞٓ  ی اٚاعو عسٜ ی را زر سٔیٙٝی ٔمبثُ ثب وبر ٔشز ؽسٜ ٕٞچٙیٗ یه ٘ميٝ زاریِ ٘ضازی ثبایٙحبَ ثززٜ

ٞب ٕٞیؾٍی ٚ دسرا٘ٝ  ؽبٖ ثب ثززٜ وزز٘س وٝ راثيٝ زاری ازّب ٔی زٞس، آ٘جب وٝ ٔسافْبٖ ثززٜ ئٝ ٔیاایبالر ٔشحسٜ ار

آٟ٘ب سٛا٘ٙس ثٙب ثٝ ارازٜ ٔزذـ ؽٛ٘س ٚ سٛجٟی ٞٓ ثٝ ذبرجِ عبّبر وبری  وٝ وبرٌزاٖ ٔشزی ٔی ثٛزٜ، زرحبِی

ٌذاری وززٖ، ٌبٞی ثب عیبٜ وززٖ،  ذٛز را ثٝ ّٙٛاٖ یه ذسٔشىبرِ ثززٜ ّالٔز٘بی سبریری، ؽٛز. ثزای ٞب ٕ٘ی

زٞس،  سز اس اسزٚاج. ٚلشی وٝ ٔٛ٘جی زر ٟ٘بیز ثٝ اٚ دیؾٟٙبز اسزٚاج ٔی ٕٞیؾٍی –ٌٛیبی ٕٞبٖ فب٘ششیِ سساْٚ اعز 

یشٞبیی ٞغشٙس وٝ ٞز زِسارِ زٞٓ ... ایٟٙب چ ٔٗ ذیّی وٓ ثٝ ٔجٛس یب ٔشزٚج ثٛزٖ إٞیز ٔی»٘ٛیغس  اٚ ٔی

ٞب یه ّؾكِ ٚفبزارا٘ٝ، حمیمی ٚ  ی ٔب ثزای ٔسر وٙٙس چٝ ٚالْبً ّبؽك ثبؽٙس چٝ ٘ٝ. ٚ راثيٝ ِْٕٔٛی اعشفبزٜ ٔی

ثٝ وبر ی اسزٚاج را ثزای آٖ  اس آ٘ىٝ وّٕٝذبِـ ثٛزٜ اعز، ثسٖٚ ٞیچ مٕب٘ز ثیزٚ٘ی، وٝ ٔٗ ثٝ َ٘ز ثیشارْ 

اػ اغّت سٛذبِی اعز، ٚ زیسٖ ایٙىٝ چمسر اغّت دظ  چمسر ٕٞٝ»٘ٛیغس:  ی جؾٗ ّزٚعی، اٚ ٔی زرثبرٜ 5«ْ.ثز

ٕٞچٖٛ عٙزِ آٔزیىبییِ  6«سز اعز. اس آٖ ٘بؽبز ا٘س، ٚ ٔٗ فىز وززْ وٝ ٔزاعٓ ذبوغذبری چمسر ثٟشز ٚ ٔيّٛة

، ثٛز ثٛزٌی افشایؼ یبفشٝ ٞبی عیبٜٝ ب٘، زاعشبِٖ ثززٌی ثزای ٞب٘ب، وٝ ثب ٘ؾزاری رسٛریهِ جٙٛثیِ ىزفسار ثززٜ
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ی  «ٕٞیؾٝ»ٕز یه ٚ دیٛ٘س آٟ٘ب را ثٝ ع ٘جبر زاز یبفشٗ سٕبٔی دبیبٖ ثٛزٖ، اس ثٝ ی آٟ٘ب را اس سبرید، اس اسفبلی ثيٝرا

        . سٔبٖ ثزز ثی

جی اعز. زر ّؾك ٞب٘ب ٚ ٔٛ٘ٞبی عبزٚٔبسٚذیغشیِ  ی جٙجٝ زٞٙسٜ عزایی ارائٝ اجزای ٞیزػ اس ایٗ زاعشبٖ ىجْبً

