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د لوس نیقوان   جددد اامن ر  ود

هادتدداهتا دد اهامیددارا که دداهن ددعت هدددی  همدداها دد ه  دد» عبه اهبددعهت دد هبنداویدداهر
همددا تههعهمیمعوا هباهاوقراضهآ «هسی ی»بع یاه اه «ه السدی »اوجعما.ها  ه  دعبها 

ها  هدی  هاس . ه«ت 
 فیلیپ کاتلر 
گ، دانشگاه نورث وسترن  استاد دانشکده ودیریت کال

 ااوی وشارست انحصاری و رینش ر ندهای ود جهانی
ه ،هپراتاهبداگعهرو ع هنراگعمدههدسییلیبررولد هسعلدااو 

هگعبعوع هاس الهم ه ع ایهترلچاهر
ه گیع هاعکهنو تهایی روشیعلها میگیلار

هو سعچهگدچی،هرالی ییدههنرنچ
هپو اره-ای- د سهو همدوکلره

هگررپ هگع ت  هس هلو ا هوید ها د
هد ههمداهتویدعیهاسد ،هعمید هرههوعگهعویهاغییراتهمشنصاهذاایهآ ه اهعصریهت ه
هبدع ا ری ههمگدیهآ ه هرمعودع هرههمیطد همر هدع،.هاس هتهبدهمهمیههعیتگرگدویه عها
ه  دعبها د .هتا د هخداهداهاتامداهآییداههت ههرههحعضدرههحدعلهت ههاغییدراتها د هرههاوا اه
یداه«محصددله تههبدعته»هعیدا بداه داهها ری هبنشهبرههو ژههامر زههبعه اهبع ا ه هراحلیلاجز
ییددع ،هبددرایه اهای مییدداهرهه یددامی هرههمشددعو ا هبنددش،ه ا دده ددع گرا هم نصصددع ،ه ع آنر

هرهههعایددداههرو ادددر  هبددداهرههتایددداار  هادددعه یدددامیهندددراه همدددا/ر ع ه سددد هتاوشدددجویع 
ه. ییاهت کهبه رهههعه اآ ه  اه ی رلهچگدوگی



 

هبدعه ابطداهت ههمهد هو ژگدیهترههبدرهه داه ددت،میهآغدع هه  عبهعیدا هبعهبحثه ررعهوقطا
هاددددطال هررهها ددد ها هه-هآوال ددد هرههآنال ددد هبدددی همددد ه هامدددع زه:ه یدددامیهاأ یددداهآ همدضددددع

ههعی در  ه داهادددلیهمعهید هبددت هباهمیسدخهادتاهبعه داوی ،هنقاا هرهه-ه«1آوالی »
ها د .هاودا رتههبیدعههدعآ هاسدع هبدرههاخیدرهههعیتهداهت هه اهخددتهاجدع یههعیاس رااژیهما
هپیشددیهعته اهتایدداه ددداوی ه اهیمددعیه  عبچدداهوویسددیاگع ه دداهاسدد ه دداههبععددثهامددره

همیعس  اهبرایهتویعیهه ییا، ه.اس هامرو یهبسیع 

ه
هتاوشدددکاههاسددد عتهاره.ه ددددتمیه دددیعخ اه«مدددا  هبع اریدددعب هپدددا ه»هعیدا بددداه دددعالرههنیلیددد 

ه.اس هبع اریعب هپرنررشه  عبهچیا  هوویسیاههرههرس ر هوو ثهتاوشگعههت هه الگهما ری 

ه
هت هه مکددددیهمددددا  هرهه3اسددددگرییتهاسدددد دت و ههتهددددعویهمددددا رععمله2تددددو تهاسدددد لیعوده

ه.بدتهای علیعه4راوا م هاعمسد هما رععملهآ ها ههپیشهاره.هالهاس  دسیهما ری هتاوشکاه

                                                           
1 Onlife 
2 GIUSEPPE STIGLIANO 

3 Spring Studios 

4 Wunderman Thompson 
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هپوزرلی یکع تر ه.اس هگذا هسرمعیاهرههمشعو هه ع آنر  ،ه،هره2پرسدلهتهعویهبرواهما رهه1ر
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 سگزاریسپا

همن لد هطدرقهباه اهانراتیها ههبسیع یهاسعسیهمشع   هبار ه  عبهوگع شها  
هومیه رتوا،هحمعی هآ هوگع شهرههاحقی هطدلهت هه اهمع ها ههتا تهتدعهاییجدعهت ه.ه دامیسر

هوشداههذ درههخد هچیداها د هت ههوعمشدع ههد ه داه سدعویها ههامعه یی ،هاشکرهههعآ ها ههبرخی
ه. یی میهاس ،هاشکره

،هنراوچسددددکدههررلددددای،ا هنراوچسددددکعها ه ،همعسددددیمیلیعودههبدددددایگلیرر هاسدددد الههبرروددددعازر
ههدع  امع هاسدهیلهبدرایه1 ام رلدیهلد دعهرههپدود هلدت دو  هودع تی،هنراوچسکعهچیر دی،

