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'م یهمدقم
(

 مج
 

 عقاورد .تس,ا*س یاهیژولوئد9ا ِماسقا و عاونا ه; هتشغآ یIJ6هرپتنوشخ موEفم

 رد شاەداتفااج یاهتلالد زا a2لالد هکنآ ِنود; موEفم نیا یەرا]رد ثح; تسXن ەداس

IJهرپتنوشخ .دوشo pادت  بطاخم نهذ mnjانعم jیاضف ه; هجوت ا; بطاخم نهذ
 ی6

تسهنالعفنم تاروصت jعاونا ا; IJگرد
mامز mnوگ وت .

 نا*م ه; a6خس نآ ِت*مها زا هک 6

 ا; شزاس |سق و تساهتفر الا; م*لسz یهناشp ه; اهتسد شXپاشXپ ،دوشv ەدروآ

 زا روصت ،شpاقفاوم jنهذ رد .تساەدرک اد*پ ت�~لوا و ت*حجرا دوجوم عضو

احالطصا و موسرم j,ا*س jیاهشÅک ا; ەدروخەرگ یIJ6هرپتنوشخ
Ö
 »áهمàرد و »هن� 

Iم و mnوجت*فاع ا; ەدروخەرگ ،شpافلاخم jنهذ
 jعضوم |سق a2ح د9اش ؛aäلطە66

 .m2اقåط

 ود ره زا باتک نیا رد ،mnاè�êمآ éاعم تسXنیمف و ,ا*س فوسل*ف ،رلتا; ت9دوج

íفرگهلصاف  .دIJگv هلصاف روصت
 یداقتنا ñا9ïاج ذاختا یارب کI2شم روصت ود ره زا 26

pسóهک تسا نآ مزلتسم ،اهنآ ه; ت pسóفم نیا تEع9 ،نآ داضتم ا; تسخن ار موa6 

 ناوت|ن اهنآ ِنود; وا معز ه;  هک یاهتسóمه ِم*هافم رگ9د ا; سôس و ،ند�زروتنوشخ

 دوخ ناونع رد هکنانچ .دنک صخشم ،د�واúاو a2سرده; ار یIJ6هرپتنوشخ زا شسرپ

 زا یIJ6هرپتنوشخ م*ناد; هک تسا نیا یIJگهلصاف یارب ماíJ6 üلوا ،دوشv ەد9د باتک

 ,ا*س یدنویپ هک تسا نیا ماíJ6 üمود .تسXن لاعفنا ا; لداعم نیاربانب .تسوIJن سÅج

1الخا و
2

1رع
6

 لآەد9ا ک9 زگره و تسا رادانعم »تóسp« رد هک بXترت نیا ه; .تس

 رادرک تسا رارق هک یاهق*قد نآ ه; هتس¢ ،ت*عقوم ه; هتس¢ .تسXن تóسp نیا زا یادج

 ه; ،ام ندوب رب رظان یدنویپ ؛دوشv رولåتم دنویپ نیا ،دنزب £ ام زا یIJ6هرپتنوشخ

 زا شسرپ ا; و a2خانشa2سه a2بسp ِنود; یIJ6هرپتنوشخ رادرک چیه .ام a2سه ِموادت

 دوجو م*نک عافد دنویپ نیا زا م*ناوتv روطچ صخشم �ß6رات یهق*قد ک9 رد هکنیا

 دعُ; jیا© هک تسا هق*قد نیا رد ؟دوشíJ6 vعتم هنوگچ m6اسpا دنویپ نیا اما .درادن

1الخا و ,ا*س
2

1رع
6
 ِموزل ا9 یIJ6هرپتنوشخ هک یاm6اسpا دنویپ .د9آv نا*م ه; شا

1الخا و ,ا*س دنویپ ک9 دهدv ناشp ار یIJ6هرپتنوشخ
2

1رع
6

 یاهلصف رد رلتا; .تس

1الخا و ندوب,ا*س jیانعم ات دراد ¨س باتک نیا فلتخم
2

1رع
6

 راêشآ ار دنویپ نیا ندوب

  .دنک

 تنوشخ زا ام مEف زا jیادج یIJ6هرپتنوشخ زا ام مEف هک دهدv ناشp وا ،همدقم رد

1الخا jزوجم ا; ند�زروتنوشخ .تسXن
2
 ِتاناêما زا وا ندرکÆت ا9 یرگ9د ِندرکدوبان 

mد; m6jاسربXسآ ،ند�زروتنوشخ رب زوجم .تساەدروخ دنویپ شاa2سØز
 ندرکدوبان و 6

±دنز یهمه هک دتفاv قافتا m6امز
≤

 jشزرا عقاورد و دنشاåن )Grievable( ریذ©داد اه

±دنز و ندنامەدنز
≤

اåلاغ »Grievable« حالطصا  .دنشا; هتشادن ندرک
Ö
 ا9 ریذ©گوس ه; 

 رب رظان ِمغ و ەودنا رب لاد هک لداعم  نیا رظنه; اما .تساەدش همجرت ریذ©یراوگوس



 مجI2م همدقم  ب

í26فرتسدزا j ان ،تسا بوبحم یەژباú1ا
6

 رد رلتا; یارب روکذم vjوEفم حالطصا .تس

±ژ�و رب رظان تسخن یهجرد
≤
j دنز±

≤
j دنزüدنز عقاورد .تسا ناüاm

±دنز هک 6
≤

 ناش

»Grievable« ;ن ناشگرم یارب ،دشاIJ6 خر ەودنا vادقف و دهدpانشزا; ناش, 

vاجنآ زا .ددرگmn نا نا]ز رد حالطصا نیا ِتلالد رگ9د هکïلX¬،  ط ناوت |سقèح 

1وقح یوعد
2
íم لوط رد IJ6ن رلتا; و تسا ندرکت9اêش و 

 دعُ; نیا زا تحاé ه; 26

 IJ6ن ,راف رد »داد« ار�ز .تسیرتبسانم لداعم »ریذ©داد« رظن ه; ،دنکv تåحص

 و نویش رب تسا رظان مه و دراد قح ندناتس |سق و تلادع ِت9اعر رب تلالد مه

±دنز .دوشv نا9امن EI2ب حالطصا نیا رد دوجوم ِماEیا روظنم نیا ه; .گوس و یراز
≤

 