ثٛزری ٚ ِٛر٘ش، ٞیزػ ٔیشاٖ سیبزی اس ّبّٔیز را زارز، چٙب٘ىٝ احشٕبالً ٞب٘ب زر س٘سٌی ٚالْی زاؽشٝ اعز:  ثبسٍ٘زیِ

ی ٔشفبٚر  فحٙٝ ی دؾز ، سب آ٘جب وٝ یه دززٌٜزفشٝ ی اَٚ آٔیش زر فحٙٝ اس ذٓ وززٖ ثبسٚٞبیؼ ثٝ ىٛر سحزیه

ذٛاٞس  ؽٛز، سب زعشٛرإُِْ زازٖ زر ٔٛرز آٖ. ثْس اس آ٘ىٝ ٞیزػ اس وبرٌززاٖ ٔی ی زْٚ ذٛاعشبر ٔی را زر فحٙٝ

ٞبیی را زاریٓ وٝ ثز وف چٛثی  فسای چىٕٝ« ثٝ ىٛری وٝ ثشٛا٘ٓ سٛ را زر چؾٕب٘ز ٍ٘بٜ وٙٓ،»وٝ ٘شزیه ؽٛز 

ؽٛز. زٚرثیٗ  ای ثب لالة چزٔی عیبٜ ٚارز لبة ٔی غض ثٙس چزٔی، ٚ چىبچبنِ س٘جیزٞب. چىٕٝوٛثس، فسای غض ٔی

آٔیش،  ثزز ٌٛیی وٝ، ثب حبِشی عشبیؼ وٙس. زر ؽبرِ ثْسی، ٞیزػ چؾٕٟبیؼ را ثبال ٔی ثز رٚی عٍه زرً٘ ٔی

ی  ا٘س. ٍ٘بٜ ذیزٜٜ ٔب٘س ٕٞب٘يٛر وٝ آٟ٘ب ثبثز ٔب٘س ؽٛز. چىٕٝ زر لبة ٔی ثٝ چؾٕٟبی فبحت چىٕٝ ذیزٜ ٔی

زارز  وٝ ٍ٘بٜ ٔی ذیغٓ اعز، اعشٙبز آٖ ثٝ یه ثبالٔب٘س. ایٗ سٛلف ٕ٘بیبٍ٘ز اثْبز سٔب٘یِ عبزٚٔبسٚ ٞیزػ ثبثز ٔی

یؼ زر ایٗ اعز وٝ ٞب ٔشیز وٙس، ٚ اعشٙبزػ ثٝ یه دبییٗ وٝ ٞبی دبییٗ را سَٙیٓ ٔی وٙس، ٚ ِذر ٚ غبفٍّیز ٔی

ٕ٘بیب٘سِٖ یه  زر دیؼی، یب ا٘شَبروؾیسٖ اعز. أب ٞیزػ ٘دذیزػ چیشی ثزای ٔسسی ىٛاللبزر ثٝ 

ؽٛز. اٌز ٞب٘بی سبریری  . ایٙجبعز وٝ سبرید ذٙثی ٔیدذیزز ٔیشا٘ی اس ریغه را ٔی ؽسٜ عبزٚٔبسٚذیغِٓ ٘ضازی

ر ؽسٜ ثٝ ٘بچب ٞبی ٘ضازی ٌذاری سٛا٘س، چٖٛ سّٝ زاری اعشفبزٜ وٙس سب اس سبرید ثٍزیشز، ٞیزػ ٕ٘ی سٛا٘غز اس ثززٜ

 ثزسزی عفیس.  فبزٜ اس وبر عیبٞبٖ ثزای دیؾجززاعشؽٛز:  ثبر را ثٝ ٔب یبزآٚر ٔی ی ذؾٛ٘ز یه ٌذؽشٝ

زرذؾس، ٔٛی  ٞبی عیبٜ ٔی دٛعز عفیس ٞیزػ وٝ اس ٔیبٖ جبٔٝ ثٛزٖ ـ ٞبی سئبسزی زر ایٙجب ّالٔز ثٙبثزایٗ

ا٘ساسز  ٞبی ٘ضازی را اس اّشجبر ٔی اوٝ ٘ؾب٘ٝ، چزیبثس ّٕیمبً إٞیز ٔیس٘س ـ  عز ثیزٖٚ ٔی ٝ اس سیز زعشٕبَثّٛ٘سػ و