ه. یی میهاشکرهه ا،ههعمصعح اها هها ااتیهباهمیجرهه ا
ها ه یکدههبعهاشکر ،هتیهلدئیجیه عپچی،هنار گیدعگی،ه یدع اهنرا سدی،همدعئوررههگرگور د همع

پدد ،هاتوز یددای،هتددع دمدههمددع ر ییعلددایهررمعوددعهنراوچسددکعهپراوددالی،هامددعودئالههاو همددع  دههرههر
ه.ا ائاهتاتواهم  اتههعیبحثهطدلهت هه اهار  میایههعیبییشهباهخعطرهه،2و اوی

ها ه ههدعآ هبدار ه داههمزمدع هت ید ،هبر سدیهبدرایه3رلد هبعلدسیییهالسعواررههبعهاشکر
ه. اچعپهومیه  عبها  

ها ه ه دداه5راوددا م هاعمسددد هاطالعددعایهاددی ه ددلهرهه4اسدد عنو ته یمددعهسددرتبیرههبددعهاشددکر
ها ه.هگذا  یاها  راکهمعهباهبعهبییشهرههاحقیقعتها ههاو دهی  داهه6اسدگرراتهلدی هبعهاشکر

یعب هرهها لیغعته مییاهت ههمیعبعهاوگلیسیه اههعسعل ه. رتههاس هارتماهبع ار

                                                           
1 Francesca Airoldi, Francesco Bottigliero, Massimiliano Brunazzo, Stella Chirivi, 
Francesca Nardi, Ludivine Pont and Luca Zambrelli 
2 Federico Capeci, Luigi Di Gregorio, Mauro Ferraresi, Chiara Magnaghi, Giuseppe Mayer, 
Giacomo Ovidi, Emanuela Prandelli, Francesca Romana Rinaldi and Marco Vezzani 
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5 Wunderman Thompson Intelligence 
6 Lynn Sproatt 



هتویع|ه مزهه12  یهماگشع  ها 

یعهرههمیگ دددیهم ئددددههمدددع،هوظیدددرهب ههمکدددع ا ها ههوهعیددد ،هت ه هخدددعطرههبددداه،1پدددعوز یهآودددار
ی ههو ژههاشکرههتا  یا،ه  عبها  هوگع شهطدلهت هه اهایال عتهندقهحمعی  ه.تار

یع ه مییداهاسد رااژی،هت ههبرادریهمر دزهه-هاکآیا هعضددهه،2پ آیب همشعو ههپعوز یهآوار
یعب هرههودآو ی هرههبروداهادسد اهاس رااژیسد هعیدا بداهخددتهحرنداهطدلهت ههاره.هاس ه3بع ار
هایرالاکریهت ههر ع ه س  .ه درته دع ههای علیدعه4تیُااکه عنییدعهرههپ (،گدررههتبلیدوپ )اوداآ 
ها ههپدیشهاره.هاسد ه6 یی هاس رااژی ها  اهما رههرههگذا ا بییع ها ههیکیه5میگ یهم ئده
.هتا دد هعهدداههبددره(هپ گددررههتبلیددوپ )ه7 تسددلهت هه اهاسدد رااژی هر زهبروعمدداهوقددشها دد 

یع ههعی مییدددداهت ههای علیددددع  هبراددددرههبعز گددددعویهمدددداا  هرهههعتاوشددددگعههت ههمددددعائدههرههآوددددار
یددعب ها ا عطددعت، ههددعآ .ه ییدداادداریسهمیههع،نرر ددیخرتههت ههتیجی ددعلیهاحدددلهرههبع ار
هه:;ه-:.<نرر دددددیهخرتهه  دددددعبهودددددویسپیشهاهیددددداهت هههمچیدددددی   دددددعود هبدددددرایهعصدددددر
پاهرهه عالرههنیلی هود  اه8تیجی علی ه. رتواههمکع یهاس یلیعودههتوز
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 پیشگفتار 
 1و فلوریدیبه قلم لوسیان

هگذ  اهر  یهم اوچیع هبداهم دا ه غعل برتودا.ه ن یدا،ه یدع یهبدعهخددتهمیسدیتهمیت 
هحسدع  همقعیسداهبدعهاوسدع هبداهگع هدعیهسدمیهبسدیع  ها د هپروداههت  همدرت هپروداههت  هاسد هر ار

ه ری  ه ییا:هخطر هخررجه اهدیهبدرایه وداهه فسهباها  هم ییهبدته اهبعیاهنرا  هتز الد دعهبدتهر
هم دا ه غعل»واا د .هامدرو ههع دع تهمعوا هرتدته بداهددو تهاسد  ع یه«هسدیت یدع یهت 
هارلیاها ع ههتا ت.اس فعتههمی هباهرظیفاها سعلهسیگیعلههشاا  ه دتهر

