
 

 

 

Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

https://doi.org/10.30510/psi.2022.351955.3822 

 

Beyond form in neorealism cinema 

 

Abstract: 

 

Examining the theories about neorealism shows that this school has always been 

examined in terms of form and the basis of its difference has focused on a different 

formal attitude compared to other forms of cinema. Also, we should not forget 

Deleuze's ontological view and those of others, which are clearly based on the 

relationship between this cinema and reality as well as moving towards being more 

real. 

However, the main question here focuses on the whyness of moving to reality. What 

causes the formation of such cinema is the era before this cinema and the cinema 

before neorealism, that is, the era of fascism and the cinema of fascism. 

The cinema of fascism had distanced man from his own moral existence and 

equivalized being limited to power and denying human individuality replaced with 

a subordinated and unified population to the concept of nationalism. 

However, the failure of the government and the disasters caused by the war showed 

the Italian artists that when morality is trampled and individual rights are ignored, 

great disasters occur. Italian cinematographers came to the realization that they 

should remind the society that if man abandons his moral existence, he will become 

a dangerous being. 

Therefore, from such a point of view that emphasizes ethics and commitment, the 

emergence of form can only be achieved through the lens of showing reality, and 

the rest of formal techniques are aimed at introducing humans as social beings, 

ethical and committed. 
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 چکیده

اانندههنکهننظشیتننم طرحنشیهه نظئورئتلنسی ننننمکتبنسینناتا نیدربترهجتمع نکهنتتکنونننبررسی نظررات نن

مبنیتینتایت  ن ننراندرنظشر نهرنظرراهناتنداههته نابتیهانزنحنی نرر نموردنبررسییی ن رارنهررتیهن ناغلیبننمکتیبنا

 نرنلسیو نندلوزژالننشینتسی ننظسیب نبهنداشرناشیکتسنسینناتن رارندادهناسی چنها ننننداههتهنهسیت نشررم نمتات ت

ننهدهنرانمبنتن رارنم نندرن ننترنبودنکهنظسیب نااننسینناتنبتن ا عن ن نحرک نبهنسیوین ا ع ننمعتصیرنرراظسیوی 

هتینندادهبهنسیوینهنرمنهنظئورئتلنسی ننررتنننننپرسیشناصیل ندرناان تناراا ِندچسیرردهنشیوننن رراموشینبهنه نظبتاهنن

پنشنازنیننبالرتصیلهشیود نسینناتیننهنریناننننسینناتا نم اهنبتع نشیکلاسی چن ننجترینن ا عن نخت ندرندسن

دسن ننننبرختسیتهناز نسینناتینننننبننتونموسیولنن  نداکتتتورنااتتلنتا  رتشینسی ِینسیلههظئورئتلنسی ناسی  ناعن ند رانن

 نمحه دنشیهننبهنمحورن هر ن نظا نرردا نننن رتشینسی نکهناظسیتننرانازنموجودا ناخال  نخود ند رنکرده

هراا ن رارندادهنبودچنامتنشییکسیی ننارزنماهو نمل شییههنرانه تتبعن ناک نظسییتنن نبهنجتین نن رارندادننجاع ا

دههچنناینعرن نرخنم جنگنبهنهنرمنهاننااتتلنتنظشییتنندادنکهن  ت ناخال نت نلشهمتسنشییود نرتجعهندرحتکان نن

ا نرانسنناتهراننااتتلنتنبهنااننادراکنرسنهظهنکهنبتاست نبهنجتمعهناتد  رنشوظهنکهناظستنناهرنموجودا ناخال  

دچنازنااننحن نرنل نظئورئتلنست ننونش  نتبهالنبهناکنموجودنخهرظتکنمکنترنبشذاردن نتعههینبهن ننظهاشتهنبتشه

ازندسنانننننننمتعههنسییتزدچرنلا نمتعههناسیی نکهنرراترنازنسییرهرم ن نرر نمتات  نسییع نداردنماتطبنرانظن ن

ینظشیتنندادنن ا عن نبهندسی ننداههته نکهنبهناخال نت ن نتعههنتأکنهندارد نبهن جودن مهننرر نتنهتنازندرا ه

هتا نکهنازندسنجتمعهنبنر نننهتینسیتدهن نشیاتین نمتظنهنظاتهتینبلنه نداسیتتننهتینررم  اهن نمتبق نتکننکم 

ناس نکهناظستننبهنعنواننموجودناجتاتع نبتاهنمتعههنبتشهچ اه ندرنراستتینااننم 

نهت:نظئورئتلنس  نتعهه ناخال نت  نرر  نرتشنس کلنه اژه
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نمقدمه

ختصنننید ند رهننت نتتلادرنانن اجتاتع- ررهنشنن  ندهرهوظننناتنسیننننبنیرابههنن درنبررسیننن2 تننچن دام نسین پ

مشیترک نداشیتهننرنن نارتبتطت نمل ندرنحتسنتغننیطورنرعتسندرنبتزسیتزبهننسینناتکنهنکهندرن نن رانمشیا نم

ا جنعنوانننننهکیهنبینننا هیت نسیییتس1960ننیدهیهننلاین نا انن1940ننیا اخرندهیهنن ناعن پسنازنجنیگننیاسییی :ند ره

نن ندهدرنسیتزمتننن« تتنحنیهت»بحرانننا(چناSitney, 1995, ix)ننهناسی نهمعنننشینننتنتتلاانی«ا تتیتدنیمع  ه»

کهندرنداخلن نخترجنبهنننا ناتنکهنمل نرانبتن ننمواجهنکرد نبتند نژاظرنسننایی نا تتیتدنن اجتاتعنن  تسیننم هدنسین

«چنا اخرنن4یهنرننموسیو نبه«نن3»مؤلفننیهتل نرن ننسی ناظه نمهتبق ندارد:نظئورئتلشیههنلاتبهننتنتتلاانن ملننیناتنظاتدنسین

»بحراننننند مننیشیهه تسیننسیننیهتل ندرنموردنرنیاظتقتدنلنتحلنن اهراهنمقهارن تبلنتوجهن1960 نن1950نیدهه

نکاهنوزنعاهتتًندرنننسیی نظئورئتلنرنتأثامتنن  جودنداردننکننههدهرهوننن هتنبتنمسییتئلنررهنش ننی نرابههنن« تتنح

ننینهتل نرنیچنظو  رر داینمشییا نرراترنظا  نازنمحه دهن رارنداردنن بتشیینتختازننتان رسییانن لنپوسییتهنتحل

ازننیهرهنخوردهناسی  نکهنبهنعنواننظاتدنن نا نرر نر اننا ناتنهتندرنسیبکنسین ننن بهنتتزهنننهتنتنبتًاتقرنن سیتنظئورئتل

ن(چDeleuze, 1989)ننشیود من تلقنن نزمتننراتتیون-اکشینن  سیتن نمهرظننکنکالسینننیناتنسیننننشیکت نب ر نب

ناینازنپنشنمعننن ند نقنهت تریندرناختنترنهنرمنهن نتئوراسیننن رارنظهاردن نهرند ندرنعرصیهمنهاننعالن سینع

نزظنهچم 

نن نهنردموردنبررسی ن رارنم نبتنظشته ناظتقتدیننسینناتینظئورئتلنسی نااتتلنتامر زن نپسنازنسیهنربعن رن نن  ت نن