±دنز ،ریذ©داد
≤

±دنز ناوت رد هک تسیا
≤

±دنز رگ9د ا; شpدرک
≤

 ،ەدوشگ یاەدنیآ ه; ور ،اه

íJگهودنا نآ jیارب ناوتv دورب تسد زا رƒا و تسا ربارب
 ار شÅتفرتسدزا و دش 6

  .دناوخ هنالداعان

افj éرادرک ک9 زا یIJ6هرپتنوشخ ات تسا رارق ،لوا لصف رد
Ö
 ه; وا و دوش جراخ یدرف 

aسه mnjارگدرف ِدقن لالخ زا مEم نیا
 دوش ەداد ناشp هک m6امز .دنزv تسد a2خانش2

 ەاïنآ ،تسا هتس¢او یرگ9د ه; ش∆اهشÅک یهمه رد و تسoامتجا دا*Å]زا ناسpا

±دنز jیریذ©داد
≤

»تس¢او ه; 
≤
j ا نا*م ل;اقتمpترم اهناسåط vتس¢او رلتا;  .ددرگ«

≤
 ل;اقتم 

mا*ح jیانبم ار a2خانشa2سه
±دنز )یاهشØر( ِلا9êدار jیربارب زا |Eف یارب |Eم و 2

≤
 اه

vحیضوت و درادنپ vتبم هک ید9دج ِلا*خ ا; هنوگچ هک دهدa6 زا هنا9ارگدرف  ا*خ رب 

±دنز
≤

 ؛دوشv ەدوشگ  ،ەدش هجوت نآ ه; رتمá نونÀات هک یرگ9د jیربارب ِناêما ،تسXن 

»تس¢او زا هک m6اêما
≤
j ا ِل;اقتمpاسm

íسØز تلاح ن�èتط*س¢ رد و دIJگv هشØر 6
 a6ع9 ،26

 حطس رد یرگ9د jیرباربان ره هک دهدv ناشp وا .تسا رادانعم ،ندرم ا9 ندنامەدنز

±ژ�و هچ ا; و ¬ک هچ :تسیرباربان نیا رب راوتسا ،عامتجا
≤

±دنز یهتس∆اش mnاه
≤
j بXشI

2 

±ژ�و هچ ا; ¬ک هچ و
≤

±دنز یهتس∆اش mnاه
≤
j áمI

 هنوگچ هک دهدv ناشp وا ؟تسا 2

±دنز
≤

Iمá هک mnاه
   .دنوشv اهر یرباربان ماسقا و عاونا ِتسد ه; ،دنریذ©داد 2

1الخا یرظنم زا هک تسا نیا مود لصف یهلئسم
2
 ه; ام هک دوشv هچ هناواáناور و 

±دنز زا تظافح
≤

 قالخا یهفسلف jیاهلالدتسا عقاورد و م�~شv هتخ*گنارب رگ9دک9 

 هچ ،|Eم ک*کفت رلتا; لصف نیا رد .دندرگv یدنبتروص هنوگچ قالخا یواáناور و

 قالخا یهفسلف  .دوشv لئاق  Morality و Ethics نا*م ،راêشآ هچ و a6مض تروصه;

)Moral philosophy( یاهروتسد رب رظانj مأت یدعُ; و تسا قلطم و ماعÿ، هذa
 و 6

1الخا یرما هن شرظندم یIJ6هرپتنوشخ ارچ هک دهدv ناشp رلتا; .دراد یدرف
2
 

)Moral(، ;لŸ1الخا ه
2

1رع
6
 )Ethical( تا*قالخا .تسا )Ethics( قالخا ِفالخرب 

)Morality( ان یدنویپƒتسسa6 ;امتجا ِتا*ح اo 1الخا انعم نیا رد .دراد
2

1رع
6
 

)Ethical( 1الخا رب رظان
2

 هن و نآ ِققحت �ß6jرات ِت*عقوم ه; فوطعم و لعفلا; تس



   ت یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

éاف
Ö
»تس¢ شدوخ ا; درف تóسp ه; هک ÿمأت Æجو یاراد 

≤
 دعُ; نیا  .١دشا; هتشاد 

1الخا
2

1رع
6
à�aگ9اج m6jاور ِناوت رب راوتسا 

 هنوگچ هک دهدv ح⁄£ رلتا; .تسیریذ©6

 mnاهروگ*ف رب رظان هک )Phantasmatic( ک*تامساتناف jیاههنحص رد دناوتv ناسpا

í26فرتسدزا یهطساوب و دراذگ; یرگ9د یاج ار شدوخ ،تسا هنحص فرط ود رد j زرم 

zاوت ،لا*خ ملاع رد ،یرگ9د زا دوخ ص*خشm6 1الخا
2

1رع
6
 IJ6هرپتنوشخ رادرک یارب 

Iناف ِتاقتشم یهمه jیاج ه; í26م نیا رد .د;ا*ب
 قافتا à�a6گلداعم )Phantasy( ی26

 ، ا*خ دعُ; رب رظان دناوتب هک دسر|ن رظن ه; ,راف رد یاەژاو ار�ز .تساەداتف*ن

 مساتناف ورنیازا .دشا; نآ تاقتشم و حالطصا نیا نامأوت j|هو و نوگحبش

)Phantasm(  امساتناف وƒا�رو )Phantasmagoria(  همجرت pرظان مساتناف .دناەدش 

 |سق رب رظان ا�روƒامساتناف و دشا;ەدش رُپ روآسرت ِ حبش و لا*خ ا; هک تسیر�~صت رب

 هتخ*مآ مه رد یددعتم jیاهمساتناف ا; ا9 یددعتم ر�واصت ا; هک تسا لاè�êتائت یهنحص

 نیا رد یدنبم*سقت oون هک تسا نیا مEم .دورv تسد زا ت*عقاو و لا*خ íJ6ب زرم و

1راف طخ :تسا رارقرب اههنحص و ر�واصت
2
 ؛دوشv ەد*شک صخشم یاهروگ*ف íJ6ب 

 ل*لد ه; رلتا; .دوشv هلمح اهنآ ه; دراد هک mnاهنآ ،دننکv هلمح دنراد هک mnاهنآ

íJمه ەاü د�~گv هک تسا�روƒامساتاف دوجو ا9 ک*تامساتناف jیاههنحص íJ6مه دوجو
6 

IJهرپتنوشخ ه; هکنآ jیاج ه; ،یریذ©à�a6گ9اج ِناوت
 ه; و تنوشخ ه; ،دوش رجنم  ی6

±دنز یریذ©انداد
≤

 .دندرگ لاعف یداژن یاهەراوحرط هک تسm6امز نیا و .دماجناv اه

 رد a2سسگ ،)mn )Racismارگداژن هک تسا رارق نیا زا یروحم شسرپ ،موس لصف رد

 عقاورد .دنکv لمع )Biopolitics( تسا*ستسØز  ِق�èط زا روطچ ،a2سØز یەزوح

 jیاهت*لماع هنوگچ هک دربv ەار شسرپ نیا ه; وکوف لشXم یهش∆دنا ه; í26خادرپ ا; رلتا;

