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ًگاٍ  خْد ، ّ تؼذ تَ ساػت[۱]«دسهاًی چیست؟ سّایت»پشسٌذ  هی کٌجکاّاًَُا  سٌاسیْی آضٌایی است. تؼضی

ی  کٌن ُوَ سص، هؼوایی است کَ فکش هیکٌٌذ تا خاطش ًطاى کٌٌذ کَ فقظ تشای ضٌیذى پاسخی کْتاٍ ّقت داسًذ. ایي پش هی

چَ تایذ تگْین؟ دًثال  کَ لشصم ضْد، هي تَ خْدم هی هی سْال هطشح. ُش تاس کَ ایي هْاجَ ُستٌذتا آى  [۲]اىگش دسهاى سّایت

تشای  ای ام هؼشف ضایستَ پاسخسسن کَ  تَ ایي ًتیجَ هیًذست  اها تَ. کٌن ام سا هشّس هی دافظَ ّ گشدم هی هٌاسةُای  ّاژٍ

ام هْدتاًَ سش تکاى دُذ ّ ًاضیاًَ سکْت  آیذ کَ ]هخاطة[ دس ّاکٌص تَ پاسخ . اغلة پیص هیدسهاًی است ّایتس اتؼاد هتؼذد

دسهاًی سا تا افشادی کَ ایي سْال سا  ام تا سّایت دلی ساُی پیذا کٌن تا ػالقَ ّ ُن تْاًن هیس کَ طْخْاُن ُش  کٌذ. هی

 پشسٌذ دس هیاى تگزاسم. هی

فشٍ تشّم. گشچَ جستجْی پاسخی هٌاسة طص تْاًن ا افتي پاسخی هطخص تَ ایي سْال کْتاٍ آساى ًیست. ّلی ًویی

کَ کلٌجاسی ّ  سشدسگویسا تا تواِم  سْال، اها ایي ُای تسیاسی دس ایي صهیٌَ داضتن کَ هٌجش تَ پاسخی سّضي ًطذٍ تالش

جوالت تْاًن  گش چیست؟ آیا هی دسهاى ػٌْاى سّایت اًَ تگْین کَ کاِس هي تَتْاًن تا صتاِى ػاهی کٌذ دّست داسم. آیا هی ایجاد هی

تَ ُوکاساِى پاسخ سا تش است کَ  ام آساى ؟ الثتَ، تشایقاتل دسک تاضذُن  تشای افشاد غیشهتخصصکَ ّ کلواتی اًتخاب کٌن 

ی  . جٌثَخْاُذ تْد« شٍ تَ کشهاى تشدىصی» ، کَ ایي ًیض خْدصتاى ّ دیذگاٍ هطتشکی داسینکَ  دُن اسائَگشم  دسهاى سّایت

دسهاًی اسصش آى سا داسًذ کَ تَ  ُای سّایت کٌن ایذٍ هی فکشدسهاًی است.  دیگش ایي چالص ًاضی اص تاِّس هي تَ قذسِت سّایت

گشیضاى ُای پیچیذٍ  خاطش پاسخ ُا تَ ن هشدم اص ایي ایذٍخْاُ ًویچشاکَ ُا آضٌا ًیستٌذ ػشضَ ضْد.  کساًی کَ تا ایي ایذٍ

 دسهاًی هثل هي تشخْسداس ضًْذ ّ لزت تثشًذ. ُای سّایت اص دسک هفاُین ّ ضیٍُْا ضایذ  ضًْذ. تشخی اص آى

تا ّجْد پیًْذ  ُا پاسخ ایيذُن. ت ُای هٌاسثی پاسخ کْتاٍام تا تَ ایي پشسص  ام سا کشدٍ ، هي تواِم سؼیتَ ُش دال

یکی تش اُویت  گْیایُا  رکش آىتشتیِة ُا ُوَ هفیذ ّ کاسآهذ تاضٌذ.  سخسؼی کشدم پا. کٌٌذ ظاُش هستقل جلٍْ هی دسًّی تَ

 .دیگشی ًیست

. ایي ػثاست، [۳]«هطکل فشد ًیست؛ هطکل خِْد هطکل است»داضت، ایي تْد:  دسهاًی ضؼاسی هی . اگش سّایت۱

آى است کَ دسهاًی هستلضم  داسد. سّایتداضتَ ّ گزاسد صشف ًظش اص ضشایطی کَ فشد دس آى قشاس  اُویت سا سّی فشد هی

کَ تا گزضِت صهاى کطف ضًْذ ساص، سّاتظ کلیذی، ّ خاطشاِت خاصی  ی صًذگِی فشد، ًقاط سشًْضت دٌُذٍ ضکلػْاهل 