 ت نبننتننظهتدهننکهنبرنرر نمتات  ناسییتوارنبتشییهنبرنظشر نمتاتبنشنازن نتوانندراتر نکهنهه نااننسیینناتننم 

تظ ن نبنتنن ننازنبلکهنبهنمنرورندرکنماتهن ناخال  ن ناظسیننن اتب نبهنحقنق نبرایندسی نظهنصیررتًننننشیههناسی نکه

بهاه ننیمؤلاهداشرننحت نداشر ندرن ا عنازنمنررینننچهذارینشییههناسیی نسیینناتنپتاهنینهنرنهات ناتنهاتنام ر

بهنشیودن ندرکناخال  ن ناظسیتظ ن ا عنم جهینموردنترداهنن عه نسیوهنرینمؤلفندرناثرنظن یناظشتشیتهنشیهه

سیییتزانننهیتن نظررا نرنل هرنانیهنانننندایههیته نرانظتواننبیهنمعنیتیند نقنکلایهندرنتئوریه؛نظشیییننینم ن نننجیتی

ن مقتلهنسیعننادرنانکردچننشخوب نادراکنسیبکنبهنهتینااننهتن نرنل الینتحلنلتواننازنالبهامتنم ن مشیتهههنکرد

ظهنبهننن ردنهن شیکلنمازنماتهن ناظسیتظ نکهنننهرددارائهننن سیتنظئورئتلنل نرننههتهامتضیتدندرنبرابرندنن اسیتهاللننشیود م

یننبلکهنمشیاتیتًناکنهه نمشیا ناخال  نکهنحتصیلنمواجههننن ت نذات ناتنارهتظنکاتب نبهنحقنقمنرورندسی ن

نی نا تتییتدنن تسییننسیینننتنن نعه ناطانن ازنخألنررهنشننمشییا طورنننبهنهتیناجتاتع ناسیی ن اظسییتننبتنپهاهه

نچنردنهن سراشاهنمن نتأثنرا ن نننجنگننید ره

نینیههابیهنعنواننظایتپردازنااتیتلنیتا  ننظررایهنن5 هرامشییینموردنظررن ظتوظنوننننیبیهنمعنیتننسییی نظئورئیتلازنااننجهی نن

ننسیی ننموردنظررنرتشیینننیکهندرنتقتبلنبتنپر ژهنن؛نان یشییودم ن معررننتنتتلاموجودنانن ند لدرنننن«6 »تحوسنمولکول

ننینرهتن رارندادننمسیینننیبران  رائتننننچندرنانر نرخواههنهنل ن رارناهو نمازنمنیهاشییکلنجهنن کلن تدااننیبرا

نظهاهن تظههدرنخودنننن نارضییتننتابرناسییتزنز رننراننا هرا متضییتدنسییتختننملنیکهنراهبردهتن متات تنن تسییننسیین

(Urbinati, 1998: 375-6)نمثلناکرانننسی ننبرنکترهرداظتننظئورئتلننسی ننرتشینننیسیتزل نرنرا نتأثنابتهابتاهنازنن

ننپسنازن ننه چنن نننببننی(نجنبشنهنر )درنمقیتبیلناظقالبننیکننیههدهرهوننن ننینبرجسیییتیهنکردننمیتهننیبراننلیهن سییین
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چنسیرسنکردنن خواهنن رانبررسینننسی نوظتلنازنمل ن نظتسیننن سیتنرتشینننا  نبتزظاتنرنمنسیو نبهنتاتسیننیهنا لننیهتر  

کل نموردنننیهتوهنتتنشیینن نکن منسییهامقتنن سییتنظئورئتلنیهتدرنتال ننا هرا ناسییتاتدهنازن ا عنهنرانبتنتأکننهتناا

یننبراینخواظنههن ههشین اسیتاتدهنمنن سیتنرتشینننیهتمقتبلهنبتنمهسنیکهنبرانمقت م نجنبشننننیمرک نل نراسیتاتدهندرن

کهننن ده ظشیتننمنن سیتنرتشینننیناتنسیننیهنا لنیبتیرننیهتجنبهنن ِکتلبهشیکترننقاازنطرناانکهنچنسیو دشیوننن نترسینمقتلهن

اکنننقاازنطرنن اغتلبنرژنن شیینتختظشییتظهننیکههتنرنن نتغن بهندظبتسنهاهسییتننسیی نناشوظهنکترهرداظتننظئورئتل

دسن  تاعننهتنماهوم ناخال  نرانازن نبهنهاننندلنلنخردنجاع ن ننبودظهنن اجتاتع- تسییننمتضییتدنسییننی هادر

بهندظنتینپنرامونننتعههنخودنرانظسب نننن شهم خت نن ینررم نکهندرنظهتا نبهنظئورئتلنسبهن سنلهردنتتناراجنکنستا

نهچظشتنندهنینرراهنرن ن نر اهادهت

 

 سمیبر نئورئال یستیعصر فاش راتیتأث

ننینهئولوژاپتسی ن ننبهنابهناانندلنلنکهن نناسی ننرماکننغننسی ندرند راننرتشینننناتنازنسینننسی نکردننظئورئتلنجها

 نننیدرنتتییورا نهنرنیهارنمل  نمن رنبهنبنن سییتنرتشیینننیهتا بهنبتزظاتننژها بهنن  سییتنرتشیینننیظشترلا نشییات

نچشهننا تنتتلااننس نوظتلنظتسنن اجتاتع

ن« » ا عننا ناتنسیننیرهتاتتیونننیبنهمبه ناسی نکهن ت نن نن ا عننااننت نتتلااننیناتنسیننن تبترشینتسیننیهتطرحندر

نکاچننبرخوردارناسی نن1930نیدههننسی ننرتشینننیناتندرنسینننا سیوابقن تبلنشینتسیتازننن  سیتنظئورئتلننیهتل نرن ذات

نکهننکنه مننفنرانتوصیننن تیننهسیسی ن تبلنتشیان شیههنسی نمتتیلنبهنرئتلکهن»ظئو«ننا ناسی نکهنصینننااننجاررضنرا

)بیهنهایتنننن تلنینخننیجیتمعیهننناش ابسیییتزظیهنتیتنجیتنن تلنینخننیا ننهنرمنیهاننپسنازنجنیگنتال نکردظیهن»جیتمعیهنن ط

ن(چRestivo, 2002: 25-25)نشوظهنن ستنرتشنی(ند رههتینجاع رستظهننقاشههنازنطراظهازهنستخته

نبه غتزنشیهن)عاهتتًنن1930نیکهندرندههننا تنتتلاانیدرنهنرهتنن بهنجنبشنعاومننشیترناصیهالحنبنناانندرن ا ع

تئتتر ناپران ننن  ظقتشیننن  داسیتتظننت ندرنادبهراا نن ا ع(ناشیترهنداردنکهنازنسین ننداسیتتظ ن نظهنانهاننشیعرننت نادب

برهررتیهن ننندخونداشرننننهراا ا ع ننسیییت ن رننبننلاینظوزده نالهیت نهرری چنا انن رننندرنا اخرننتنینتیتلااننینایتنسیییننن حت