آٚرز وٝ ثٝ اجزای یه جبیٍبٜ ىجمبسی  سٔیٙٝ ٔی وٝ زر ٔٛرز زريِ جٙغیشی، وبری را ثٝ دیؼ ٚ، ٕٞچٙبٖ

ٞب وبر عیبٜ ٚ  ؽسٜ ذٛاٞس ثٛز. ثب چٙیٗ وبری، ایٗ ّالٔز ؽسٜ ٚ جٙغیشی ا٘جبٔس وٝ ٕٞٛارٜ دیؾبدیؼ ٘ضازی ٔی

. آٟ٘ب لبزر ثٝ ا٘جبْ آٖ ٘یغزٕ٘بیب٘س وٝ ذٛز ّىظ افّی  ٞبیی ٔی ٙٛاٖ سحٕز را ثٝ ؽیٜٛی عفیس ثٝ ّ وبر س٘ب٘ٝ

اػ. چزاوٝ  ی وثیف ذسٔشىبری ب٘ب زر جبٔٝی ٞیزػ ثٝ ّٙٛاٖ ٞ ٌزز٘س، دزسزٜ ی ٘رغز ثبسٔی ٕٞچٙیٗ ثٝ دزسزٜ

جبٖ ذبٍ٘ی را ثٝ  یْز ثیٞبی ٚیىشٛریبیی ٚ ذسٔشىبراٖ ثٝ یه ٔیشاٖ لزار ثٛز وٝ وبر را ٔحٛ عبس٘س، ٚ ىج ِیسی

ٞب ثب اجیزوززٖ ذسٔشىبراٖ ٚ ٔرفی  ای ٔزست عبس٘س وٝ ٌٛیی ثٝ ٔیب٘جی یه جبزٚ ایٍٙٛ٘ٝ ؽسٜ اعز. ِیسی ٌٛ٘ٝ

ٞبی عفیس ثب٘ؾبه ٚ  سغییز عزیِ ثٝ عزدٛػسٔشىبراٖ ثب وزز٘س ٚ ذ یی ذبؿ چٙیٗ ٔیٞب وززِٖ آٟ٘ب زر البٔشٍبٜ

وزز٘س. ایٗ سزاؽیسٌیِ سٔبٖ ٘یش ثٛز: سٔب٘ی وٝ ثزای سٕیشوبری،  ثٙسٞب ثزای دبعرٍٛیی زْ زر ایٗ وبر را ٔی دیؼ
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ٚارٌی وبالیی رٚاثو  ٌززز. زرعز ٕٞب٘يٛر وٝ ثز ؽٛز ثٝ عبزٌی ٔحٛ ٔی وززٖ ٚ سزٔیٓ ذبٍ٘ی فزف ٔی ٔزست

ٞبی فْٙز، ٚ اسیٙزٚ سبرید، را ٕ٘بیبٖ  ی ثٛرصٚایی یه دٙبٍٞبٜ اس ٚیزاٍ٘زی «ذب٘ٝ»وٙس،  ٖ ٔیاجشٕبّیِ وبر را دٟٙب

 وٙس، ثب دٟٙبٖ وززِٖ وٙشزَِ سٔبِٖ ثزذی ٔززْ.  ٔی

ٌذارز. أب ایٗ ثسٖ، چٙب٘ىٝ ٕٔىٗ اعز ا٘شَبر زاؽشٝ  ٞب٘ب، ثزذالف، ثسِٖ وبرٌزػ را ثب ذٛؽحبِی ثٝ ٕ٘بیؼ ٔی

ؽسٜ سٛعو وبر عرز، چٝ ثٝ ِحبً جٙغی چٝ  بثّز )دبسٛط( ٘جٛز. ٞب٘ب ذٛز را ثٝ ّٙٛاٖ سجبٜای اس س ثبؽیٓ، ٘ؾب٘ٝ

را ثز رٚی ر سبریریِ ذبؿ ثبسسِٛیس اجشٕبّی، ٞبی سٔبٖ وبر، ٚ اسیٙزٚ سَٙیٕب اٚ ّالٔزؽٙبذشی، سجزثٝ ٘ىزز.  رٚاٖ