±دنز jیریذ©انداد ه; رجنم ,ا*ستسØز ِتردق رد تردق یهناüدنچ
≤

 وا .دنوشv اه

vنیا د�~گ áط زا راèش ِق�êدلñ ;یاهەراوحرط هj یداژن )Racial Schemas(  تروص 

vگIJن نوناف س‰نارف زا .دIJ6 لقن vات دروآ pرد هنوگچ اهەراوحرط هک دهد ناش 

mäدنز ندرکشزرا±
≤

aیهامIJغ دعُ; زا jیIJگەرEب ا; لاح íJ6عرد و دننکv لمع اه
2
j 

 رارق نیا زا شدروآەر د�~گv وا .دشک; شXپ ار دوخ زت ات دشوکv ،یداژن jیاهەراوحرط

 رد اEنت ،مúاح تردق تحت ەژوس ک9 ،تساهتفگ وکوف هک هنوگنامه ،رƒا«  :تسا

±دنز ه; قح 9Âا⁄£
≤

 ەاüنآ ،دشا; ەدش هتخاس قح دجاو یاەژوس یه;اثمه; هک دراد 

 دنک í26سØز یهåلاطم دناوت9Â vا⁄£ رد اEنت ،تردقتسØز ط9ا⁄£ تحت ت*عمج ک9

 یداEنشXپ IJسم ؛تسا نم زت نیا .دشا;ەدش تóث ریذ©داد ەوقلا; a2یعمج یه;اثمه; هک

 هنوگچ هک تسا شسرپ نیا ا; نوناف یهط;ار یرارقرب ا; وکوف رب یاهلمêت نم

 ؛دنوشv دراو ،تسا ەدنز IJ6چ هچ هکنیا زا یداژن یاهروگ*ف ه; یداژن یاهەراوحرط

 
 رد OPQJگلداعم زا  Ethics یارب تاBقالخا و Ethical یارب HJرعHIالخا یاهلداعم  ١
 هتفرگ ماو )۱۴۰۰( لaه حور _انشراد^د& یداقتنا یامنهار باتک ِتالاقم هعومجم

  .تساەدش



 مجI2م همدقم  ث

aخانشت*عمج شزرا زا هک یداژن mnاهمساتناف
2
j اسک ندوبن ا9 ندوب ریذ©دادm

 هکنیا زا ،6

±دنز مادک
≤

 .»دنهدIä vخ ،دنوش اهر گرم تسد ه; د9ا; ک9 مادک و تظافح د9ا; اه

±دنز ک*تامساتناف jیاههنحص رد
≤
 ه; دوشv هک دشا; m6اسک نآ زا دناوتv ریذ©انداد ِ 

 ش∆ارب ناوتv هک ی»دوخ« ِه*لع شÈXزا اهنآ هÀارچ درُب íJ6ب زا ار اهنآ و درک هلمح اهنآ

 زا íJ6ما*Åب I2لاو ه; í26خادرپ ا; لصف نیا رد وا .دناهتفرگ رگنس ،دز تنوشخ ه; تسد

íJمه .دننکv انعم ار »تنوشخ« هک د�~گmn vاهبوچراچ ناسون
 کمá ه; تاناسون 6

 د*لوتزا; و د*لوت رد هک ،تلود m6وناق تنوشخ رظنم زا هک یاهنوگه; .دنیآv اهەراوحرط

 دIJ6خvرب هل;اقم ه; تنوشخ نآ ا; هک یرادرک نآ ره ،دنکv اف9ا شقن IJ6ن اهەراوحرط

Íلت IJ6مآتنوشخ دوخ
2 vاوخ نیا ربارب رد تخسوتفس رلتا; .دوشpش vدتس∆ا. 

دورv د�ورف دنوم�ïز jغا£ رلتا; مراEچ لصف رد
 ِەاïن زا یIJگەرEب ا; دنکv شالت وا .

 راáردناتسد هک ،گرم یهنار ا; mnورا�ور jروظنمه; یداقتنا m6اوت  ،ا*لوکنالم ه; د�ورف

 و یرگشpز£دوخ سÅج زا هک m6اوت .دنک اد*پ ،تسا ند�زروتنوشخ و ندرکدوبان

 jیاهداEن jیه9ا© هک ناسpا m6jاور داEن زا ⁄¬خ; نامه ؛دشاåن وگ9ارÈ~س jیرگدوباندوخ

 یداقتنا m6اوت ،قطنم نیا ربارب رد .m6ار�و و یرگمتس قطنم ا; دنویپ رد و تسoامتجا

±د�روش و mnاد*ش jیوIJن ؛دوشv لئاق )Mania( »ا*نام« مان ه; mnوIJن یارب
≤

 زا ا*نام .

±دنز یهنار سÅج زا ،درادن گرم یهنار ا; a2بسp و تسXن وگ9ارÈ~س سÅج
≤

 هک ا*نام .تس

íفرتسدزا jرثا رب
26
j لاعف بوبحم یەژبا vمآولغ ِتردق  ،دوشIJ6رد ەژوس ه; ی 

mامهنیا jعطق و í26فرگهلصاف
 íJ6مه زا .⁄,روش ناوت oون ؛دشخ;v رگمتس ِت*عقاو ا; 6

»تسóمه موEفم jیا© رلتا; هک تساج
≤

 ثح; د�ورف زا í26فرگکمá ا; و دروآv نا*م ه; ار 

vند�زروتنوشخ و یرگدوبان رهاظم ربارب رد روطچ هک دنک vمه ناوتóنیا .دش هتس 

»تسóمه
≤

íJب زا ار ام ناور رد هتفEن jیرگدوبان 
 ،یرگشاخرپ |سق ِلêش ه; هŸل; ،درب|ن 6

 ه*لع ات دهدv ەزاجا ام ه; و دنکv شظفح  ،تسا دنویپ رد یIJ6هرپتنوشخ ا; هک

   .م�روا*ب ماود گرم ِناماmä ِ تنوشخ

 یدوبان و تنوشخ jضرعم رد یاهەژوس یریذ©بXسآ jیانعم زا شسرپ ه; ەرخؤم

vشالت رلتا; .دزادرپ vیاهند; ِناوت دنکj سآXج رد ار ریذ©بEندرکتمواقم ت 

 هنوگچ ناریذ©بXسآ  ی»هنهرب تا*ح«  ِند*مان ِدوخ هک دهد ناشp و دنک ,انشزا;

mدرکدوبان و تنوشخ jیەدننکد*لوتزا;
 ند; زا رلتا; .تسا نا�èج رد ناش∆ا ه*لع هک تس6

vد; ؛دسرپm6 ح هکa2 ;مغره mäدوبعافدpِناوت زا زگره ،یرگدوبان و تنوشخ ربارب رد ش 

±داتس∆ا
≤

   .دوش|ن  اخ تمواقم و 

Iحا jیادا í26م نیا یهمجرت ،ت9اEنرد
±دنز یهمه ه; تسvا2

≤
الماá ا9 ریذ©انداد  jیاه

ً
 

 و دوجونیاا; اما ،دناí26فر تسد زا ضرعم  رد ا9 و دناهتفر تسد زا ا9 هک ەدشpریذ©داد



   ج یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ار تنوشخ نیا دنناوتv روطچ دنسرپv دوخ زا هظحل ره رد ،رگدوبان ِتنوشخ ِمغره;

  .٢دنروا*ب ماود دنناوتv روطچ و دننک فقوتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .دنامجsIم زا ){}(  اهدالوrآ دودعم یدراوم رد و Bqضوت یاهتشونا& oIJم نیا mیهمجرت رد  ٢

  .دناەدش لقتنم همجرت ِنا^ا& هy لصف ره نا^ا& رد فلؤم mیاهتشاددا^





 