ُا  ّ ضکست ُا ًاسسایی دس هقاتلَ تاُایی است کَ صًذگی فشد سا  سّیاُا ّ اسصش ،ُا خْاستضًْذ. توشکض سّی  فشاهْش ًوی

؛ ضذٍ دّتاسٍ ادشاص ّ تاصآفشیٌی ضًْذ ُای فشاهْش کَ سّایتد گشد هْجة هیتش هْاسد  دس تیصیٌذ یي فشآادٍ است. ضکل دا

 دکایت داسًذ.یی اص یاد سفتَ ُا تْاًوٌذیُا ّ  آّسی کَ اص ضایستگی ُای ضگفت داستاى



هثال،  طْسَ تاسد. تْجَ دػٌْاى ّادِذ اساسِی تجشتَ  ی هختلفی اص صًذگی تَ دسهاًی، تَ جٌثَ سّاى سّش. ُش ۲

ػٌْاى ّادِذ  سّی تؼاهِل خاًْادگی تَ [۶]دسهاًی ًظام ؛سّی تفکش هٌطقی [۵]دسهاًی ضٌاخت ؛سّی سفتاس [۴]سفتاسدسهاًی

 دُذ. قشاس هی [۹]تجشتَ ّ ًِاد سا اساط [۸]، داستاى یا سّایتتشتیةتَ ُویي  ،ًیض [۷]دسهاًی اساسی توشکض داسد. سّایت

طْس ادساط کٌٌذ ّ  طْس فکش کٌٌذ، چَ طْس ػول کٌٌذ، چَ کٌذ کَ چَ هیُذایت ُا سا  اًساى، ُای ضخصی ّ سّایتُا  داستاى

دُی  ساصهاىدُی ّ  ساهاى آهذٍ اص صًذگی فشد دست اطالػاِت تَدسهاًی،  دس سّایتی جذیذ سا هؼٌا کٌٌذ.  طْس تجشتَ چَ

 .کٌذ تاصًْیسی ضًْذ تاکیذ هیّ  ًْضتَُا  ّ سّایت ُا داستاى کَ چگًَْ دسهاًی سّی ایي د. سّایتضْ هی

 ُایلٌضیک ػکاط کَ اص دسست هثل  کٌٌذ، ُای خاصی اص صًذگی خْد ّ خْد سا سّایت هی ُا جٌثَ اًساى. ۳

 گزاسی کٌٌذ. تَ ایي تشتیة،ی فشد سا اص فیلتش تْاًٌذ تجشتَ هی ُا خاطشات ّ سّایت .کٌذ ػکاسی استفادٍ هیخاصی تشای 

سا ًسثت تَ گزضتَ ضکل فشد  ُا دیذگاٍ ّ سّایتُا  داستاىضًْذ.  ُای صًذگی فشد ًادیذٍ گشفتَ ضذٍ ّ تاصگْ ًوی تؼضی اص جٌثَ

کٌذ کَ فشد هتْجَ  هثل لٌض هٌاسة سّی دّستیٌی است ّ کوک هیدسهاًی  سّایت ساصًذ. آیٌذٍ اّ سا هی [۱۱]ّ ُْیت دٌُذ یه

 ْد، اتؼاد هختلف سشگزضت خْد سا تاصتیٌی کٌذ ّ تَ ُْیت هٌسجوی تشسذ.ُای هختلف خْد ض ّ آگاٍ تَ سّایت

گْیی  قذهت داستاىدُین.  ّ تَ آى هؼٌا هیکٌین  هی . ها تجشتَاست [۱۱]هؼٌاساصی ُای هِن اًساى، یکی اص تْاًایی. ۴

اًتقاِل هؼٌا  ّسیلَآضٌاتشیي  ُا تّ سّای ُا داستاى کشدًذ. ًطستٌذ ّ سّایت هی گشدد کَ دّس آتص هی ُای اّلیَ تشهی تَ اًساى

ها تَ یاد داسین ُایی کَ  سّایت؛ است  سا صیستَ ُا فشد آىاست کَ  هتوشکضُایی  سّایت ش سّیدسهاًی ت . سّایتتْدٍ ّ ُست

دسصذد دسهاًی  سّایت کَ چَ کسی ُستین ّ چَ چیضُایی تشای ها هِن است. ُایی دس هْسد ایي کٌین سّایت ّ تا خْد دول هی

 .است ُا سّایتایي  ، فِویذى ّ تاصگْییفکط

فشآیٌِذ فشدگشایی داسًذ. اص ایي لذاظ، تاّس تش ایي فشد ّ دسهاًی، تاکیِذ صیادی تش  سّاى ُای سّش. تسیاسی اص ۵