اػ ثٝ یه آرؽیٛ سجسیُ  سٌیدذیز ثبلی ٌذاؽز. ثسٖ اٚ ثٝ جبی آ٘ىٝ سجبٜ ؽٛز، ىی ٔسر س٘ ثسٖ ذٛزػ رٚیز

اػ )ٚ اسیٙزٚ  ؽسٜ، ٚ ٘یش اس اعشثٕبر، اس زسزیِ وبر امبفٝ ٞبی عبییسٜ ؽسٜ ٚ وف ٞبی عیبٜ اس چىٕٝآرؽیٛی ؽس: 

ثٝ اٚ ثبسٌززا٘سٜ ؽٛز،  اػ وٙس سب سٔبٖ آٟ٘ب را احیب ٔیٞب،  وززِٖ ایٗ ّالٔز اػ( سٛعو وبرفزٔبٞب. اٚ ثب ارٚسیىی سٔبٖ

وزز سب ٔٛ٘جی را  را ا٘جبْ زاز، ٚ اس ٞز فزفشی اعشفبزٜ ٔی ٖوٕشز وبری زٚثزاثز عبیز ذسٔشىبراچٖٛ اٚ زر سٔب٘ی 

     ٔاللبر وٙس ٚ چزوٟبیؼ را ٘ؾبٖ زٞس. 

وٙس، وٝ زر آٖ ٞیزػ عزا٘جبْ ثٝ ّٙٛاٖ ذٛزػ فحجز  ی ٟ٘بیی ٟٔیب ٔی ی ایٟٙب فحٙٝ را ثزای دزسزٜ ٕٞٝ

ؽٛز. زر ایٙجب ٞیزػ ثٝ اٍّ٘یغی فحجز  دذیز ٔی ثٝ ىٛر وبُٔ رٚیز ٞبی ىجمبسیِ زريِ سٔب٘ی وٙس ٚ جٙجٝ ٔی

ی ٚیىشٛریبیی ثّٙس عفیس دٛؽیسٜ اعز  وٙس. ٕٞچٖٛ زر یه فیّٓ ٔغشٙس رٚثزٚی زٚرثیٗ ٘ؾغشٝ اعز، جبٔٝ ٔی

وٙس: زعشیبر وشبثرب٘ٝ، زعشیبر سسریظ، درؼ  ی ذٛز را سٛفیف ٔی ٞبی ٌذؽشٝ ی آراعشٝ، ؽغُ ثب ٔٛٞبی ثغشٝ

ّ٘ٛی »ٔبٔٛر أٙیز فنبی ّٕٛٔی )زرثبٖ(، ٞبی دبرویًٙ، سٕیشوبریِ وفِ یه اعشٛزیٛی رلـ،  زر ٔحٛىٝ آٌٟی

ی چیغز؟ ٔٛ٘جی عْی وزز ٞب٘ب را فزاسز اس عٝ  ٔٙؾیِ ٚیىشٛریبییِ ٞیزػ زرثززار٘سٜ زر ایٙجب ِیسی«. فغٛرٚاس دز

سٛا٘غز ثرٛا٘س  ٞب فزعشبز. ٞب٘ب ٔی بیز والطاػ آٔٛسػ زٞس، ٚ اٚ را ثٝ والط فزا٘غٛی ٚ ع ی اثشسایی عبَ ٔسرعٝ

وزز،  سزعیس. ٚ اٚ رٚسٍ٘بری ٔی ی اٚ ثٝ فّغفٝ ٚ سبرید ٔی وزز، ٌزچٝ اس ّاللٝ ٚ ٔٛ٘جی ثٝ اٚ وشبة دیؾٟٙبز ٔی

وّفزِ ٚیىشٛریبییِ آٚرز: اس  سبریری را ثٝ اجزا زرٔی عبسی ٚارٌٚ٘ٝزچٝ سحز فؾبر ثٛز. ثب ایٙحبَ ایٗ فحٙٝ یه 