باهوظرکهتدهرهها  ه  عبهبداهخدوب هبدعها د هاسد  ع ههبیدع ه داههاسد .همداهبنشدیه
هاسدد .همدداهپیشددرری هنرهیددتهیدد ه شددو  ه یددع یها  صددعتهر هاسدد ه دداهاغلدد هومعیددعوگر

هبنش هتیگر هتعم اهاس هز راهبیشها  هت  هعهوس  هباهآ هحسدع هاسد ،هاگرچداهاغییر
هالهدعک گدر هآ هتا ت،ها بنشهآ هو ع دا.هبرخالته یع یهاس  ع ی،هاغل هامع لهبداهافسدیر

ه سدیه اهاداوداهخدتیباههمی هتلیلهاس ه داهمد هم  قداکه داها د ه  دعبهمی ههدر هدعهر
هاکعمدل هت کهمسدیر هتهاه اه یجکعر  ییاههاسد .هآوچداهتعم داهمصدرتهمنعط ه را 

همداهاافدعقهمی هت  هبنشامرو  هبسدیع یها  هان دا،هندرتاهت  ها  صدعت،هحداا لهت  هدعیهتیگدر
ه شو هعیهپیشرن ا،هاافعقهخداهاهان عت.

هرهلداهارلهبداها د هپرسدشهپعسد هتاتهبعهاو نعبهُماهبا عیدا هی هوقطاهمحو ی،هبعیس یهت 
هآ هنادا ه مییا اهچگدواهمی ه لدیه یداه اهادددی ه درتههبدا علید هرهعمدلهمیایه اه داهت  طو 

ه اهبعه م هترهمقدلاهبسعزی :ه جعهرهچداه مدعوی.هبدعها د هحدعل،همکدع ه معهامع لهتاری هی هسیعر د
هبرایهادددی هتعم دا ه مع هتیگر هآ ه وداگیهمدیر  یی ،ه دعنیهویسد .هاجربداهاوسدع هایه داهت 

                                                           
1 LUCIANO FLORIDI 
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هآ هاسد فعتههمدی ه)تدع  ه داهلیزیهاس ه اهمعهبدرایهامع دعیهتهدع ها  هامدرو هها هحضدو   یی ،هر
،ههسدد  (هرهمحلددیهسددع یه)تددع  ه دداهمی ه مددع هایلیددعتههدددمر هاسدد .هت  اددداو ها ددااکه ددی (هنرااددر

هخدداایع ههدد هخداسدد اهمی هلحظدداهمیعسدد ،هبدداهمیدداا هو ددرته دداکهح ددیها  هت   دداه دداه نصددع هر
هرهمکع /ا عمدددلهبعیددداهبدددعههددد  هبگذا ودددا.هنضع/حضدددو  هرویدددااتهعهادددأایر مطعبقددد ههبگذا وددداهادددعهبدددر

،ها د هتسد ا رتواهاعهم یعهپیااه ییا.ه د عبهسدعلمی ه تههره-هعیهنضدعهعیهاخیدر  مدع ه اه یدع 
ه مدع هحدعلهگسد رشهیعن داه وداگیه یدی ه داهبداباهمعهامکع همی هبدعلقدههتدااهتهاهباهودعیهت  طو 

همدداهنصددل هر هتددز  هری  ا  ها هرو یهره ددعملهامددعکهالزامددعتهآ هاسدد .هامددعهمه هددعیه دد عواهعهر هاددر
هبدداهراسددطاهعددعتته ددرتهه1همددا،همددعهبدداهن علیدد هت ههسدد اهاطالعددعای ه اههتو  ها  ای ،هبدداهحضددو 

هاوجعکهارا یش ،ها  همکع هتیگر هنیزیکیهت  هعیهبدعوکیهبدار همرات داهبداه د  اهگرن داهادعهحضو 
هنزاییداهای .هزرتگدذ یهمدعهبداآمو شهآوال د هبدار ه ند  هبداه دال هت  هعدعتته درته ایهوداهطو 

هاسع  ها ا عطعتهمعهمشنصهمیهچیاا هبر ه دت.سعع ،هبلکاهبراسع هاأخیر
هنیدعو یهتیجی دعلیهبدا ه مع هظهو  هبی هچیزیه اها  همجع یهویز عیدا همداوعهبی هرا  یهر

هچیزیه داههمیشداها ری ه رته«هآوال  » هبدی ه ن داهاسد .ها د ه«هآنال د »ای هر بددتههاسد ،ها 
هنزاییاهمدتدتی هتایاهبا ه د یاهزیسد گعهه«ه آوالید»ایهودعیهار ی هطو  اسد ه داهبسدیع 

هریشدا عه هتدذبهغدذاها  هعیهپسیاهعهاس .ها  هگیعهدع هبدعهادتداهبداهاداودع  هذاادیهخددتهت 
هعمی ،همی   هآبعم هر ه دکدنعه ددوا.هبدرایهآ اداویداهت  هدع،هترگدعوگیهبدی هآبههدعیه دو 