 همدقم
 ,ا*س یاهف*ط ِمامت تمس زا یIJ6گناربهEبش یاهشÀÅاو ا; یIJ6هرپتنوشخ

 ار نیا تردق mnاEنته; تنوشخ دناoدم هک دن‰سه m6اسک پچ حانج زا .تسوره]ور

»نوگرگد رب هک دراد
≤

 تحاé ا; هک دن‰سه IJ6ن m6ارگ9د و دراذگ; رثا ,ا*س و یداصتقا 

 íJ6نچ ندروآمهارف یارب سI2سدرد یاهک*تÀات زا »9 د9ا; تنوشخ دنراد روا; یI2شXب

IJهرپتنوشخ عفنه; mnاهلالدتسا ناوتv .دشا; یاm6وگرگد
 یەدافتسا ،ضوعرد ا9 ،ی6

 هک درک هئارا ار اهنآ ناوتm6 vامز اEنت اما ؛درک حèطم تنوشخ زا یرازبا ا9 ک�تاI2سا

 دوجو ،تسیIJ6هرپتنوشخ ا9 تنوشخ یهفلؤم IJ6چ هچ هکنیا یەرا]رد vومع Í2فاوت

 هک تسا نیا یIJ6هرپتنوشخ ِەار £ رب اهشلاچ ن�èتÿصا زا »9 .دشا; هتشاد

mاحالطصا »یIJ6هرپتنوشخ« و »تنوشخ« ِتاحالطصا
 روطه; .دنIJ6گناهشقانم 2

íJع ار Úانتحارج jیراتفگ jیاهشÅک Ò6رب ،لاثم
 Ò6رب هک  احرد ،دنمانv »تنوشخ« 6

 ،دهدv تروص یراêشآ و م*قتسم د9دEت هک m6امز زج ه; ،نا]ز هک دندقتعم رگ9د

mارگ9د هکنیا íJ6عرد .دوش ەدناوخ »IJ6مآتنوشخ« دناوت|ن
 دودحم ⁄,رگن ه; دقتعم 6

IJف jیانعم رد ار »ه]é6« و دناتنوشخ ِف�èعت ه;
 رب هک دن‰سه m6اسک ،دنمEفv شا»�6

mوناق و یداصتقا یاهراتخاس ندوب»IJ6مآتنوشخ«
 رب هک mnاهراتخاس ؛دنزروv راéا 6

 ،عقاورد .دنIJگن دوخ ه; »�IJ6ف تنوشخ ِلêش ەراومه رƒا a2ح دنراذگIJ vثأت اهند;

 د�~گv و دهدv ناماس ار تنوشخ یەرا]رد اههثحاåم زا یرا*س¢ اراêشآ ه]j é6روگ*ف

 ثح; نود; ،دوجونیاا; .دنوشv ز�والü رگ9دک9 ا; فرط ود هک تسm6امز تنوشخ هک

 jیاهراتخاس و اهمتسXس هک م*�~گ; م*ناوتv ام ،»�IJ6ف یه]é6 ِتنوشخ یەرا]رد

IJمآتنوشخ ،ک*تامتسXس mnارگداژن هلمجزا ،oامتجا
 »�IJ6ف یه]ñ é6اü عقاورد .دن6

 ِطاåترا ناوتv نآ یIJگرظنرد ا; هک تسا ک*تامتسXس ِتنوشخ زا یدومن ند; ا9 £ ه;

 ،ک*تامتسXس ا9 یراتخاس تنوشخ مEف یارب .د9د ار متسXس ا9 راتخاس ا; شÅک نا*م

 هنوگچ تنوشخ هکنیا زا ار ام مEف هک م�ور رتارف یاm2اåثا یاهشpاوخ زا ات تسا زا*ن

 ه; »تم هک mäوچراچ ه; تóسp یرتƒIJارف بوچراچ ه; و .دنزاسv دودحم ،دنکv لمع

 .دروخv ه]é6 هک سک نآ و دنزv ه]é6 هک سک نآ :م�راد زا*ن ،تسا روگ*ف ود

 ¬Åج تنوشخ jشÅک ،ه]é6 ،باصتعا دناوتن هک تنوشخ زا ⁄,رازگ ره ،هتبلادص

 ِط;اور رد تنوشخ هک دروخ; تسکش یاەویش مEف رد ا9 دنک íJ6یÙت ار )زواجت هلمجزا(

 ث*ح زا هچ و Í6*صوت ث*ح زا هچ ،دنکv لمع ورردور یهEجاوم ا9 |*مص یەرفنود

 a6ع9 نیا و تسXچ تنوشخ هک دروخv تسکش IJ6ن رما نیا ندرکفافش رد ÿ*لحت

mامز م*نکv تåحص IJ6چ هچ یەرا]رد م�راد
 یIJ6هرپتنوشخ ا9 تنوشخ یەرا]رد هک6

  .١م*نزv فرح

 عضوم یراEظا íJ6نچ م*هد ەزاجا و م*نک تفلاخم تنوشخ ا; هک دسرv ناسآ رظن ه;

 »تنوشخ« هک م*نıبv، vومع یاههثحاåم رد اما .دنک هصالخ هلئسم یەرا]رد ار ام

 IJ6خهشقانم هک دåسچv اهIJ6چ ه; یاەویش ه; ش∆انعم .دزغلa2 vحاره; و تسا راد9ا©ان

 تلود ا; a2فلاخم ره و ار ,ا*س a2یاضران زا یدومن ره اهداEن و اهتلود ñاü .تسا



 همدقم  د

IJگناربشسرپ jرادتقا ا9
 ،عماجم ،اهتارهاظت .دنمانIJ6« vمآتنوشخ« ار یداEن 6

»مه تا;اصتعا و اهíJ6پمá ،اهتوک9ا;
≤

 a2ح ،دناندشەد*مان »تنوشخ« ضرعم رد 

 ،دش رکذ هک »*تامتسXس و یراتخاس تنوشخ زا  اêشا اIJ6�« 9ف یدIäن ه; هکm6امز

 ات دن‰سه نآ m̄ رد ،دننکíJ6 vنچ اهداEن ا9 اهتلود هک m6امز .٢دن�~ج|ن لسوت

 ک9 ِتمس ه; ،یIJبعته; ،ار هلئسم و دنمانب IJ6مآتنوشخ ار IJ6هرپتنوشخ یاهرادرک

vومع mnjانعم ِماظن jحطس رد ,ا*س گنج
 ت9امح رد تارهاظت ک9 رƒا .دننک ت9اده  ١

 »IJ6مآتنوشخ« ،دراذگv ارجا ه; ار یدازآ نآ دراد شدوخ هک m2ارهاظت ،نا*ب یدازآ زا

 jراصحنا ات دنکv یراáتسد ار نا]ز ،تردق هک تسا رطاخ نیا ه; اEنت ،دوشv ەد*مان

1ا; ەدروخنتسد شpافلاخم ندرکماند; ِق�èطزا تنوشخ رب ار شدوخ
2
 و دراذگ; 

mاسک ربارب رد ار a2ینما یاهوIJن ا9 شzرا ،سXل© زا ەدافتسا
 رد هک دنادرگ هجوم 6

یدjر نادنچ ،mnاè�êمآ تاعلاطم رگشهوژپ .دنایدازآ زا عافد و ارجا jیوجتسج
٢، vد�~گ 

íJمضت ار تنوشخ زا mnاهر تسا رارق تلود ،mnاè�êمآ یهتıنردم لاIäیل لêش رظن زا هک
6 

ادا*Åب اما ،دنک
Ö
 هک vدرم یهمه ه*لع و یداژن یاهت*لقا ه*لع تنوشخ ندرکدازآ ه; 