ٞبی ٞیزػ  . ؽغُچزذس ٔی وؼ وززٜ، ثٝ عٛی آوبزٔیغیٗ/ٞٙزٔٙس ْٔبفز ثٝ ّٙٛاٖ سحٕز ی سحقیُ وبرٜ ٕٞٝ

ٞبی اٚ زر سٕیشوبری وف ٚ درؼ  زر آوبزٔی، زر وشبثرب٘ٝ، ثٝ ّٙٛاٖ زعشیبر سسریظ ٚ آٔٛسٌبر، ْٔبزَ ثب ؽغُ

سٛا٘ٓ ... وبرٞبی  وٙٓ ٔی فىز ٔیٔٗ لٛی ٞغشٓ، ثٙبثزایٗ »زٞس:  ٕ٘بیس. اٚ ازأٝ ٔی آٌٟی زر ٔحٛىٝ دبرویًٙ ٔی

ذٛاٞٓ ؽبیس زر یه  ٞب، ٚ ... ٕٞچٙیٗ ٔی ٞبی ليبر یب زر فزٚزٌبٜ عٍٙیٗ ا٘جبْ زٞٓ، ٔثُ حُٕ ثبر زر ایغشٍبٜ

ِٚی ٞٙٛس زٚعز زارْ ثٝ ّٙٛاٖ دزٚفغٛر وبر وٙٓ، یب زر  جب وٙٓ ... ثٝ ٘مُ وبر وٙٓ، اثبثیٝ جبٚ  ؽزوز حُٕ
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وٙٓ  . ثٙبثزایٗ فىز ٔیأب ثٝ ٞز حبَ ...  سرن وبرؽٙبعی ارؽس زر ٞٙز ٞٓ زارْجٛر ٔیىٚ زرط ثسٞٓ، ...  آوبزٔی،

 «زٞٓ ... حٕبِی یب سسریظ. ٞز وبری وٝ اَٚ دیؼ ثیبیس ا٘جبْ ٔی

ب ٘جبیس زر چزن ذٛز زیسٜ ؽٛیٓ. ٔثُ ٞب٘ب ٚلشی وٝ زر ٟ٘بیز ٕٞغز ایٗ ٚجٛز ٔب ٞٙزٔٙسٞب ٚ رٚؽٙفىزٞ ثب

الی ٔشٛعيی را سجغٓ ثرؾیٓ وٝ ثٝ آٖ سّْك ٘ساریٓ. ثب اجزای ٟ٘بیی ٞیزػ، س٘سٌیِ ی ثب ٔٛ٘جی ؽس، ثبیس ىجمٝ

ىٛر  یه س٘سٌیِ ثٝچزذس، ٚلشی وٝ وبرِ آوبزٔیه/ٞٙزی اؽبرٜ ثز  ی ذٛز ٔب ٔی ٞب٘ب ثٝ ىٛر غزیجی ثٝ عٕز ِحَٝ

ٙی وٝ غزق زر سحمیمبسؼ حشی اٌز ؽزایو وبر دزِٚشبریبیی ؽسٜ ثبؽس. رٚسٌبرِ آٖ جٙشّٕ زارز ٌٛ٘ٝ فزاغز٘بثٍٟٙبْ 

زاز، ٌذؽشٝ اعز. زر ّٛك،  ٘ٛؽز، چٙب٘ىٝ ٔٛ٘جی ا٘جبْ ٔی ای ؽْز ٔی وزز، ٚ ليْٝ ثٛز، دیذؼ را زٚز ٔی

زار٘س، ٚ ثٝ  شی زرآٔسی وٕشز اس سٕیشوبرِ ذب٘ٝٞب زر ارٚدب ٚ ایبالر ٔشحسٜ ثٝ ىٛر عبّ ثغیبری اس آوبزٔیغیٗ

ثغی ثیؾشز اس  1660ی  اػ زر زٞٝ وٝ زرآٔس ؽب٘شزٜ دٛ٘سیِ عبال٘ٝس )ای وٕشز اس ٞب٘ب زار٘ سٙبعت زرآٔس عبال٘ٝ