هآب هتیجی علهاسد ،هبداهسدعت یر  هر هاس  ع یهمطعب هبعهآوعلدگهر هوظر ،ه اها  گیهرتددته و 
هرتدتهتا وا،هامدعهبدرایه عه هررتخعواههیو  یعهر هار ید هبدعهواا ت.هال  اهتر هت  پسدیاهع،ههمداهچیدز

ه خهمیآب ،هتعم داه عهتها.ها   و  پسدیاهع(ه داههعهمفعهیمیههس یاه)آوالی ،هاییفدسفر
هخدتومدددع  همیهC;-گیریه وویددداطددیههمددا هاجربیدددعتهبیشدد ر  ییددا.همفددعهیمیه ددداهمددعه اها 
هبداهآوال د همی قدله یدی هآنال  همحر ه رتههاس ه اه وداگیهخددته اهمد  دع  همعه اهمج و  رکه رتههر
هزیس  ها  همهعترته یی .ر ه رههباهاییفدسفر

                                                           
1 Infosphere 
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هتو ه هعدداکه ط یدد هحدداا  ریها دد ه  ددعبهت  ه وددعهعظددی ،هاغییددراته ددایاهر ایها 
یددع هآ اتهاسدد ه دداهمشنصدداه هبع گشدد هبدداهتر هاو ظددع  همشدد ع عواهت  ود دد اه دداههاسدد هر

ها  هلحظا واگیهآ هعهم مدًالهمراکد ها د  عهههعیهوعپیدس گی،هاوسع والی هاس .هت 
همی هسددگسهسدد یهمیپددیشهاصددو  هط قا دددواهر هعیهگذ دد اهبیددای ییدداهآییدداهه اهت 

ها  هالا هعیهذهیدیه اهایهعهبعهمقدلدا«هتایا»اداوی هات یعبه رت:همعهومیههبسع وا.هبعیاها 
هاسع هگذ «ه ایمی» ه یی .هآییاههبر باههمی ههواهبعهگذ  ا. دت،ه اهسعخ اهمیافسیر

هتیجی دعلیهایهدعهبدا ییداهتلیلهاسد ه داهامدرو ههادتداهبداهاغییدر ههز ،ها هداهر عیدا هت تسدر
هسددددع مع  ها دددد  عههاسدددد .ها دددد هتیدددداگعههمددددرتکهر هودددددآو یهر هبرابددددر هعه اهبدددداهمقعرمدددد هت 

تهدددا.هادددالشهبدددرایهمدنقیددد ههعیهتیجی دددعلیهبددداهتدددعیهپدددذ رشهآ هسددددقهمینردددد 
هاسددع هاداوددومی هرریهبدد همیلددیهبع ددا،هبلکدداهبعیدداهبددر اهمحددارتهبدداهاوط ددعقهبددعه ددرای ها 

هبرایهآوچاهمی هبدعهاسد فعتههتس جد ه رای ،هبرایهعملکرتهبه در ادا هبرایهاأایرگذا یهبر
ه هعمیقدیهت  هاکرا یهاوجعکهتات.هبیدعبرا  ،هبعیداهاغییدر هاوجعکه ع  همقعرم هت  هودآو یهر ا 

ه هرا  یددد هپیرامدددد همدددعهر همدددعها  همدددالافسدددیر هحدددعلهایجدددعتهآ ههسددد ی ،هت  هعیهآوچددداهت 
همددددا ری ی(ه دددداهمیعملیددددعایه) ددددعملهمددددال ههعیهاجددددع یهر خددددداهی هاتددددراه یددددی هر

اواا هعهاسدد .ههددعهتسدد یعب هبدداها دد هچشدد هع  هدددو تهگیددرته دداههدداتهآ اسدد رااژی
هبرایهطراحیهودآو یهآمعتههبع ی .با هتهی هر هخالدا،همعهبعیاهوگرشهخدته اهاغییر هطو 

هپررنسددو ه ددعالر هه-  هاشدددکر هار هپدددازرلیها  یکددع تر هر هر پدداهاسدد یلیعود  دداهبدداههمدددراههتوز
هآ یعه ی ه داهعیددا هآ هحدعریهمی  ی ،ها  هنرد ه اهباهم هتاتهاعهخداویاهه اهبعها  هاار

هابدااعهه:>وئدلوژیسمیهاس ه اهم هحارته هتویدعیهم عددر سعلهپیشهبرایه مزگشع  ها 
هتا  اهاس :هه- رتکه ه ر»اغل هاظهع  گر همداتهپدیعه  یهماله سد ا هخددته اهت  ر ع 

همدداله سدد  هواهددا،هاددعهپددیعهسددعلهتیگددر هونداهدداهتا دد .سددعلهاغییددر ا دد هگف دداه«هر ع 
همی ی میهاغییدر هتویدع  ه داهبدعهسدرع هالگدور  یدا،هت س هاس .هامعهمرا  هبع دیا:هت 