 ننن درناسیی نکهن ثتر ننا تنتتلاایننجتارتتدهمهرنننسیینههتناظونن ننازن کا نن7 رهتنن اظ وننجننیهتظوشییتهنونامه

ننت ننتتلاجنو نانن هتن ن دا ن نرسیو ناجتاتعازنسیتزمتنننکنملودرامتترنمعتبرن نغنیرهتاشیه نبرنتتیونننبه عتیر

نچمتارک نبودننا هراع نن نطبنیامنهقهنن ناهون

نرنمهلو نازنتأثنن شیینتختا بتازنرننتغننیکننههمنعکسن1930نی رهتندرندههننهراا  ا عم هدنبهننیعال ه 

نننننبیتنمضیییتم وناد ظوظ  یهیتظوشیییتیهنن کلننورطننبودچنبیهنن8وناد ظوظ ننلاینهیتبرننهیتیشیییتیهظوننن ننل ندرنرننژها پراکنیههنبیه

 :Landy, 2000مشیا نشیههناسی ن)نن«سی نتلا نامررنن اسیتعاتر نچچچنضیهندموکراسیننن ا هرا ملن  ظژادپرسیت»

 رننظوزده ننننیسیتزازنررهنگنمل ننرننتغبهنکهننن شراظاازندنشن نا نبکردهاظهترننن9طورنکهنجتردنبکرهاتنچن(310

 نننهتملودرا نا هرابتنتوه نن نر اانههشیهتتننبکننه نتتکنهنم   سیتنتلا نتهتج نامررنکتسارادنسی نوظتلنبهنررهنگنظتسین
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نیهتدههینبنننرتصیلهدرنننن سیتنرتشینننیسیتزل نردرنن ااتترننیهتازنحاتسیهن کهندرناظبوهنن سیتنوظتلنظتسیننیهت لاتظ

ن(چ211 :1994)نشود من کادارظه نننظاودن1930 نن1920

نامتنبرن بتشیهن1930نیدرندههننسی ننرتشینننیناتنباشنسینمنبعنالهت نناترماکنناسی نب ر نوناد ظوظ اهراهننن

هذاشی چند ننرنتأثن ند ل نظنن حتمننیهتل نبرنکترهرداظتنن نرهراا نن ا عنسین نننقاازنطرننسی نرئتلننت نحننهات ه

)متظنهننن10 ناکتمرننوناراظه:نمتشیههننا ناتنسینننسی ندرنرئتلننسی نند راننرتشینننیهتکترهرداننختصنمتراد نبتنتال 

ننرر شییشتهنن؛1937ن14تلاننسییانهن؛1935ن13ده  مننوننلنمنکان؛1932نن12مردانناهنرذسنهسییتنه ؛نن1929ن11رال

نن20رقرانننیسیارهن؛1931نن19رسیتتخن ن؛1930ن18متدرنزمننن؛1929نن17خورشینه)نن16  لسیتظهر نبالزت(ن ن1939ن15ب ر 

معتصیرن نبرخوردننننا  نر سیتتننیشیهرن زظههننقااررادنازنطرنناانی(چنهرند 1934نن«1860»ن؛1932نن21؛نپتلنون1932

خودنرانبتن حه نننا بتزظاتنیوظههتنپهتنندرنبهنن نننسی نکهنرتشینن ااتترنیهادهتاهتن نر مبهاشیتننبتند رهننغتلبتً

ننینهتل ننهچنرشییتهذارنننتأثننترنبسیینننیبعهنیدههننسیی ننظئورئتلننسییتزانل نکرد نبرنرم ننتر نادرننا تنتتلا نعرا نا

 ننن شییاتلننیکترهرنشییهرهتنیظه ناغلبنبرن هرمتظتننطبقهعلقندارتنیکاهنینبهنژاظرررننرکهنعاهتتًنازنظرنن ناکتمر

ننینهتنتسی ننازنسیننن ظتشینکهنخودنننیشیهرنن کا ن نرنن اظهازناجتاتعاشی نرا ننهتنبتنتغ نننیشتظهنبازخودنیرابهه

 ننن تباارزنقاغتلبتًن)ازنطرنن ناکتمرننیهتل نرن ه نچندرنظتشیییوظه متارک نماسییی  نننن سیییتنرتشیییننونن اسیییننمهرظ

نیدههننلاا اننت نکهندرنادبنن جنبشیننشیوظه  مرتبطنمنن«22ابرشیهرننتاننیشیهرسیتز»ننیهئولوژا(نبتناشیتن کتلبهشیکتر

بودننن صیینعتنی نتوسییعهننیشییهرننیظوسییتزنن   طنجهتننن سییتناصییوسنرتشییننن مبتظظشییتظ نازنشییهن نننجاران1920

(6Landy, 2000: 31چنتأث)شیود؛ننمشیا نم کترهردانننننیدربترهن23  اظنلننههتهادنبتننسی نبرنظئورئتلنن ناکتمرنرن

نیطبقهنبر یبورژ ازدرن ننکهننیدرنعتییرن ت«نتتلاانننپتاننبهنر ب ر نطبقت نمتوسییطننننینههکنبهنعنوانن»اعترا 

ننشی تأکنهندا(نندادظه ناهان نزاتدینکهنبهن ننم نن سیتنرتشینننسی نوظتلنهتنازنظتسین ننن ناحاتنلنبهندلن)بتالن نمتوسیطنن

(Lizzani, 1979: 22)نچ

ننا نابرکشیور(نشینتسیتنننتاننا )ر سیتتهراننتظهاهرا  نبومننا معاوالًنبتناعتقتدا نر سیتتن تزبالننیهتل ندرنمقتبل نر

جنبشنظوختسیته ننن ناا جودننبتننچنررمولهنشیههنبودننابرشیهرنکهندرناصیلنبهنعنواننضیهن جنبشنادبنکانشیوظه  م

نن نتتنحنن ننمته نمتیها نبترزینبراینتعنننن) ناظتقتسن ن(ناظتات نکردننا بتزظاتننیبراننیالهنبهنعنوانن سیننراند ل ن

نرنتأثنن  نابتنکتمرننسییهاچندرنمقت داخلننا مهلو نبهنخودکاتنن تبندسییتنیبران ن ننه یکترهرنکشییت رزدرنهرنرردن

ننین»احسییتزنمتقتعهکننههنناظوپتنظهاردچنبلکهنانن تسییننسیین- بتنظقهناجتاتعن ارتبتطنانهاظننسیی نبرنظئورئتلن تزبال

 نمسییتنهنبهنن اادرا نتترناتنندرن من اننا  نسیین ن نتواظتنن«یامنهقهنسیی نا نبهن»ظتتورالا  نعال هنن«ا هرا ا ع

 ا نننازن نننسی نکهنظئورئتلننیااسی نکهنظسیب نبهنارتبتطت نمتنوبنبتنهذشیتهنبرناسیتزنطبقهن نمنهقهننا هتوهنشین

نچن(Bondanella, 1990, 14-15 ننرانمتأثرنستختهناس ن)ننهررته 

نرنداردنکهنبرنجهتننتأثننجودهتن  ننشیاتیننن ناغتنتانن راحتننیصیررتًنبراننکاا تندنیتندظننهت ل ناغلبندرنر