ثٙسِ چزٔیِ ٞب٘ب  ی لفُ، س٘جیز، ٚ زعز . اٌز ایٍٙٛ٘ٝ فٟٓ ٌززز، اّبزٜذو فمز فسراَِ أزٚسِ ایبالر ٔشحسٜ ثٛز(

یزٚ٘یِ اوٖٙٛ ی سبریری ٞب٘ب/ٔٛ٘جی اؽبرٜ زاؽشٝ ثبؽس، ثٝ آ اثيٝیؼ اس آ٘ىٝ ثٝ زیٙبٔیهِ رٚا٘یِ رسٛعو ٞیزػ ث

اعز ٘ٝ « زري»ی ٟ٘بیی اس زريِ سٔب٘ی، آ٘چٝ  ارسػ ؽسٜ اعز. زر ایٗ فحٙٝ اؽبرٜ زارز، وٝ وبر فىزی ثغیبر ثی

وٙس، ٘ٝ فمو سبرید  حزوز ٔی اٍِٛیی آٔزیىبییِ وٟٗ-ٍیِ ارٚدبییوٝ ثزذالف س٘ب٘فمو جٙغیز ٔجٟٓ ٞیزػ 

     ، ثّىٝ ىجمٝ ٚ وبر اعز. وٙس چٙب٘ىٝ دٛؽبن ٚیىشٛریبیی یه ثسٖ ْٔبفز را ِٕظ ٔی

ای اس وبر زعشی  یبثس، وٝ ٕٞشٔبٖ یه فشیؼ جٙغی ٚ ٘ؾب٘ٝ ثب سبّٔی ثز زعز دبیبٖ ٔی وبر ٘زٔبَسزسیت  ثسیٗ

ی  ذٛرز: زعز یه ثبثبی ثٙسچزٔی، وٝ ثز ؽب٘ٝ ی ِٚىب٘ٛ ثزػ ٔی سٔیٙٝ ی دظ اعز. زٚرثیٗ ثٝ جشئی اس دززٜ

ِز ِشثیٗ را زارز، وٙیٓ وٝ آ٘چٝ زر ٔٛرز ٞب٘ب ثیؾشزیٗ حب زیٍزی حّمٝ سزٜ اعز: ثب ایٗ ٍٕٞزایی، ٔالحَٝ ٔی

أزی ی اٚ ٘یغز )وٝ ثٝ َ٘زْ ثٝ ىٛر ْٔیٗ  اٌز ثرٛاٞیٓ اٚ را زر یه سبرید وٛییز لزار زٞیٓ، ٔززاٍ٘یِ س٘ب٘ٝ

 «٘ٛاسؽیس ٔی»وزز، ٚ ثب ٔٛ٘جی  ر ٔی، وب٘ٛؽز ی اٚ ثب زعشب٘ؼ ثٛز، وٝ ٔی ی دیچیسٜ ثّىٝ راثيٝ اعشزیز ثٛز(

سزٜ، چزن، ٚ غیزٜ. اس ایٙىٝ زعشىؼ ثذٛؽس اجشٙبة  ثغشٝ، سبَٚ )وّٕبر ذٛزػ(. ّىظِ آٟ٘ب را زاؽز، دیٙٝ

، ٚلشی وٝ عزا٘جبْ زعشىؼ ثٝ زعز وززٜ اعز، ّٕیمبً آیزٚ٘یه اعز. ٞٓ وزز. ثٙبثزایٗ حبِز ٟ٘بیی ٞیزػ ٔی

ٚٚارفشٝ ٚ  ؼ ثٝ ىٛر ٔنحىی ؽُایغشس، زعشب٘ زر ّىظ افّی ٚ ٞٓ زر ایٗ ثبسآفزیٙی، ثٝ ىٛر ٘بؽیب٘ٝ ٔی

وٙس. ثٝ  ؽسٜ یه چبردبیٝ را ِٕظ ٔی ی ثبسآفزیٙی اعز، زر ّىظ افّی یه فٙسِی را ٚ زر ایٗ فحٙٝٚار  ِیسی

ىٛر  ای، ثٝ ٔشزثٍیز، اعشرساْ زٚرٜوٙس ـ  وٝ ٞیزػ ذٛزػ را ایٍٙٛ٘ٝ سٛفیف ٔی« ّ٘ٛی اس دزٚفغٛر»ّٙٛاٖ 