هوویسدیاگع ،هوداهبداهددو ته یدع هتا ت،هر هآوال  هتر هتیجی عل،هبی هآنال  هر بی هآوعلدگهر
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هآ ا تهیدداهتنی،هبلکدداهآ ه اهبددااصددع  ییددا،ها دد  عههاددددی همی«هنع دداه ددداوی »ایهطو 
نددعحشهآ هاسدد ه دداهمسددئدلی هیددعن  ه لیدداهعیهافسددیریهتایدداهبددرایهایجددعته ددداوی ه
هرسدساها  ید هخددته هبرابر هباهم یعیهاسلی ه ا هت  هعهاههوگیری .ها  ه ع  تایاه اهبر

هپشدد هتاوددشهنیددیه)تاوددشهچگدددوگیهاوجددعکه ع هددع( هاد دد همقعبلدداهبددعها دد هتاوددشههت  ر
هچیزهع  ه اهبعیاهبرایهباهاوجعکه سعوا هآ  هتهدی (،ه)تاوشهچیزهعهر هعهمو تهادتداه درا 

ه هاو ندعب هت  همیظدر همشعهاههحقع  هتهع ها  هاوسعویهت  هگذا   هآ هو ژگیهودعع  بعه یع 
هپیشیهعته رته همدا تهتیگر هاکه اهعص مع هاو نعب هاس .هباههمی هتلیلهاس ه اهت  ر

هطراحددیهاسدد ه دداهمددعهچیدداا هحدددلهاخ راعددعتهیددعها  شددعنعتهومی گددرتت،هبلکدداهعصددر
هبه در  هعیدا هاداوع  ه یعسع  همشکالتهمهمیه داهبعیداهبداهآ با هدعهپرتاخ داه ددتهر
ه دت.هعهت کهمیهعهبرایهحلهآ حل اه

هاحقیقدعتهعلمدیه همشعهاهه رته اهت ددا  ها  همیظر هم ها  ه  عبه اهبعیاها  باهوظر
هدعیهتهدا،هت سد همعویداهمحی اداوع  هعمدمید هتات هبداهاطالعدعتهاط ید همیه اهبع

همی هتهیا.تاوشگعهیه اهاغل همنعط ع هم یدعیه اهمو تهخطعبه را 
ه هراضدحیها  هبسدیع  خداویاگعویه اهحددلاهمطعل اها  هددفحعته اهتا ودا،هاصدو ر

هتاتهپایاه هتس اهع  هخداهیاهتا  ه اه داوی هماه اهاغییر هادددله اهیمدعههایاواهر ا 
هبدااداواهالهعک اهمی ها  هبنشهر هبنشها اامعته سعویهبع اه اهت  هبدع ا  ه لدیهت  طو 

ه ییا.ن علی همی
 

 

 

 

 

 



 وقدوه

 د رده باالد و م  م  
هعمید همشدنصه داههاسد ،هتویدعیهمداههد ه گهدعویهر هعصریه اهبعهاغییراتهوع ت 

ه هتگرگدوی رمعوددددع هآ ههمگددددیههددددعیهمهمددددیه اهاجربدددداه ددددرتههاسدددد .همر هددددع،همیطدددد هر
هآییدداههاتامدداهخداهدداهتا دد .هبددع ا ری ه دداه هت  هر هحددعلهحعضددر ها دد هاغییددراتهت  اواهر

هبنشیهاس ه داهمدعهبداهاتها  ه  عبهاجزیا هو ژههبر هبعهامر ز عیدا هراحلیلها  هبع ا 
هباه ع آنرییع ،هم نصصع ،ه ع گرا ها د هبندش،همشدعو ا ها ری همی«ه تههبعته»  یی هر

هتاوشدددجویع ه مییددد هبه دددر  هایددداهر هاهافسدددیریهبدددرایهت کهتایددداار  هر هر هعیهبددداهرو 
هتها.هعها ائاهمیچگدوگیه ی رله  اهآ 

همی ه ابطاهبدعهوقطاه ررعهبحثهمعهبعهعیدا ه  عبهآغع  هو ژگیهمه هت  هتر  دت،ه اهبر
هآوال ددد ه مییددداهآ هاأ یددداهمی همددد ه هبدددی هآنال ددد هر هاددددطال هه- یدددا:هامدددع ز ها ددد هرر ا 

هنقااه-«هآوالی » هآوهع  ه اه ر  ر هعیهمداه ه داوی ،هبعهادتاهباهمیسدخهبدت هآ کع 
هتهااس رااژی هاسع هآ هعیهاجع یهخدته اهت  هبر اودا.ها د هوک داههعهبیدعه رتههعیهاخیر

هآ هتا  هاعه  عبچاه اهیمعیه داوی هتایاه اهاهیاه یی ،همیعس هبرایهتهعویه معه اهبر
ههمیشاهنع اهآ  هبیشها  ههعهاس . اهظعهرا 