ننین(نسیییتختیه1948 نسیییتسنصیییار«ن) لایتن»تسندرننحینننااننچنبترظهنهن  نن رارنمنرنظهر نتحی نتأثبه ن نهذارظه م

نیرارپذنمسیتعهنتأثننشیترنبننهت ننرردن ار ظهنشیههناسی :ن»شیاتینمنحتیربهشیکل ننرابههنمغرضیتظهنبهننننا نا ننر سیل

چنرظیهنهن هیتن رارنمحرکی ن نننرنکیهنتحی نتیأثننایت نتیتنتنرننکننیه حرکی نمنن نننقاهسیییتنیهنکیهنازنطرنن هنازنمح

(Ibid: 100چنبرا)مالونننل  نرنن تظاپتننقادرند تنننشیههنبرلبابترانننی  ارهتنتننمثتسنشیرحن ه نزدننادموظهنازنمنی
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درنن پرد پتنمنکاننیاسی :ن»پسیرنر نن اظهازنبرن هرمتننجوانن بلنازنخودکشیناشی نرنازنتأثن ازنمشیتهها ن ا ع

داردچنازنزدهنرانبرم رل نزظگنتکهاکنخوردهنناظبوهنسینگن نروالدنپن نتننازنمنن شیکسیتهننر پنتدهنکانیامتهادنلبه

ازنکنترننن  هننرنتنکار دچنشیههنم سیتختاتننبابترانننکانیبتالنیبهنطبقهچنهنردهتنهه نم درنخرابهنن سیوراخ

نناهتنامثتسننا(چندرناInouye, 2011: 59-60غ دن)لم ننانا نبهنسیییا نپتننچ اهم ننر ننشیییههنب اراننننزم

شیهننملاوزنپسیرنراننتبود نظنکنه من ناترنشیهننبهنمر نههااسی نکهنا هامت نادموظهنرانهنشت نظ داکنطنمح

 چدهه ظشتننمبهنبنننههنند  ننن پسنازنجنگنجهتظننیهتینهسترده راظا بتزمتظههنازندرن لاتنن

رانننابرکشیور نننابرشیهرنیکهنردپتننا هتل نهراهنراجاتالًننننچاسی ننسی نظئورئتلنن کلررموسنحک ندرنکنشنننناا

ارائیهنننتنینتیتلاطبقیت نکیترهرناننیهیت ههننین نازنپننیا ر ا عنغنن ناین ندرنظهیتنن سههایناننیهیتدرنخودنداشیییتنیه نظسیییایه

معتصیرنهسیتر نننن پرداختننبهنمسیتئلناجتاتعننیرانبراننا ناتنسیننن رسیانیهتن هعتًنمرزهتامتن جودن نن کردظه م

راننسیی نظئورئتلننیکهن راردادهتننیسییتزل نرن کنتکنننیهتوهنشیینننبننترکننقاازنطرن تز نبالنن نارکتمننیهتل ندادچنر

کیهننننا نایتند لی نازنملی نرراه نکردظیه نسییین نننیههنابیهنظایتننراپیذ اکنشننینایتنسییینننیرانبرانننیهنزمننکننیه  منننننتع

 نشییر ن نبتالترنازننرنخنن   هرمتظننل  نرضییننق  نمتعتر نحقن نکهنماتهننا ران زادنکردچنجتنننندر غنیهت هر 

چندرنعنننحیتسنبیتنکنانت ننرظیهنهن بحرانن رارنمنن ن نهرند نبیهنایکنمن اننتحی ننن  نسیییتختشنن هایه نامرن ا ع

نچ(Landy 2000, 15)نهدهم نه ندس نبتنجهتننننترههن نارتبتطنپننیامکتننبر رارن من  تنت ض

نیمنترعنشییعترهتنیکهناغلبندرنراسییتتن ااتترننل نرنن  نحاتسیینننتدبوداازنابعتدنننسیی نکهنظئورئتلنا زن ظ تا

ازنمل نارائهننیهاجهنیهتظسیاهنهنرسین کهنبهنظررنمننا ردن نازن ظ تکنم اجتنت ننکرد نن عالنمنن سیتنوظتلنظتسین

ظقشننننا ازنجنگن ناسیتعاترزداننسپننیکهندرنبتزسیتزنن لاسیتزاظنرانبهنرنظشر ن نرر ازننیهادهه ناشیکتسنجه م

مل ن ننکابهنعنوانننننتنتتلاارتبتطنبتناتحتدنان تدابودنکهنههرشنانن جنبشیینظئورئتلنسیی نندچدام نندتپنشیینهداشییتنه ن

 ناسییتکبترنننن اجتاتعن عهالت اپ نتارک نبرنبنیهت رمتنننتظشرنبن سیی نضییهنرتشیینننیناتناظقال نظتتات نبودچنسیین

ااتتلنتننننسی نرتشیند راننننیناتنسینشیههندرنبت ن ژاظرن نلاتظننیهتهتن نررموسشیهنمنتقهنکلن  نبهنطراقنا ل  هر  ن

نچ(Ibid: 17بودن)

 

 در نئورئالیسم اختراع مجدد  ینمادها

پسنازنن اطلسنشیاتلننتظوزنا نن تسیننسیننیرضیتنن ندرنتحکنسی نرانکهنظئورئتلن ظقشیننینکل  اظهازدرناشی 

 نحضیییورنننتراظیهامیهننیتایندرندرااتیتلنیتننکشیییورنننن ننینچنمو عتواننظیتدایههنهرری نظا کرد ننننایتاد  نانن جنیگنجهیتظ

نلاجنگنسیردنتبهنجدرنصیاحهنشیهرظنیهنکلننایرانبهنمهرهننتنتتلادرنجهتننغر  ناننسی ننتراننح  نکاوظب ر 

اینکهنکشیینههاجسییتدنرظجپردازدچن منسیی نبهنظئورئتلنن کنتنژئوپلننهنزمنننندرناننتًد نقاظهازن حشیینتظهنناشیی کردچنن

ننا نکتاتاتشییتهرانن مرننننراندرنبننتنتتلابهنان عتطانن هذارظه ن ابسییتش منبهنظاتاشنپردهنیر ننا تنتتلاسییتزاننارنل 

هچنظاتاتظم مؤثرننننرانبسیینترننتنتتلامتحههندرنامورنانهذارینااتال سییرمتاهننایاجاتبنهسییتردهننننکنهچنانم تقوا نن

هتنکاکنکردنکهندرن نبهن ننا نرانتقونننا کتا مرننننههتننبنن خهر نهاهلهتینتح ناظسییتننظاتاشنبتننسیی نظئورئتل

 نمشییترک نننکتا مرننیناتهتندرنسیینننا تنتتلاهتینارنل نن ننمورقننکننهچنن نناحسییتزنمسییئولننتنتتلا بتسنسییرظوشیی نا
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بهندختل نننن ننر سیلنتاسینکتنندهتیننچنرنل اتبنهوشیتظ نم بهنااننشینوهنبتنه نهارننا تنتتلاان متحههندرنزظههننااتال 

ننینعنواننکشیورنبهننتنتتلاکودکتظهنانشاظت هتهتظه نبهنظاتننتا هتهتظهنننسی نظئورئتله نبلکهناظکردهظمتحههناسیتنتدنننااتال 