ÍطنمIJغ
»تس¢او  ،دنوشv ر�~صت ÿم راجنه زا نوIJب و 2

≤
 تلود نا*Åب ،وا ەاïن رد .٣دراد 

 .دهدv همادا اهت*لقا ه; نآ ِک*تامتسXس ندرکل*محت ه; و تسا یداژن ِتنوشخ رد

 را; ک9 تقو دنچ ره .تسا شدوخ زا تلود عافد تمدخ رد یداژن تنوشخ نیاربانب

íJگنر و ەا*س نامدرم ،یرگ9د jیاج ره و ەدحتم تالا9ا رد
 نا;ا*خ رد هک دن‰سه a2سوپ6

 ¬Xل© طسوت دنوشv ەد*مان ا9 ەدش هتفرگ رظنرد »IJ6مآتنوشخ« ناش∆اههناخ رد ا9

mامز a2ح دنکv ک*لش اهّ نآ ه; اIJ 9گتسد ار اهنآ هک
 هکm6امز a2ح ،دناحالسmä هک6

 ا9 دننک عافد ناشدوخ زا دننکv شالت دنراد هک m6امز ،دنودv ا9 دنورv ەار دنراد

±داسه;
≤

 م*ÅیÙب هک تسا باذج مه و IJ6گناربیواêجنک مه .٤دنشکv زارد íJ6مز یور 

 هک یاەژوس ا; هEجاوم رد ؛دهدv یور 9Âا⁄£ íJ6نچ تحت تنوشخ زا عافد هنوگچ

 jشÅک ات دوش مسجم ،¨قاو ا9 لعفلا; تنوشخ ِنا�⁄£ ،د9دEت ک9 یه;اثمه; د9ا;

 هک یراá ِماجنا لاحرد ˚خش رƒا .ددرگ رادومن دوخ زا عافد نوچ سXل© یەدنشک

 یIJ6چ یه;اثمه; هک تسا صخش نیا د9اش ەاïنآ ،تسXن ،دشا; IJ6مآتنوشخ اراêشآ

IJمآتنوشخ jع~ن |سق یه;اثمه; ،ەدش ر�~صت IJ6مآتنوشخ
6
j یه;اثمه; ا9 ،صخش 

 تاقوا I2شXب رد تلاح نیا .تساەدش مسجم ند; نآ طسوت و رد هک ˚لاخ ِتنوشخ

  .دزاسv نا9امن ار mnارگداژن

1الخا ثح; نیاربانب
2
 نیا £ هŸل; ،م*‰سه تنوشخ فلاخم ا9 قفاوم هک تسXن نیا £ 

 یارب و دراد مان »IJ6مآتنوشخ« ¬ک هچ و دوشv ف�èعت تنوشخ هنوگچ هک تسا

1ادها هچ
6
mامز ؟دوشíJ6 vنچ 

 یاهیدازآ ِدوبمá ا9 روسpاس ا; تفلاخم یارب ñورگ هک 6

 ید9دEت اÚ 9انبوشآ یIJ6چ نوچمه ا9 ەد*مان »شا]وا« و دننکv عامتجا ،ک*تارکومد

 لعفلا; ñورگ نوچمه ەورگ نیا ەاüنآ ،دنوشv ەد*مEف oامتجا مظن یارب ەدننکدوبان

 
1 Public semantics  
2 Chandan Reddy 



   ذ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 دنک اÈوتسد Æیجوت دناوتv تلود و دندرگv ر�~صت و ەد*مان IJ6مآتنوشخ ەوقلا; ا9