همددو تها رید همدداهبداهاداندد هبرسدی .هبددار هنرامددشه ددرت ه بدرایه ددررع،هت کهاسد هت 
هررا  هحدددو ههم دددعویهادددعرینی،هنرهیگدددی،هات مدددععیهر هاییجدددعهبدددر هت   دددیعخ یهآ ،هامر دددز

:ه-خدددالق ها ددد هوویسدددیاه،همددداهع دددع تهاسددد ها  هوظدددر ددددی  ه»ددددی  یهمددداهاسددد .ها 
هغیره(ه هلدا کهتعو یهمرا  ه) فش،ه ی ،هتداهراتهر  اها ا عطهایگعایگیهبعهپد عکهر

هعرضداهمی-رر هات مععی  یداه داهطراحدی،هنرهیگیه معواهتا ت،همحصدتایه اهباهبدع ا 
هس  هآ ز  ع   ه« ییاههاهمی هارلیاهتا ت.هعهبرایهمصرت یعسیهر
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هبددا هز ددر همدداه تههبددعتهچیسدد .هومدددتا  همددعها  عیدا ههمچیددی هت کهاسدد ه دداهمیظددو 
 ادضیحها ائاه اههاس .

ه
ههرکهدی  هماه:;-; کله

هحعلد هایدائعلهبداهسداهسدطحهاقسدی ه ه دلهددی  هُمداهاسد .هت  ا  ههرکهومعیدعوگر
ه تههبعتها ری همیمی هر هپعیاه دعمله دته اهبعهعیعو  هاو ده،همم ع   دوا.هسطحهارلهت 

ه یم هبداامعکه ر   ید ه  دعب یهخددتهاسد فعتهههع  هاس ه اها  عیدا هایهدعهمی دعهمز
هآ هبروددداهع  ه ددداهمی یکیدددع هتایددداههدددعه اهُمددداهسدددریعهمیمدددعهآ  ییددداهر ودددعمی .ها ددد هبعز

ه داوی ه اهبرایه لهتس اهبع وویسیه رته هددفحعتهبسیع یها  هبداههمدی هتلیدل،هت  اوداهر
همو تهآ  ههعهبحثهخداهی ه رت.ب ایهمفصًالهت 

هبعهحر  هباهسطحهمیعویههرک،هبرواهع  ه اهمی هر یدعبی ه داهمحصددتایهبدعه یفید هبدعتار
 دددت.ههددعهاسدد فعتههمیتهیدداه دداهبددرایهادتیدداهافددعرته یمدد هآ ا ائدداهمیهطراحددیهپیچیدداه
ها  هبنشههسد یا.هبدعهااندعذه«همعس یژه»عیدا ههعه اهباادا هآ برواهع  ه اهمی ا ری ه رتهت 

هبعهوفدذهگس رته اهعیها ا عطیهلد س،ههاتهآ  هاس .هعهار ی هاع  ع  هبع ا  هت  هار
هسطحهبعتیههرک،همی ،ههدع  ه اهمی"ه اهیعن .همدعهمزر ادا ه" تههبعتهت  یدعبی ه داههیدر

هتی هتسدددد ر هو دددددت هچیددددزیه اهت  هت  ایهخدددددتهار یدددد ها یدددد هوقددددصهتیدددداهه دددداههر
هچیددزیهتا ودداه دداهمیمی یشدداهت  یکیددع همدداه تههبددعتهر هبعز اددداوی هآ ه اه ییددا.هبسددیع یها 



 19مقاماه|ه

تهخدع هگرایعواه ط عبیعمی .ه أ ههرکه اهبعهادلیاهون اه1یعهارته داو ه«هلد سهادلی»
هسفع  یها ری همی هاداواهبدا دت،همیر هگرن داه ددته داهت  هوظدر عیدا همیشدأهبنشدیهت 

هبدا  ددت.ه دیعخ اهمی«هلدد س»عیدا هوهعی هباهچیزیهگس رشهیعند ه داهامدرو ههبیشد ر
ه هچیا  هنصلهمو تهبحثه درا  هت  هبعهرر ه معواهپیدواهتا ت،هر ا  همفهدکهبییعتی،هعمیقع 

هبروداهعیهلدد سهددح  همدیخداهاهگرن .ها ید هبعیاهرر  یی ،ه  ه ددته داهر  دیها 
یکیددع هسددطحهبددعتهبددا هتملدداهآوهددع  ه دداهعیدا ه تههبددعته ددیعخ اهمیهمدداهبعز  دددوا،ها 

.«هُماهلد س»ت س یهباهبا ه ه را همحفله دچ هارته داو  ها ل هتا واهر
هپیشددیهعتیهبددرایهته  همح دددایه  ددعبهمفیدداها دد هومدددتا  یددعب هخداویدداهه  ددعبهت 