اسیی ن نهنشییهناظهازننطننن پهراظه نژسییت نن بتنلاتظنننابنتبرانن؛هکاکنکردنن الاللننمهاخلهنبنتزمنهنظن ندرمتظهه

درنننسی ننکهنتوسیطنمبلغتننرتشیننن شینتسینظشیتظهننیازناظبوهناب ارهتننچمقتیودنموردنظررنخودنرانه نبرداشی نکردهناسی ن

اظهازن نرقرچناشی نن  نمقتلهنمرتبطناسی :نجاعننااننیبهنحوزهننشیترنمضیاوننبننسیهننشیود  هتناسیتاتدهنمرسیتظهنتات 

هرانهنبهنن  هاشننتظهابتزظاتننموضییوعت ِنناانل  ندرنرننا تنتتلااننسیی نوظتلنبتنتوجهنبهنتارک نبرنتتییورا نظتسیین

ننینهت ننانکننفا)ازنظررنمشیترک ن نتعرننیشیاوسححذ ن نشیهر ظهنن  اتعلق نهوننن نمتات   نبتنماتهننیهتوهنشین

 نه ندرننن سیتنرتشینننیناتنکهنه ندرنسینهسیتنهنننن موضیوعتتننناترجارانندرنشیاترنننهتنها ن ن(نمرتبطنهسیتنهچن ن

کنهنکهنرراترنازن رانرراه نمننیاسیهاامرنامکتننتضیتدن نمقتنناچناظههنرموردنتأکنهن رارنم نن سیتنظئورئتلننیناتنسین

مسیتئلننننناسیتزترمشیکلنل  نررنهتوجهنبهنژاظرننقا ندرنعوض نازنطرننتبها هسیتر نمننسینناتا نه  ن ثترنمنارد

نکنهچ ظه نبرجستهنمشونتلق نم پسنازنجنگنمه نننیتنتتلاختصناننطنمحنیرانکهنبرانن ررهنش- اجتاتع

 

 جمعیت

نن نسیییتنظئورئیتلننیهیتل ندرنرنن ننینمتایت  نازنجاعننراهیت نتتیییونتودهنننات سییی نظایتدننامکیتظ نبرایننعنوانننبیه

اظهچناظبوهندرنراظههنشیههننهنبهنحتشینننسی نرتشینینسیلههاسی نکهنتح ننن کسیتظننیبهنتواظانهسیتزننلنمنیدهنههظشیتن

ظتمشیییا  نمنر ن نننیاتودهنن؛ردخونبهناشییی نم مناعیلنننیملغایهننکاینندرنحک عایهتتًننن سیییتنرتشییینننیهتل نر

نندرنکلننتانن ننشیاتینننکانیبرانیانهنزمکننههنکهنپسقارظشترظگ نپرنسیرن نصیهان نتشیونننرِهر هنُکننک ناشیهه ظرتم

 ننن سییتنجاعنپوپولنکانن رولکلورناسیی نت سییهنهاتنننن ننجاعنشراچنبهنعبتر ندکنه من تداانهت ننشییاتیین

نوننرنشیین»ازنرنل نننا هتدرنصییحنهنچ(Tartagni, 1989)نمهتبق نداردنن سییتنرتشییننسیی نکهنبتنپوپولننا ر سییتت

عتطاهنهسیتنه ننتانن ناازنهرنهوظهنرردننیعترن ننجاعنن25هتلوظهنننهنکترمیننسیتختهن24«بتسن:نشیکسی نهتظکتظوزا رر

چندرنهاظههشینرناتتیونننکن متتارهبرنکترننکاننیپرسیتتظههننمن ازنلاتظنایارادهبالنن مت نحنعندرنعوضنبهنعنواننمه

ه نازنظررنبهننند شیون م نمتاتا ننمشیا ناسی نکهننبتنرعتسنبودننن ننازنجاعنن سیتنظئورئتلننیهتفن نتوصین نننمقتبل

شییور ن نمقت م ندرنبرابرننننیبرانا هتمکتننندرنجتاشته نه ننن ننعدر ننخودنجاننکنتلکتادننهننکشییننراتتییون

نکهنزمتننبتناان نه 27 ننر برتونر سیلنن بهنکترهرداظنن26«درتبر  نشیهرنب »ننرنل نمشیهورندرنسیکتظسنا جچنا تهار

مشیتت تظهننبهنجنگنببرظه نشیاتین نپننتننهتنران نجاعنکردننمرداننهاسیتاهنهسیتنهنتتننسیربتزانن لاتظ نمشیغوس

حت نبتنسییربتزاننندرنااننراهننبهنجنگنظبرظهن نررارینبهههنتتنا نرانا نرراظ سییکونرانکنهنتتنمعشییو هتال نم 

کهنرراظ سیکونننن وظنبهنسیا نکتمنتبه ا منا ارسیرنرهتنکاکهنازندسی ننننتنپکنهچننظتزیندرهنرینرن اک نپنهانم 

کشییتهننغترلشنراظهنن نننردنهن کترنموردناصییتب نهلولهن رارنمننااننتناامتندرنجرنن د د شییودنم منیدرن ننظشههار

اهرننن اس نکهنمقت م  نحتنناانن  نن نترزنازنشهتد نجاعنن نارضتنن ناتقونننیبهنجتنن ننر سلننشنهتدنشودچنپ م



 

6163 
سم 

ئالی
ور

ی نئ
ما

سین
در 

رم 
ز ف

ر ا
رات

ف
1

 

 

راناظاعتسنننشرااسیی ن ند)ه نرردین نه نجاع (ننی زادبراینرسیینهننبهنضییر ر ننننکانود من رنبهنمر نشیین

نچشودنتحالنکردظا 

راننن نناظبوهنجاعمعاوالًنماتلا نبتنا تهار نننیبراننیالهندرنکنترنخهم نبهنعنوانن سینننسی ننظئورئتلننتزانسینلانر

یننسیییتختیهننن28«دزدند ارخیه»اینازنرنل نن اژهندرنصیییحنیهااننماهو نبیهداظنیهچن من  حیه نمحلننینبرایاب ارنه 

 نمشیهودننشیود ر نمهر بننینخودبتندزدند ارخهن   ارنونن ظتوظنن یمرک نن ننشیاتیندرن ننکهنننن29کتندسینننوناتورا 

کنهچنننا  تتنحنسِتا نرانم بورنبهنبتزهرداظهننمنکنه من  نسییعننکنه مننبننا نتعقمحلهنتتدزدنراننونن ظتوظاسیی چنن

نن انجنتننناکهنپسرنمقترنانس ننمه نظن ننجاعنیشوظهچنبرانن ازندزدنجاعنمنن ناحاتنیبران تنر ظه نجاعننادرنا

ناس چنشتظهنبننکان ناکهنمه ناس نمحترر نازنخودندرنبرابرن زارن ناذنی نظهچنتنهتناننتابتشهن

 

ناندازچشم

ن یهنازنت ربیهنجنیگن نمقیت می نرانظتنیت ن ناثرنهنریندرنسیییننایت نناظتایت نخلقنادبتوانندرنظشیته نکل ننم 