وٙٙس  آٟ٘ب ٔشقُ اعز وبر ٔیای ـ ٕٞیٗ زعشٟبیی وٝ ثيٛر ٔرفیب٘ٝ ثزای ْٔبػ ثس٘ی وٝ ثٝ  ای حبؽیٝ فشایٙسٜ
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ٔٙسسزیٗ لبثّیز آٟ٘ب ایٗ اعز وٝ اس ٚوٝ آراعشٝ، اسفبلی، ٚ ٞٙزی ثٕٙبیٙس. ثبایٙحبَ ٘یز سزسیت یبثٙسثبیس چٙبٖ 

  س٘ٙس. وٙٙس، ٚ ؽزایو وبریِ ٞب٘ب را ثب ٔٛلْیز اثشٚرز ٔب دیٛ٘س ٔی ٔیبٖ سٔبٖ ِٕظ ٔی

 

 

 

 

 

*
 کار ًزهال  - 

Normal Work, Instalation with 16mm film, 13‟, and 13 photographs, 2007 

 

اًذ  گزفتِ ضذُ 1681-1681ی سالْای  ، اجزاگز ٍرًز ّیزش چْار عکس اس خذهتکار ٍیکتَریایی ّاًا کَلَیک را کِ در فاصلِکار ًزهالدر فیلن 

 آٍرد.  دٍتارُ تِ صحٌِ هی

ّای  ای قاتل تَجِ اس عکس ّای هختلف اس صثح سٍد تا پاسی اس ضة تِ تویشکاری هطغَل تَد تلکِ ّوچٌیي هجوَعِ ّاًا کَلَیک ًِ تٌْا در خاًِ

ّای تشرگ  ی قذرت اٍ، تاسٍّایص ٍ دست دٌّذُ ّا ًطاى ضذُ تَلیذ کزد ٍ ّوچٌیي تعذاد کثیزی رٍسًَضت ٍ ًاهِ ًَضت. ایي هتزیال استیج

ّایی ًظیز چزک،  کزد. فتیص ٍضَح تا کار ٍ سحوتص ًسثت دارًذ، ٍ خیلی تِ آى افتخار هی ّای جٌسیتِ اٍ کِ تِ یاتی جسویت –ّستٌذ کثیفص 

ی سکسَالیتِ، ٍ ًیش تزای اٍ  ی کار ٍ عزصِ رسیذًذ سیزا تاسًوایٌگز اًتقالی تَدًذ هیاى عزصِ ّا تِ ًظز تزای کَلَیک تسیار هْن هی تاسٍّا ٍ دست

ضذى ٍ ّوچٌیي  تِ سکسَالیتِ/ جٌسیتی« در ًظز اٍل»ضذًذ کِ ّوَارُ  ّای اٍ جَری اًتخاب هی ضذًص. فتیص ضٌاختِ رسویت ّی تَدًذ تزای تِرا

اًگیِ ّایی اس هزد اًگارُ -اًذ ای هَرد تَجِ قزار گزفتِ تِ عَر ٍیضُ کار ًزهالکِ در فیلن  -تِ کار ارجاع داضتِ تاضٌذ. تزای هثال، تاسٍّا ٍ چزک

ی  ّایص پَضیذُ است تِ استیال ٍ اًقیاد در راتغِ ضًَذ. در ایي هیاى، سًجیزِ تزدگی کِ کَلَیک در تعضی اس عکس سًاًِ ٍ ًیش کار را هَجة هی

 تَاًذ گَیای لوس جٌسی ٍ کار دستی تاضذ. ّایص هی جٌسی ٍ ًیش در کار اضارُ دارد. ٍ تاکیذ کَلَیک تز دست

درگ »ٍ « درگ عثقاتی»ّای کَلَیک را دارین کِ اٍ را ًِ تٌْا تِ عٌَاى خذهتکار خاًگی تلکِ ّوچٌیي در  پزتزُ لفّا ٍ س تِ عالٍُ، پزتزُ