هعدداملیهمعویداهمدالاس .هت همو تهمع،هسدعخ ههدرکهار ی دیها  یدع،ه داهعیه  هاوز هعیهادلیداهر
هپع  یایهباهررواهعیه ال هاس .ا ا عطی،همد  ی  هیعب ه یم ،همنعط ع ههاتهر

هامرو ههمی هسدیهتیگر همیتاوی ه اهبع ا هعهبعهحر  هبی هبنشا   ییداه داههعهاغییدر
یکیعویهبمی ههمکع یهبی هبعز هاداواهوع یها  هاو هعیههرکه درا  هلحعظهوظریهت  ع اه اها 

ها د ،همدرتکهبنش یگرا هخدع تیهددو تهگیدرت.هعدالرههبدر هدعه اهت کهتا وا،هیدعهادسد هبدعز
هومی هاجربیددعتهرا  ددیها ا ددعطهتا وددا.هبیددعبرا  ،هح ددیهمفیدداار  ییددا،هبلکدداهبددعهبرودداهعهر

هذهدد همددرتکهاددااعیهمی یدد ه یددا،هاسدد ه دداهم یددعیه تههبددعته اهبددعهادتدداهبدداهآوچدداهت  ا ر
ه یی .ه تههبعتهباهمفهدکهلد سها ع ههتا ت.

هتیدداگعههزیس ا دد هوک دداه اهمی ادددا هادتدداه ددیعخ یهادضددیحهتات،هز ددراهمیادددا ها 
هخدع تیهمدرا  هبدعه م ددته اهبدا ه دمعهید هعیصدر «هلدد س»عیدا هتا  ه اهچگدواهمغز

هآوچاه اه اه عبلت کهمی هیدعن  هآ هت دد یا.همعههر هاسد ،هتس ر هویس هیعهوعیعبهر ا 
ها دد هرا  یدد هوع ددیهمیار  ددمیاهمددی ه دددته دداهاوسددع تاوی .هادددله میددعب ها  هوظددر هعها 

همحی  هبروعمداژو یکیهبرایه واههمعوا هت  اوا،هتدع  ه داهمیدعبعهر زیه داههعیهت ددا 
هو یجدداهار شهبددعت  هتا وددا.ههمدداها   هت  هددعه دداهبدداهتویددعیهمدداهارتمدداه دداهه میددعبهر

ه اس ،همش ریع ه اهاشدو  همی هغیدر ه غ د هآوچداه اهخدرجه ییداه داهت  یداه داهبدعهمیدلهر
                                                           
1 Haute couture 
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اداواهادتیاهمیطقیهبرایهتا   هید هتا ا د هخدع هتا د اها  هدو تهباهسن یهمی
ه هلدد سهآ دکع  هر هودعم قدلیهاسد ه داهافدعرتهبدی همم دع  ها د هحدو هها  هت  هت یقع  بع ا.هر

همی هسدد یاههتهیاههبراددریویسدد .هعیعدددریه دداهوشددع «همم ددع اره» دددت.ه تههبددعتهدددرنع 
هبدداههمددی هارایدد ه عبددلهاودداا ه ه ددعربرتیهتا ودداهر ههمیشدداهخصددددیعتهنیددیهر گیریهر

 ییدا،همقعیساههس یا.هباههمدی هتلیدل،هبروداهع  ه داهبندشهمیدعویههدرکه اها دغعلهمی
هسدددیه ه دددوا.ها  ه اهادتیدداه ییددا،هبعیدداهبدداهو ددژههبه ددر هبنداهیدداهب داویدداه یمدد هبددعتار گددر ا

ها  همیط هنعد ،ه تههبعتها  هعدضهبعهُب اهرؤیع  هپیدواهمیلاهمیتیگر هت  هگیرتهر خو تهر
هتی ا ه یا.نرتیهاس فعتههمیهعیهوعملمد هبرایهایجعتهمیحصرباا 

هاسع هو ژگی هباه  عب هبر یکیدع ه تهه تههبعتهمج و  هدعیه عبدلهمقعیسداهویسد .هبعز
ه دداویییهپیدرریه ییدابعتهمی هتس یعب هبداهمدنقید ها  ههاداویاهبرایهایجعتهار شهر  داهت 

هبنش هسدع ر  ددت.ههدعهاسد فعتههمیمدا  یه عمًالهمندعل ه دداویییهاسد ه داهم مددًالهت 
هبرواهعیه تههبعتهمی یعهاسع هلد سهاس هر هاداویاها  هخداس اه اهاأمی ه ییا.رؤ



ستاب  

ه گف  هیکیها  هآو ار  هتو ها  ه  عبهت  هود  اه اههاسد هر ی هم عدر هعیهاعر
ههما .ها  هو رر ها  صعتهتهع ه اهو درا هC;-هعویه وویاگیریهتآ هچیزیهویس هتز

ه هباهوقطاهعطفیهرا  یهبی هآوچاهبدتههر ه یدهه واگیهمرتکه اهمن له رتههاس هر  رتههر
هخداهاهبدتها ا له داههاسد .هخد د ن عوا،هرا سد  هت  یداهاهیداه داههر هعیهضداه وو