نکااظهازن ناشی نهنامننکان  احسیتزناعتقتدناخال نکاچنهرند ناظتات نازنداظسی نشیرک ندرنمقت م ننن منهق

بح ن رارننشیه نموردنبهنن  نعالنن تسیننسینننطادرنشیراننههتهادننااهرنانن حتچنرظهنهن بهترنسیراشیاهنمننیجتمعه

کهنننیاجتمعهننه ه ن نرانمهرحنکنننجتمعهننکانجاراننیازناظهبت نبتناسیتتظهاردهتننامتنتبنموضیوبنمکررِن نهاتنننردنهن

نشرابتندننهسییتتواظ مننت نتتلاان ااتترننطاشییرانناظضییات نبودظهنکهنبهنا هتهتناظتات چن ناسیی نننههنتتنهسییتهنپوسیین

بهنننلاازنتاتن بهنعنواننباشیینچنهشییوظننسییها نرتسییهنمقتننراظشرا نیهت ادرنبرابرنرژنی زادننیبرانیامبترزا نتوده

اغلبننننا تنتتلاانظرتازنمننن سیتنرتشینننراتتیت نن  تسینن نسیننن تسیلطنررهنشن ااتترنی  دهتنداظسیتننمل نبتناپننکسیتنا

نن نیشهرنیهتنازنمعاتر ننراتتت ن بودننذاتننیچنعاودنهاشتدشهرنرانن اابتشکوهن نتترننیهتجنبهحک نت لنلنازن

ظوع  نبهن ن نبهنسیننرتشیننن مراتبسیلسیلهنن اجتاتعنیبنهطبقهن نپنر ناظاتدن ااتترننی نبنتهتنن بتسیتتظننیهتخرابه

ن  نطراحنیمهرننمعاترنیهتشههناس ن نپر ژهن م اوعهنحوسنهنرهتن نظاتدهتنستزمتظههنناچنابودننررمودهنه 

کهننن؛نان یکنه مننهنبودننتأکنننبتابرنزننا کنهچنمالحرت نمنتظرنر سیتت رانمنعکسنمنبنسی نسیتسنحتصیلنازم هدنن

منررننن سیییتنظئورئتل ثترنناسییی چنبرعکس ندرننن نزمننیدهقتظتننکشیییت رزننننبنن اسیییتسیییننن ازنهاتهنشنن حتکن

ن سیواحلنطوالظنراتتیت هتینزاتدینهسی نازنمثتساسی چننن نارق یعاودننیبهنجتن بودنن خهننیکننههمنعکس

ننینهتنطنکنترنمحندرن32«پوننت ن سین» ننن31«هتازنخودی» ن30«برظجنتل »نهتا ناونرنل  نندرنننیپون ندرهننیر دختظه

نترن  ا عبهنظاعنهتن ننا بتازننکهنن 34«لرزدزمنننم » نننن33« اسیییتر مبول»ننراا نج ننتنتتلاجنو ناننعنمتر کن ن سییین

بهننرهذارنبتز نرعتسن نتأثهانشییهننرضییتنن ثترنن ناونندرنااناسیی نن عنطبنن کا ن نمنتظرنرنن داخلننیرضییتهتنبودن

نهچ ا اش نم

مکتننغتلبن ثترننن نامتاظهتارک نکردهننا ر سیتتن زظههنننیتظهاهرا ا عنیهتشابرنظاتنهتل نازنرننیترناهراهنبسین

(چنTartagni, 1989)ننکنه منتدانن«شهرنن سنعنراموننازن ننبهنعنوانن»پنن  اظناس نکهنلننی نهاتننانن ستنظئورئتل

ن  ااتترننیهنکهنبتنرقهاننبنتهتده ظشیییتننمشیییههنرانراظههننهنحتشیییننطبقت نکترهرنبهن محلنزظههننن راموننپنناا
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خود نوضعننمااننننننندرنتبا نشودچنن ازنشیهرنمشا نمنن سیتنرتشینننرنمرتبطنبتنتاتسیننن کا نرنیمتینوعت ن نظاتدهت

ازننیهااظهن نمکتننجهحذ نشییههنسیی نرتشیینینسییلههکهنتح ننندهه رانظشییتننمنا هته نمردمتنن نه نمکتن

ننطناتتنشییرانناظهبنتنشییههن ت ن هر ند لننیبرترنیکهنکاترنبرناسییتزنظاتدهتندهه رانارائهنمن جاعنیهتاظ ان

درنسیراسیرنننن راموظنپننیمنتطقنشیهرنن بومنینههاازن ننتننختظواده ن نعه ناطانن رر پتشینن یکترنرقر نبنن اجتاتع

 نننونن ظتوظننیااننرنل نکهندربترهاسیی چنداسییتتنننینختصنهنزمننامثتسندرنانناترمتقننرنل ندسیینکتننچرهاج شییبه

ن شههههادزدننید ارخهننیدرنجست وناانند نننطورنکهناشترهنشه چنهاتنارته درنر ناتات نمنناس  ننپسر نبر ظون

نناازنعرا نظاتدبتسیتتظ ن نزابتنتهرا تًننهت نر ن نننیجون چندرنطوسنجسی نر ظه منشرادنیبهنمحلهنیاازنمحله

هیتن نجیتدهنن  ااتیترننیبنیتهیتنن  ر  نر مونرنن  تر ننیروارهننکیتن نکولوسیییئو  ن اتخبرینازننننشیییودچ منن خودنته

رانارائهنننیشیهرن معاولنیهت نرضیتهت نننیبهنجتدسینکتننچننسی نظنن ننموسیولتوتتلنتتراسی ننند رانننیهتسیتختاتن

نیهتنهنزمبهنپسن  اهننبر ننیهتسییتشتها ناننیکترندسییتار شییتن ندرتترنبننیبتزارهتنن یکترهرننیهتدههچنمحله م

کترهرنننیطبقهنننتننازنشیهرنبهنشیهرظشینننکتندسیننراتتیونن  ر مننی هتنچندرنخلعنر نازنتات ناشیوظه منلاتبهنن اصیل

ن  ارننیاسییابترنختظوادهنن نندههنکهنبتن ضییع امکتننرانمنناانن پتلرموننتاظتپلننالن ندرنسییراسییرنکشییور ناهنازنم

نکننهچنینهارپهاذا 

 

 فقر

عیه ننننلنینبیهندلنندرنحقنقی نامر ن نن اسییی نننن اجتایتعننا رننتغننیهیت ننین ا عننیکننیههمنعکسررتیترنجواظیتننن

ننراظشرنارقرن نعنتصیرن نقات رن اهچبهنظررنم ه ننیضیر رجهتظ ند   نپسنازنجنگننننهتیرراهنرندرنسیتسن نن هع

هیهر ننبرنننهنینکنیهچنتیتکن رراه نمنن سیییتنظئورئیتلننیهیتل نرننیظایتدناتحیتدنرانبرانناترمرتبطنبیتن ننب ر ننیکننیهه نرلج

ن زظههنشیههندرنداکتهنن سیتنرتشیننیهذاربهنارز اسی ننن پتسیانبتهاا نخودننن کنه راندظبتسنمنن تتنحنبننتدانن 

بهنطورنکتملندرنننبتًاتقرنیازنرقرن نمشییکال نا تتییتدنیراکهنتتییت ننسیی ننتع بنظننیچنجتا  نر سییتتننیشییهر