mامز .دنک عافد IJ6مآتنوشخ د9دEت نیا ه*لع هعماج زا هک
mادنز jیا© هک 6

 ،ندرک6

 ام .تسا تلود ِتنوشخ ،هنحص رد تنوشخ ،تسا نا*م رد í26شک ا9 ندزبXسآ

vمآتنوشخ« یرما یه;اثمه; ار تلود تنوشخ م*ناوتIJ6« ح م*مانبa2 اƒردق زا وا رzش 

Òرب 6̧jاران ِتردق ات دشا; ەدرک ەدافتسا
 .دمانب »IJ6مآتنوشخ« ار vدرم یاهەورگ زا 6

 ا9 ،٥داتفا قافتا ۲۰۱۳ رد لوبناتسا رد یزگ کرا© رد هچنآ دننام یIJ6مآحلص تارهاظت

 رد ±رت نارگشهوژپ زا یرا*س¢ طسوت هک هچنآ دننام حلص ه; ندناوخارف یارب یاهمان

 و مسجم »IJ6مآتنوشخ« ⁄¬Åک نوچ رثؤم یاهنوگ ه; دناوتv ،٦دش اضما ۲۰۱۶

Iنک ا9 دشا; هتشاد ار شدوخ jیاههناسر هک دشا; راá رد a2لود رƒا اEنت دوش ەد*مان
2  

 یدومن ،عامتجا ل*کشz ه; قح لامعِا ،9Âا⁄£ íJ6نچ رد .دنک لامعا اهنآ رب ی£ا£

 زاü اهنآ ه; هک دنزv ادص ار تلود روسpاس jرومأم و دوشv ەدناوخ »مسØرورت« زا

 ا9 و ناشتشادزا; نامز íJ6یعت نود; ،دنک وغل ار ناشمادختسا ،دشا$ب بآ ا9 روآکشا

  .دنک ناشد*عåت

 یارب تسیرازبا دوخ نافلاخم ه; تنوشخ باس‰نا تردق هک ,ا*س a2یعقوم رد

aح و نافلاخم فادها ندرکراåتعاmä ،تلود تردق ش∆ازفا
 زا یاهشØر mnjادزقح ه*جوت 2

±داسه; ناوتب هک تسا نکممان ،ناشí26شک a2ح و ندرکm6ادنز ،اهنآ
≤

 ار تنوشخ 

íJنچ رد .داد لêش عامجا ش£ رب و درک mnاسانش
 نافلاخم ه; تنوشخ باس‰نا ،9Í2اقد 6

Í*قحIJغ باس‰نا نیا دن�~گv هک دوش وره]ور یاهلدا ا; د9ا;
 اما .تسا هنالداعان و 2

 mnانعم jیIJ6مآمهرد vومع یەزوح رد a2قو دتف*ب قافتا تسا نکمم یIJ6چ íJ6نچ هنوگچ

 ه; ام ا9آ ؟تساەداد خر ،تسXن IJ6چ هچ و تسا IJ6مآتنوشخ IJ6چ هچ هکنیا یەرا]رد

IJهرپتنوشخ و تنوشخ یەرا]رد هتخ*مآمهرد ِتارظن mnjارآفص ِتسد
 م9اەدش اهر ی6

 یارب یاەویش م*ناوتv ا9 ؟م�èیذ$ب ار هتفا9ت*مومع mnjارگaäسp |سق هک م�ƒà�èان و

 ا; دنکv هنوراو ار نآ و ەدرُب تسد ش‰Eج رد هک تنوشخ »*تÀات ِباس‰نا نا*م زیامت

 زا  اêشا ؟م*نک داج9ا دناک*تامتسXس و یراتخاس بلغا هک تنوشخ زا  اêشا

  ؟دنز�èگv م*قتسم یراذگمان و کرادا زا هک تنوشخ

IJهرپتنوشخ jعفن ه;  الدتسا دهاوخ; ¬ک رƒا
 دوب دهاوخ یروé6 ،دروا*ب مهارف ی6

 oامتجا ،یراتفگ ِناد*م ک9 ِنورد تنوشخ هک ار mnاهەویش دنک mäا�زرا و دسانش¢ هک

 ارجا »*تÀات یاهنوگه; هک mnاهیزاسهنوراو ؛ددرگv بس‰نم و مسجتم a2لود ِتردق و

vنچمه و دنوشíJ6 ه; د9ا; ام ،ەوالعه; .باس‰نا دوخ ٣ک*تامساتناف ِتلصخ 

 و دنکv ه*جوت ار ش‰نوشخ تلود اهنآ یهطساوه; هک م*نک دراو دقن mnاه٤ەراوحرط

 .م�زادĪب تنوشخ رب راصحنا ظفح یارب شالت ا; Æیجوت یاهەراوحرط نیا یهط;ار ه;

 
3 Phantasmatic 
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 همدقم  ر

»تس¢ ند*مان رادرک ه; هک یراصحنا
≤

 بوک£ ِگنر تنوشخ یەرEچ ه; رادرک نیا .دراد 

 ،دوش لامعا اهنآ رب تنوشخ تسا رارق هک m6اسک ه; ار دوخ تنوشخ ا9 دنزm6 vوناق

  .د;اv9زا; یرگ9د تنوشخ نوچ ار نآ و دنکa6 vکفارف

 و تنوشخ نا*م یزیامت ام هک دراد زا*ن نیا ه; یIJ6هرپتنوشخ ه*لع و هل ثح;

 jزیامت ه; ند*سر یارب تسار£ ñار اما .م*ناوتv رƒا ،م*نک رارقرب یIJ6هرپتنوشخ

mامز درادن دوجو ود نیا نا*م راد9ا© mnjانعم
 و ندناشوپ ِفده ه; بلغا زیامت نیا هک6

 IJبعت ه; .دIJگv رارق یرادربەرEب دروم ،IJ6مآتنوشخ یاهرادرک و فادها ندادشI2سگ

 vوEفم mnاهەراوحرط زا هکنیا نود; م*نک اد*پ تسد ەد9د© ِدوخ ه; م*ناوت|ن ام ،رگ9د

Íلتخم jیاهتEج رد ار حالطصا زا ەدافتسا IJسم هک م�رذگ;
 نود; و دناەدرک íJ6یعت 6

»نوگچ زا ÿ*لحت هکنیا
≤
j áراj ش∆ارآj نچíJ

 هک m6اسک رƒا .م*شا; هتشاد یرقتسم ِتاقفاوت 6

 m̄j رد ،دناەدوبن یIJ6مآتنوشخ شÅک چیه IJگرد هک احرد دناتنوشخ ماجنا ه; مEتم

 ماEتا هنوگچ هک دننک نا*ب د9ا; ،دنناد; ه*جوت ِل;اقIJغ ار ناشvاEتا ِنأش هک دنشا; نآ

 ماجنا هچ í26فگ ق�èط زا« هŸل; »د�~گv هچ« هکنیا طقف هن ،دورv راá ه; تنوشخ

vپا هچ نورد ؟»دهدXتعا یاهمتسåرا v9بعت ه; ؟د;اIJ رب رد ارچ ،رگ9دÒ6 عقاوم زا 

 ِتلصخ ندادتسکش و ندرÀاشفا یارب ناوتv راá هچ هکنآ رتمEم و دوشv ریذÈروا;

 ؟داد ماجنا ،شpدرک ەولج لوقعم IJjثأت ،یراتفگ jشÅک رثؤم

 یاهنوگه; »یIJ6هرپتنوشخ« و »تنوشخ« هک م�èیذ$ب د9ا; ،یIJسم íJ6نچ زاغآ یارب

 تسXن مسXل*Eین زا êÿش رد ندشفقوتم jیانعم ه; نیا اما دنورv راá ه; ƒIJارف و ع~نتم

 تردق هک تسا یIJ6چ نآ ره یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ هک تساەدش رپ روا; نیا ا; هک

íفاj 9یراوشد هک تسا نیا باتک نیا یهف*ظو زا ⁄¬خ; .دIJگv م*مصت اهنآ یەرا]رد
26 

�Íراعت jعبات م*نادv هک m6امز م�èیذ$ب ار تنوشخ زا ف�èعت ِند*نادرگنم9ا و
 تسیرازبا 6

 نیا ،نم رظن زا .دننکv تمدخ a2لود ِتنوشخ دوخ ñاü و ,ا*س عفانم ه; هک

 یارب ار یداقتنا یهش∆دنا ِتلاسر هک تسXن Úان]~شآ mnارگaäسp |سق رب لاد یراوشد

IJهرپتنوشخ ا9 تنوشخ نا*م زیامت زا یرازبا یەدافتسا jیاشفا
 مه و طلغ مه هک ی6

 ثحاåم رد هک یایIJ6هرپتنوشخ مه و تنوشخ مه .دربv ل*لحت ،تسا ناسربXسآ

1الخا
2
 íJ6عم ناشمEم یاهدر]راá و ەدش IJسفت شÈXزا ،دناهتخادرپ اهنآ ه; ,ا*س و 

 ِه*جوت رب و درک تفلاخم a2لود تنوشخ ا; دوش¢ هک م�راود*ما رƒا .تساەدش

 یارب ñار چیه ،داد تروص هنا�~جهقادم ÿمأت ،پچ حانج IJ6jمآتنوشخ یاهک*تÀات

 .تسXن اهنآ نا*م زیامت mäjا�زرا و یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ IJسفتزا; یهåلاطم زا ز�èگ

 mnاهیراوشد jضرعم رد ار نامدوخ ،م*نزv قالخا یهفسلف بلق ه; اجنیارد a2قو

vبıم ,ا*س یهفسلف و قالخا یهفسلف ه; هک م*نè[9اتن ا; ؛دناطوßä هکنیا یارب 

 .م�روا*ب دوجو ه; ار m6اEج هچ ات م*نآ m̄ رد و م�زروv تسا*س هنوگچ

 ا; ،تنوشخ »*تÀات تس&راá زا عافد یارب پچ حانج یاهلالدتسا ن�èتروEشم زا »9

±دنز تنوشخ jیوIJن ِناد*م رد مدرم زا یرا*س¢ نونÀامه هک دوشv زاغآ اعدا نیا
≤

 