دسهاًی  ی هقاتل چٌیي دیذگاُی است. سّایت دسهاًی، ًقطَ ساصد. سّایت یهاش سا  دًیای دسًّی تٌِایی تَاست کَ فشد تقشیثا 

. داکن تش اّی تاسیخ ّ فشٌُگِ  ّسیلَ ضْد ّ ُن تَ ُا ساختَ هی ُن دس ساتطَ تا دیگش اًساى دفش [۱۲]کٌذ کَ ُْیت هطشح هی

کشدى تَ  ی دیِذ خْد فشد. ها تا ًگاٍ گیشی ُْیت اّ سِین تاضذ کَ ًذٍْ دس ضکل تْاًذ قذس هی ی دیِذ دیگشاى ُواى تٌاتشایي، ًذٍْ

دس ضْد ُْیِت فشد  تْاًین خْدهاى سا تثیٌین. اص ایي لذاظ است کَ گفتَ هی اًذ هی ها تَ دست گشفتَای کَ دیگشاى تشای  آیٌَ

فشدی تشآهذٍ اص ُْیِت »تا چَ اًذاصٍ کَ تش ایي است هتوشکض  ػوذتادسهاًی  . سّایتضْد ساختَ هی [۱۳]اجتواػی سّاتظ

 د.ٌاسة ّ ُواٌُگی داسُا ّ اػتقادات ضخص ت اسصشتا  [۱۴]«اجتواع

کَ اص  ّ ایي اًذ هْضْػاتی کَ صًذگی فشد سا ضکل دادٍ ُّا  داستاىکطف ّ دسک دسهاًی ػثاست است اص  . سّایت۶

ّ سّاتظ،  ، توایالتُا اًتخاب؟ کذام گْیای هؼٌای صًذگی اّ ُستٌذ یکُایی کَ فشد دس صًذگی داضتَ، کذاه ی تجشتَ یي ُوَا

کَ تخطی تاثیش اساسی تش صًذگی فشد داسًذ کَ فقظ تجشتیاتی تش ایي تاکیذ داسد ّ داسًذ؟ دس صًذگی فشد تشیي اُویت سا  تیص

 .اضشاف داسدُای هختلف صًذگِی فشد  تخصتش کَ است  [۱۵]ی طشدی تَ دًثال اسائَاتشایي، ٌتش ُستٌذ. ت اص یک داستاِى تضسگ

ساختَ ضذٍ  [۱۷]ی هشئی ّ ًاهشئیُا ُا ّ سّایت یک جذّل است کَ اص داستاى[ ۱۶]هثل خطْط هتقاطغ. صًذگی فشد ۷

ُا ّ  ضٌاخت داستاىدسهاًی فشآیٌِذ  . سّایتای داسًذ کٌٌذٍ ًقص تؼییيگیشی صًذگی فشد  دس ضکلًاهشئی  ُای سّایتایي است. 

چَ کَ دس صًذگی فشد هؼٌای ّیژٍ داسد تِتش ضٌاختَ  آىضْد تا  استفادٍ هی دس ایي ضیٍْ، سْاالت ُای ًاهشئی است. سّایت

ػطف ًقاط  گیشی ُْیت اّ، هْثش دس ضکلسّاتِظ  ُای فشد، : اهیال ّ ُذفػثاستٌذ اصایي سّش  یُای پژُّط قلوشّ. ضْد

 .ُای هِن صًذگی فشد خطْط ساتظ تیي تخص هؼٌاداس اّ، ّخاطشات  سشگزضت اّ،

۸... . 

آخشیي ضواسٍ سا خالی  ام. ی است کَ تاکٌْى یافتَُای پاسخ ُا تْاى اداهَ داد. ایي پیذاست کَ ایي فِشست سا هی

داضتَ تاضذ. هي تَ دًثال پاسخی قطؼی ّ اداهَ  چٌاى تْاًذ ُن ُا هی ّ پاسخ ُا گزاضتن تا خاطش ًطاى ساصم کَ ایي تؼشیف

تَ . کشدى ایي سّش دسهاًی تشسن تش تیاى ایي تْدٍ کَ تَ خالقیتی دس ُش چَ سادٍ ام کٌٌذٍ تشای ُوگاى ًثْدم. تٌِا خْاستَ قاًغ



تاى  ایذٍ ٌُْص دس رُيضْد کَ آى  تاى تْضیخ دُیذ، هؼلْم هی ای سا دس سَ جولَ تَ هادستضسگ اگش ًتْاًیذ ایذٍ: »ل استادمقْ

 «سّضي ًیست