نجتمعهن جودنظهاردچهتنازنرنل نن ستنرتشننیهت ت 

ن1930نیرندههکهندنن تلاننسیانهن نابرنشیهریموسیو نبهنیننهتل نرنقاطورنکهنازنطرهاتنن یشیهرن زظههن

کشییورنعاهتتًنبهننب نترتنننچنبهنهااشیی ندنموطننرنازاتتعراا نررن ه ن ت الن زظههننه شیین منتننبرااجنبودظه ن

بهنننهنشیبنن سیتنظئورئتلننیناتنچنسیناسی ننههارائهنشینبراینعاو نمرد نننباش ناسیتدهن نرضیتنن زظههنننکاپتاشتهننعنواننن

نبننترتنننا نبهنانکنه منهنتأکنننهتطنمحننااندرنیظتبسیتمتننا تتیتدنن نن ننبرن ضیعننیمنتظر نبهنجتنن سیتنرئتلنراتتیون

طبقت ننراچنتتیت دهه اظه نظشیتننمازنمل نکنترنهذاشیتهنشیههنن سیتنرتشیننرنرانکهنازنتاتسینننتنتتلاانیجتمعهننیهتهر ه

 ننن( ن»دزدند ارخه«نندرتب«هت« ن»ر  نشیهرنب هتین»ازنخودی)براینمثتسندرنرنل ننکترهرنتح نسیت نه ندرنشیهر

اصییوسننننیسییتز سههابتنا«(نن35«ن ن» سییوسییه اسییتر مبول»ن نن«»برظجنتل هتا ناوننن)متظنهنرنل کشییورننه ندرن

نچکننه مقتبلهنمنیا تتتدننشرر نن نپنن ستنرتشننونن اسنمهرظ
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ننینتسیت ننکاظاودنبهنعنواننننننها ننن پسنازنجنگنبودننیتنتتلااننطنمحنیکهنمشیاتیهنیکترنرقرن نبنیرائها

ننینشیهرنن ننشیهر ظهان نصیر نظررنازنطبقه نمنهقه ن نمو عنیهاهنن ضیعن نننادرنانچکنه ب ر نعالنمنن اجتاتع

ه ننننیا تتیتدننکود نرن ررهنشنن متظههنعقبنننیهتبقتنمواجهنهسیتنهچناسیهورهننیبران کسیتظاننیبتنمبترزهننا  نر سیتت

محورن حه ن نهاشیراننننشیههناسی چندرناننلاتبهن بهنجنو نمتتیلناسی نبهنمسیتئلنملن ااهنازنلحتظنتترکن

نن ههنهنبارائهننن  نصینعتننترتهابقتنرانبهنشیاتسنتوسیعهننیهتکنتتکتنتواظنه مننهت جنوبنناونننشیود  مننهات هننتنتتلاا

ننهچ اهنحست نم بنهاجهن اهتههاهسترده نپهننیکترن نبنیظتبستمتننا تتتدنن ننکهندرن نن ضعننجتا 

نن ن امشیترکنبتنتترنیرابههننتازبتننننیبهنجتنن تنتتلا حه ناننیهناسیتزنا لن درنحقنق ندرنااننب ظشتهنتتراا 

ن رقرنن بومنن ننشیودچنمته مننهذاشیتهپسنازنجنگنننن  ناجتاتعنن کا نمنتظرنرننیبتزسیتزن اعجیناهن ظننرند  ب

کنیهنکهنن من ناینرانتقونن ازن حه نملنیهاینکتمالًنجهن نشیییکنیهن نمایته ه نمراندرنیا نمنهقیهنن اجتایتعنیهتهاینال

ظیتهاشوظ منن ررهنشنن امکیتننحا ن رراه ن اخال  ننننکنیهچ ران معنوین ن درعنوانن جهبیهننظشر ن هوهرانن ن ن

پنرااهن نصیرا ندردهت نظئورئتلنسی  نمبه نحرک نکترهرداظتننظئورئتلنسی نرانتوجهنبهنبنتننصیتد تظه نب هنریننشیکل

هتن نمتیتئبن نظاتاشنرقرنحتک نبرنااتتلنتین نند رانن نظشته نظترذن ن کنههنازنشیاق ن نمهرندرنطراح ناهره

ح نلحنناظتقتدین ثترنااننمکتبنندرن تطعن ن نصیراتات  ن نضیوحننبهن هتن رارندادچنااننظشر نمعنویننشیاتین ن

بهنظواسینههن نکترهرداننظئورئتلنسی  نهرند نننچدرنمواجههنبتنمسیتئلنحتدناجتاتع ندرن ننزمتنن تبلنمشیتهههناسی ن

 مههنمثلنن جوده نمشیکال نبنهتیازنظتهن ترننیترنکهنخودنعتملنبسیننظهاجتمعهنشیههنبر رقرنمسیتولنشادظبتسنظات

 نننا هاهندارابهنسیتده نتات  نازنرقرانکهنننیدزددراتبن ننکهننرانشیتهها نیتلنشرنننچنها نسی نا تلن چچچنن یدزد

دسنکتنبهنعنواننظاوظهنبهنااننبسنههننننشرادننیسونبتشهچنازننننهولنتکنننتواظهناقهرم نن دهنهشتننرانازندس نم هست 

بهنمقولهنجنگننن ظشتهنمتات تنن زده نغ نغرب نمرد نجنگننیشیهرن تعترضنررهنگنزظههننتنتارک نبربنکنهن ظا 

نچداظهازم ه ن

رردنن تدرنمقخودمتننننیر نازناظهازهشیودنکهنمتنهته نبنشناظذارنهنرمنهنظئورئتلنسی نبهنااننمعهو نم 

درنظررننننا نحسییبنرردن ننرانبرنن کنن درسیی نرکرنم ننیاظ ت نکترهتنتابهنخو نبودننننن چن  ت نمتارک نهسییت

متحیهننن ناینبشیییرن  نجیتمعیهنرکرنکنننکاینشیییودچناهرنبیهنظاعنم نبیتعی نتعیترضنبیتندرکنمیتنازنعیهالی نننناچناهنرا م 

اسی ن ناظتقتدناظسیتظ ن تبلنننل ننرضینننننچنتارک نبرنرردندرنتعجلوهنخواههنکردشیودن نمشیکلنکتمالًنمتات  ننم 

نچکنهم ننهنتوصجاع نراننل ننرضننننتعنن تارک نبرنجتمعهنمرج ن نناس نکهنجاع نبننهاشن چ
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 جهینت

ازننشنپن زمتظنن  اجتاتعنننتنن نعه ناطانکتسارادن تسیننبتزنسیننیازنرضیتننیادرند رهنن سیتنظئورئتلنل نژاظرنرن

ننشتهناپتننکانیکهندرن نندرخواسی نبرا ن1948ننیدرناظتاتبت نسیراسیرنن حنمسینننیهت هر نتوسیطندموکرا نن ننتثب

نح  ناپ نازننناانهنن  پترلاتظنن ازناظتاتبتنشنچنپتر نابود نتوسیعهننراپذامکتننن  حه نملننیبراننتظهاهرااظسیتن