   ز یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

vلالدتسا نیا .دننک vاجنآ زا د�~گmn پ زا تنوشخ هکXچیه ،تساەداتفا قافتا ش 

 :درادن دوجو شÅک ع~قو ِماïنه ،تنوشخ ه; مادقا مدع ا9 مادقا یارب یا¨قاو باختنا

 هک یاهلصاف ،ەاüد9د نیا ا; قباطم .م9اهتفرگ رارق تنوشخ ِناد*م رد نونÀامه ام

1الخا شجنس
2
 vگIJب ات دĪمآتنوشخ یاهنوگه; د9ا; ا9آ هک دسIJ6 دوخ ،هن ا9 درک لمع 

 نیا رد .تساەدرک تش' شدوخ ِت*عقوم ِتردق  ه; و تسÿمجت و زا*تما سÅج زا

 روطه; و شÈXزا ،صخش ار�ز ،تسXن باختنا کIJ6 9مآتنوشخ شÅک یهظحالم ،شÅیب

 و( دتفاv قافتا هشXمه تنوشخ نوچ .تسا تنوشخ یوIJن ِناد*م نورد ،هتساوخان

 |سق زج تسXن یIJ6چ م*ظع تمواقم ،)اهت*لقا ا; تóسp رد دنمەدعاق یاهنوگه;

aنس jیوعد jرانک رد .٧ل;اقتم تنوشخ
 یدIäن« ِتروé6 یەرا]رد پچ ِماع و 2

Iسا ،mäالقنا فادها یارب »IJ6مآتنوشخ
 :تسا راá رد یرتصخشم Æیجوت یاهیژتا2

 ماجنا IJ6مآتنوشخ ⁄¬Åک ام هک تسا هجوم نیاربانب ،دتفاv قافتا ام ه*لع تنوشخ

ام*قتسم )۲ و دناەدوب تنوشخ رگزاغآ هک m6اسک )۱ ه*لع م*هد
Ö
 .دناەدرب راá ه; ام ه*لع 

±دنز ِمان ه; ار راá نیا ام
≤

 ناEج نیا رد ندروآماود یارب نامقح زا عافد رد و نامدوخ یاه

  .م*هدv ماجنا

 دوشv ،تسا ل;اقتم تنوشخ ک9 تنوشخ ه*لع تمواقم هک یوعد نیا ربارب رد

 نامدوخ ام و تسا شدرگ لاحرد ەراومه تنوشخ رƒا a2ح :داد رارق شسرپ یاهعومجم

 یرآ تنوشخ jشدرگ ِموادت ه; هک م*هاوخv ا9آ ،م*باv9 تنوشخ jیوIJن ِناد*م رد ار

 ا; دوش|ن ؟تسXن ششخرچ زا mäانتجا a6ع9 ،تسا شدرگ لاحرد ەراومه رƒا ؟م*�~گ;

 ماجنا نارگ9د« هک دشا; íJ6نچ دناوتv ه*جوت ؟درک هلداجم ششدرگ یریذ©انبانتجا

vه; ام ه*لع نارگ9د« ا9 »م*هد; ماجنا د9ا; مه ام نیاربانب دنهد áشرا vام س' ،دندنب 

 اما فلتخم یواعد .»م9دنÙب شراá ه; دوخ زا تظافح مان ه; و نارگ9د ه*لع د9ا; مه

»åناجود ِتسار£ ِلصا ه; اعدا íJ6لوا .دنراد دوجو |Eم
 د�~گv هک ÿصا .دراد ەراشا ٥≥

 ß6سا© نا�èج نیا .مهد ماجنا ار نآ هک مزاجم مه نم ،دنداد ماجنا نارگ9د هک ⁄¬Åک ره

 عافد ه; ار تنوشخ اعدا íJ6مود ؟تسا هجوم ،دهدv ماجنا یرگ9د هچنآ ا9آ هک درادن

 م*هاوخ نآ ه; دع; یاهلصف رد ام هک  الدتسا ؛دنزv ەرگ دوخ زا تظافح و دوخ زا

 دوخ زا عافد ِمان تحت د9ا; هک ی»دوخ« نیا :م*سĪب د*یا*ب IJ6ن اجنیا رد اما .تخادرپ

اق*قد دوخ نیا زرم ؟٨تسXک ،دوش تظافح
Ö
 ؟دوشv زیامتم نارگ9د زا هنوگچ 

Eaج زا ،ا9آ ؟فjرَعُم ط;اور رگ9د اíJ6 9مز£ ،خــــ�رات یهطساوه;
 هک ˚خش ،mnانعم 2

 یهطساوه; شدوخ زا هک تسXن ی»دوخ« زا ⁄¬خ; ،دوشv لامعِا نآ رب تنوشخ

aنوشخ هک تفگ انعم ک9 ه; ناوتv ؟دنکv عافد تنوشخ jشÅک
 لامعا یرگ9د رب هک 2

vنوشخ نامزمه دوشa2لامعِا دوخ ه; هک تس vنت دوشEا اƒره ،اهنآ نا*م یهط;ار ر 

  .دنک ف�èعت دا*Åب زا ار ود

 
5Reciprocity  



 همدقم  س

 ن�èمت هک ¬ک رƒا ار�ز .تسا باتک نیا یزکرم یهغدغد رخآ یەرازگ نیا

 ەاüنآ ،دشا; طåترم ،دوشv ەد�زرو تنوشخ وا ه*لع هک ¬ک ه; دنکv یIJ6هرپتنوشخ

 ا9 دنرگ9دک9 زا ⁄¬خ; اهنآ :دوشv رادومن اهنآ نا*م a6یشXپ oامتجا یهط;ار |سق

 یهط;ار نیا قیدصت ِەار یIJ6هرپتنوشخ نیاربانب .دنکv تلالد رگ9د ِدوخ ه; دوخ ک9

 ِتال9امت jراEظا ِەار روطíJ6مه و ،دشا; ەدننزلد یاهط;ار هک مه ردقچره ،تسoامتجا

aیشXپ ojامتجا ِندوبطاåترارد نامه m̄j زا هک تس�a6راجنه
6 vسق ،هج*‰نرد .د9آ| 

 mnارگدرف دقن رد د9ا; و ،دوش لمح mnارگدرف رب دناوت|ن یIJ6هرپتنوشخ تا*قالخا

 ِتسا*س و تا*قالخا .دراذگ; شXپ مدق ارگدرف ِتسا*س و قالخا jیانبم یه;اثمه;

±دنز رد ەدشتفچ ار اهدوخ یIJ6هرپتنوشخ
≤

 هک mnاهدوخ ؛دIJگv رظنرد رگ9د jیاه

 .دنشا; IJ6ن ماودا; دنناوتv ،ناشیرگدوبان تلصخ ِناIJ6م ه; هک دناÂ;اور ه; د*قم

mاسpا jیورردور ِتاEجاوم jیوسارف ناشەI2سگ و دننکv رارقرب دنویپ هک Â;اور
 ف�èعت 6

vمه .دوشíJ6 رما pناش vهرپتنوشخ ارچ هک دهدIJ6نتهن یEا ط;اور ه; اpاسm
 هŸل; ،6

  .دراد قلعت رگ9دک9 ا; ەدنبا9ماوق و ەدنز ِط;اور یهمه ه;