ی تَرصٍا داضتِ است. جالة آًکِ، ایي  ای تَدًذ کِ اٍ تا آرتَر هًَثی هزدی اس عثقِ ی سادٍهاسٍخیستی دٌّذ، کِ تخطی اس راتغِ ًطاى هی« قَهی

ّای هطتزک سادٍهاسٍخیستی اٍ ٍ هًَثی را فزاّن کزد: کَلَیک،  ی کارفزهاّا تَد کِ هتزیالی تزای صحٌِ خت در خاًِارکاىِ هزتَط تِ کار س

داد را تاسساسی کزدًذ. تالقی  اش اًجام هی ضاى در خاًِ ّوزاُ تا هًَثی، کاری کِ اٍ تِ عٌَاى یک خذهتکار خاًگی تعذّا در دیذارّای

ّای هختلف تِ عٌَاى یک سى تَرصٍا، یک هزد جَاى  کِ اٍ را تِ ضکل -ّا تِ صحٌِ درآٍردُ است ایي عکسّای اجتواعی کِ اٍ در  جایگاُ

کزد، تزای ًوًَِ ٍقتی کِ اٍ ّوزاُ  ی کَلَیک تا حذی ًقص ایفا هی ًیش در سًذگی رٍسهزُ -دٌّذ ضذُ ًطاى هی ی سیاُ تَرصٍا، ٍ یک تزدُ تا چْزُ

ّا یا تزای تاهل تز  تَاى ّوچٌیي تِ عٌَاى یک تکٌَلَصی تزای کٌتزل ایي تالقی ّا را هی کزد. ایي عکس سفز هی« درگ تَرصٍا»تا هًَثی در 

ّای اجتواعی  کٌذ کِ آیا ایي تالقی ایي پزسص را هغزح هی کار ًزهالتالش تشرگ ٍ سٌجص هذاٍهی کِ تِ آًْا هتصل تَدُ است درک ًوَد. فیلن 
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ی پارادٍکسیکال در  ٍرسیذ اهزٍسُ تِ یک السهِ آٍرد ٍ آضکارا تِ آى هیل هی کِ کَلَیک تِ صحٌِ هی« ادًض»هزاتة عثقِ، جٌسیت، ٍ  در سلسلِ

حال تَلیذ خغزات  عیي ًوایذ تلکِ در پذیز ٍ هغلَب هی ی کار عوَهیت ًیافتِ است؟ یک کارتست جذیذ اس قذرت ًِ تٌْا تحزّک را اهکاى عزصِ

 کٌذ اگز کِ آدهی هَفق ًطَد.  هی

ّای کَلَیک را تا  ّای کارگزداى صست کٌذ تا دًثال کزدى دستَرالعول تیٌن کِ تالش هی یي فیلن ها اجزاگز ٍرًز ّیزش/ّاًا کَلَیک را هیدر ا

کٌذ، کارگزداى ًیش دارد  جایی کِ اهکاى دارد تِ عَر دقیق تقلیذ کٌذ. اها در ایي هَرد فقظ ایي اجزاگز ًیست کِ صست را تاسساسی هی

ّا را صادر ٍ پیزٍی کٌٌذ، تٌاتزایي ّز دٍ  دّذ کِ اجزاگز ٍ کارگزداى دستَرالعول کٌص ایي دٍ اهکاى هی کٌذ. تزّن را تاسساسی هی کارگزداًی

ای ًِ چٌذاى دٍر اس دٍرتیي یک  ضَد. تِ عالٍُ در فاصلِ ای اس هیل هیاى آًْا تزقزار هی ًقطی در عیي حال فعال ٍ هٌفعل دارًذ ٍ اس ایي رٍ راتغِ

دّذ. اٍ را در  اًذاس سَم را پیطٌْاد هی کٌذ. ایي یک چطن آیٌِ قزار دادُ ضذُ است کِ ّیزش اس آى تزای ٍارسی تصَیز خَدش استفادُ هی

تَاًذ رًٍَضتِ صست خَدش را تا عکس کَلَیک  دّذ کِ تا تٌظین صستِ درٍى آیٌِ صحٌِ را کٌتزل کٌذ. تِ ایي ضیَُ اٍ هی جایگاّی قزار هی

 وایذ.هقایسِ ً
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