ح  نا ها نن نننجالهنح  نسیوسینتلنسی ن نح  نکاوظنسی  نح  نسیوسینتسنمسینح  نح  ندموکرا نکترهر

بهنهاتننننحتسننابتنادموکرا نخلقنشهن ننننیین ننجبههظتن هننچوستنهنبهنه نپن ااسیتز نتترنکادرننن36ناسیترد

ننل منتزندرنمقنن تسنسننیرنهن نجه نن کهنبتنسیتزمتظههنن کوتتهنیمنحلنشیهچند رهن کهنشیکلنهررتهنبودنن سیرعت

ادامهننه ن1960نیدههننلاتتنا ان شیهننلاتبهنن«یامنهقهن ارژ»نکابالرتصیلهنپسنازنجنگنبهننن شیود مشیا نم

نخودنمتارک نکردظهن متحننا تنجغرارنن مراک نسینتن نخودنرانبرنتحکنیاظرژنننشیتربنن تسینندرن نناح ا نسیننن ننتر نا

(Agnew, 2002چ)ن

کالًنتأثنرنظئورئتلنسی نبرنسینناتیننننچظتداههنهرر ننشیودا ظهره ننهنرینااننر ظهننظئورئتلنسی نراندرنشیکلنتأثنر

زظهه  نهتینررم نمتظنهناسیتاتدهنازنمکتنن ا ع ن نرضیتینشیهری ن ا عن ناجتاتع ننااتتلنتنبنشیترنازنبرخ نجنبه

هته نظاتهتینبتز نصیهانسیرنصیحنهن نااننج ئنت ناسی نکهنالبتهنبرخ نمواردندرنرر نرانه نمهظررن رارنظهادهن

هرااتظهندرنهرنکها نازنترانن جهناانن ثترنکهنتح نتأثنرنظئورئتلنسیی ناسیی  نر اکردناخال اسیی چنها ننننمه 

)بحث نماتلن نجهاهتظه(ننداظس چنننناه استتظسنتلنس ننثنرا نداههتهازنتأنه نبتاههتن)بهنتاکنک(ناسی نکهن ننران ن

ینتواننبهنظکتهکنن نم مشیتهههنم ننهتیندسینکتاه اسیتتظسینتلنسی نسیترترندرنرنل  ظ هنازنتأثنرا نداههتهنندرننمثالً

هنرمنهاننااتتلنتندراترتهنبودظهنبتنااننجنبشنننندهه ن غتزنکردچاسیتسی ن ننکهنهاهنان نبرناسیتزنتتیتد نرخنم 

ازن نندراتر نکنهچناانن هته نننهیناسییی نکهنماتطبنبتاا ترنکنهنهاتنن هتهتواظهناکنرنل نرانداهظ  اهنم ن

شیتاهنازناانننن اتر نم نه نظتخواسیتهنمنشی ناخال  ن بنتننکنهب نطررتظهن ا عن نرانکهنسیع نداشی ننننن ندرنع

پنهتننکردنن ا عن ناتننننضییهاخال  ن نمبتن نبر ندادرخنم نناهنپنشنازن نندرنسیینناتینرتشیینسییت جه نکهن ن

نن نبهنمتهنیتتنحهن1940نی خرندههنیهتدرنسیتسنن سیتنظئورئتلننیهتل نرنن ننکتهشنمحبوبنهررتنن ننبودچنظتداهه

 نمسیتئلنمربوطنبهنننرابتنتتیت ننا تر اچنتاتشیتهراننازنر شیود ظسیب ندادهنمننا ناتنسینننیدرنرسیتظهنن ا عن نررارنازن

کهندرنننا کتا مرنیهتهتن نملودرا شاظاتننی ننازنتاتشییتنی نبهنجتنهنبودظهمبترزا نپسنازنجنگنخسییتهنشییه

ن تسیننسینننی ارنچنببردظهلذ نم هتنرانغر نکردهنبودظه نسیتلنننت نتتلااننیمتحههندرنبتزسیتزنتال ادختل نانی هنظت
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نن نسیتنظئورئتلننیهتپر ژهنن ننکتهشنمحبوبچنکردننهااروسنرانتشیهنناازنمل  نان سیتنظئورئتلننیهت ننبشنظسیب نبهنپ

نکردچ منهنهتنتأکنل نپش نرپسِننن تسنسنی هنبودنکهنبرناظشننیا ترتننظدس ننس ن لههاازنانیاظشتظهن نظ

 نننیکیترنت یتر نمشیییترکنرقرنپسنازنجنیگ نبنن  ا عننشاظایتننقاازنطرنن سیییتنظئورئیتلننینایتنسیییننن ننینکل

 ننن  ومن  طبقتتنیازنتضیتدهتننیموردنظررنرانعترن ملن بودنناتحتدنمردمننرابت رنظته نناته نهسینه ازننیهتختظواده

امتندرنعننننن ینبننتداننظئورئتلنسی نرانتأانهمبنتیناخال  ن نمتعههنبودنناظهاشیهننهتیناانهاهنظشیتنندادچنیامنهقه

 نننکاینهئولوژاینانن ننبخو نن  سیییتنظئورئیتلننیهیتل نازنرننیترنیندرنبسییینننا ر انن نندرکنمکررنمایتطیبنازنبیهبننحیتس

هتیننبتن اژه نن« اجتاتعننقا»حقتننیستدهنیارائه ا عن نج نااننظنس نکهنسه دنکردچنه نمراننن تسنسنس ن لههاا

 ن نایتنن ا عننبیهندرکنننمرد ننتننینهیتنراندرنمل  میتًن نایندارد ن ننجلوهصیییاحیهننننیر  نبیهنهیه نتهننج ننننیههننکنمتحیه

نرستظهچ ظان هته 

 نکردهناسی نکهنتبثان ننهنشیههتعبنپسنازنجنگننننیتنتتلاانن اازنتترنن ختصیننیدرند رهننسی نظئورئتلحتسنبتناان

ننکننهژموظننیهتکهن تییهندارظهنمهسنن؛نکسییتظ داردننیبعهنن الاللنن نبننا تنتتلااننلاسییتزاننبرنرنیارزشییانهنرنتأث

نرندرنموردنتأثن37 ننپتز لننونتئولپنرنپنقت نرراظسیهنتتنتحقننیرانبهناتلشنبکشینهچنازنموجنظوننن ناجتمعه نمکتنن نهون

ننینهتکندرنحتسنتوسیعه نتکنننجهتنِننیدربترهمسیتنهنرعتسنننیهتتنپر ژها نتتنتتلاانا هرا نمتیر ننیهاشننظوسیتز

درنننظئورئتلنسی نچرظهنهن موردناسیتاتدهن رارنم نبهن رورنننها نتنتتنهانننامر ز نننن سی نمنسیو نبهنظئورئتلننا ناتنسین

تواننم نپسننشیههناسی چنلاتبهنن ررهنش- اجتاتعننیجون جسی ننیبراننبرجسیتهنن  منبهنمکتظنن ا بتزظاتننیحوزه

ا نبتنکنانت نمتات   نها نتنندرن ثترنسینناتا نن تبلنمشیتهههناسی ن نتتثنرا نهسیترده نسی نظئورئتلنراثنمننها ن

نچ تبلنرداتب ناس نامر زنجهتننن
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