ها  هگذ هگرن اهخداهاه ا.همعهرظیفاهخدته اهبر هسر ای ه داها  امقط یهاجع تهععتیها 
ه هبکشددی هر هبداهدددو تهعییدیهبداهاصدو ر هحدعلهاوجددعکه اهبدعهت د هر یدااتهعیهاددلیهت  رو

هسددعله:;هددعه اهبدداهآ  ی هت  هعیهآییدداهه اهیمددعیهادددله اهیمددعهاقسددی ه یددی ه دداهامیددارار
همی ه مییاهماه تههبعته ع  ه ییا.اصمیمعته سعویهبع اه اهت 

هآوجعه اهبرایههماهرر  هاسد ه داه وویدا هامدعکهبنشهC;-ح یها  هدعیه دداوی هبدع یه اهت 
ها ددد هرویدددااته هتاتههاسددد ،هویررهدددعیهتیگدددریههددد هرتددددتهتا وددداه ددداهخیلدددیه  دددلها  هاغییدددر بدددع ا 

همیسرچشددماهگرن ا همدداهاددأایر ههدد هبددر ای :هگذا وددا.همددعهپددیعهمددو ته اه یعسددع  ه ددرتهاودداهرههیددو 
هسع ی.  عب،هار ی یهسع ی،هراسطاه تا  ،هپعیاا ی،هتمد راای ه

ه سم ه هاب اا  ه  عبهباها  همدا تهخداهی هپرتاخد .هبر سدیهآ ت  هبرخدیها  هدعهر
یددد ه هبددداها ر هبددداهویدددع  ها ددد ه مییدددا،همیجدددر تایددداهبدددرایه«ه دددداوی »م   رادددر  هوظدددراتهت 

همیتهدد  ها دد هسددیعر دیهبدد ها ددعته دداههاسدد ،ه دداهبدداهوظددر  سدداهایهددعهاعبدد هگیریهت 
هاسدد .ها دد هاددددله اهیمددعه هبع ددیا،هسددمفدویهبعه-اغییددر گیددر  ددیا،ها ا ددعشهبع ددیا،هنرا

یددا،ه ابطددا هبع ددیا،هتددعرتا هبع ددیا،هالهددعکهبگیر ایهبع ددیا،ههانمیدداهبع ددیا،هخددام گزا 
هتها.س د هنقراته  عبه اهاشکیلهمیه-همکع یهتا  اهبع یا،ه کییاههو ع یاه
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،هررود دد  هبنددشهآخددر هوهعیدد ،هت  هت  مصددعح اهاوجددعکه دداههبددعه ه ددرا هه@;هع  ها 
هسددطحهبی  هرروگددد ه ییددا،هگیجعودداهللددیهن علیدد همیالمبرتسدد اهمدداه دداهت  ای :هلئددد

هگعبعوددع(،ه هترلچدداه)ترلچدداهر ه دسددییلی(،هآلفدوسددد ه دسددییلیه)بررولددد )بداگددعهرو ددع(،هبررولددد
ه هبیددزا یه)گدددچی(،ه مددد ه گیددع(،هخددو ههوئددد ه)نددرن چ(،همددع  د ه گیددعه)ا میگیلددار گیلددار

هت دلدد هلمددیه) هبرالددیه)پددراتا(،همیکددعتهلددد (،هلددو وزر (،هررنییددیه)مدددوکلر گددعمد سددعلدااو ههنرا
(،هتعوعاددع هآ ررئیدداه یییه)رالی ییددد هرو ددور ه)اسدد الهمدد ه ددع ایی(،هتددع د گید یلدداهمددع گعبر

همع   یه)رای یکد هس هلو ا (،هت ویداهتهایا )بعربری(،هنار پ (،هنراوچسکعهبل یییه)ا د
هتیهسدله)اعکهنو تهایی روشیعل( هترمییکد هگررپ(هر هگع ت  ه)وید ه.1گیلید

ههعهباا  همصعح ا هبدعهادتداهبداهو دعیعهبداهتسد هآمداههت  عیدا هید همقعیسداهم   در
هخداویاههاس . هاخ یع  ه  عبهت 

 ها پاسخ دهین:خواهین به آنهایی سه در این ستاب ویر خی از پ سش
هسعل هگذا  اهاس هچاهاافع عایهت  هدی  هماهاأایر هبر هبیش ر ههعیهاخیر

هپعس هباها  هاحدتتهچا یکیع ه تههبعتهبعیاهت  ههع  ه اهاتراه ییاهاس رااژیهبعز
ه ااکهی هبعیاهتوبع ههطراحیه دواههعیه س  ااکهمال هتا واهر هاع  ع  ههیو  هر ع 

ه یاهچاهعداملیهمدنقی هبرواهعیهماهلد سه اها یی همی
هدی  هماهچیس ه هآییاههبنشه تههبعتهت 
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