 دنویپ ع~ن هچ هک م*ناد; د9ا; ،م*�~گ; oامتجا ط;اور رد یIJ6هرپتنوشخ زا هکنآ یارب

IJمآتنوشخ یاهEجاوم رد هک mnاهەژوس ِنا*م لعفلا; ا9 ەوقلا; oامتجا
 ،دنرگ9دک9 ا; 6

 نآ زا ⁄¬خ; ەاüنآ ،دوشv هتخاس نارگ9د ا; شط;اور ِق�èطزا دوخ رƒا .تسا رارقرب

Íن ا9 ندرکتظافح jیانعمه; هک یIJ6چ
 ندرکÍ6ن ا9 ندرکتظافح ،تسا دوخ ک9 ندرک6

Iسگ jیاهدنویپ
 ا; ل;اقت رد .دننکv ف�èعت ار شpاEج و ار دوخ هک تسoامتجا یەد2

 IJ6مآتنوشخ ⁄¬Åک شدوخ زا یدرف تظافح ِمان ه; هک تسا ر�ƒàان دوخ هک ەد9ا نیا

 ِتا*قالخا دقن ه; یIJ6هرپتنوشخ هک دIJگv ضرف نم صحفت ،دهد تروص

 یەد9ا ِتشم ات دراد زا*ن mnارگدرف ,ا*س ثاIJم دقن ناIJ6م نامه ه; هناروحمدوخ

oامتجا jیدنمهط;ار زا رپ هک دهد شpاشp و دنک زا; ار ٦یروحمدوخ
 هک هتبلا .تس٧

 ،داضت یهطساوه; a6ع9 ؛دوشv ف�èعت ت*فنم یهطساوه; ،یدودحات ،یدنمهط;ار

mاسpا ط;اور jیرگدوبان یەوق .شاخرپ و مشخ
 و دنک|ن راêنا ار یدنمهط;ار یهمه 6

 ندرکدوبان نیا ندروآماود دنناوت|ن ،دنIJگv رظن رد ار هط;ار نیا هک mnاهزادنامشچ

 یدنمهط;ار ،هج*‰نرد .دنروا*ن دوخ یور ه; ار oامتجا یاهدنویپ یەوقلا; ا9 و لعفلا;

1الخا راجنه ک9 ،ندوبلصتم زا یاهناشp :تسXن mäوخ IJ6چ شدوخ
2
 ا; ل;اقترد 

 مازلا زا شسرپ نآ رد هک تسا ک*تامل]ورپ و مEبم m6اد*م یدنمهط;ار هŸل; ؛ندرکدوبان

1الخا
2

1رع
6
 هک هچ ره .د;ا9 طس¢ ەدنروآماود و ەدنزاس jیرگدوبان یەوق وترپ رد د9ا; 

»تس¢ یدIäن ا9 فاêش ندرکظاحل ه; ،دشا; »تسرد راá ماجنا«
≤

 ِط9ا⁄£ ماقم رد هک دراد 

1الخا م*مصت
2

امامت زگره راá نیا .تس
Ö
 مدوخ ا; نم تóسp ه; اEنت a6ع9 ؛تسXن ÿمأت 

»تس¢
≤

 é6اح ار دوخ تنوشخ زا mnوIJن ناد*م نوچ ناEج هک m6امز ،عقاورد .درادن 

vهرپتنوشخ ِتلاسر ،دزاسIJ6اد*پ یÀاهەار ندرmn ز یاربØسí
 m6اEج رد ندرکلمع و 26
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7 Social relationality  



   ش یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

اصوصخ ،دخرچv ش‰Eج ا9 دوشv ت�~قت ا9 هتشادزا; تنوشخ هک تسا
Ö
 m2اظحل رد 

 ند; .درادن دوجو Òäورخ ەار چیه و ەدش عاåشا تنوشخ زا ناEج دسرv رظن ه; هک

vنچ رادرُب دناوتíJ6 مه و دشا; ⁄,التíJ6یاهرادرک ،راتفگ روطj و اهراتخاسر�ز ،¨مج 

Iعا نیا ه; خسا© رد .IJ6ن اهداEن
IJهرپتنوشخ jعفن ه; ¨ضوم هک ضا2

±داسه; ،ی6
≤

 

 یIJ6چ نآ دقن ه; یIJ6هرپتنوشخ ِتEج رد لالدتسا هک تفگ د9ا; ،تسهنا9ارگعقاوIJغ

 ¨قاوم رد ار mnارگعقاو ا; هل;اقم ِتروé6 و تردق و دراد زا*ن دورv رامش ه; ت*عقاو هک

 دورد; ەدشهتخاس ِت*عقاو ا; دراد زا*ن یIJ6هرپتنوشخ د9اش .دنکv قیدصت a6ینچ

  .دناقلعتم رتد9دج ,ا*س ِلا*خ |سق ه; هک دنک ه*کت mnاهناêما رب و د�~گ;

 انث‰سا دوخ زا عافد یارب اما دنراد روا; یIJ6هرپتنوشخ ه; هک دن�~گv اهپچ زا یرا*س¢

 و اهزرم ؟تسXک »دوخ« نیا هک م*ناد; د9ا; ،ناشیوعد ِند*مEف یارب .دنوشv لئاق

 نآ زا هک یدوخ رƒا ؟دنامادک شاەدنزاس jیاهدنویپ ؟تساجک شاورملق jیاهەدودحم

 نید ،نم تلم ،نم عامتجا ه; هک دناm6اسک ،تسا نم ط;اور ،متسه نم منکv عافد

اح�~لت نم ەاüنآ ،دناک�⁄£ نم ا; ار ناشpا]ز هک m6اسک ا9 دنراد قلعت نم
Ö
 ارگعامتجا ک9 

±دنز زا هک متسه
≤

±دنز زا هن اما منکv تظافح ،دنانم ه*Ùش هک mnاه
≤

 نم ه*Ùش هک mnاه

ارهاظ نم ەوالعه; .دن‰سXن
Ö
±دنز m6اEج رد 

≤
 vل;اق دوخ ک9 نوچمه »دوخ« هک منک 

zرد ار ˚خشم یاهدوخ ام هکنیا ضحمه; .تسا ص*خشv9ندرکعافد شزرا هک م*با 

 ه*جوت m̄j زا هک تسXن یرباربان یهلئسم ا9آ ،دن‰سXن íJ6نچ نارگ9د هک احرد دنراد

 ,ا*قم رد هک ار یرباربان زا لêش نیا ناوت|ن ؟دروآv رب £ دوخ زا عافد رد تنوشخ

íفرگرظنرد نود; ،دراد دوجو اهەورگ jیریذ©داد توافتم jیاهەزادنا ه; هجوتا; m6اEج
26
j 

íJیÙت یداژن mnاهەراوحرط
íJب ار »سzورگ jیاهزیامت íJ6نچ هک درک 6

±دنز 6
≤

 دوجوب mnاه

vا دنریذ©داد ەوقلا; و( دندنمشزرا هک دنروآƒدنز و )دنورب تسد زا ر±
≤

íJنچ هک mnاه
6 

  .دن‰سXن

اåلاغ دوخ زا عافد هکنیا ه; هجوت ا;
Ö
 jرگت9اده jیاهراجنه یارب هجوم mnانث‰سا ناونعه; 

aتبم jرادرک
 هچ)۱ هک م�IJگ; رظن رد د9ا; ام ،دوشv هتفرگ رظنرد یIJ6هرپتنوشخ رب 6

 هچ ات دوخ زا عافد ب*کرت ِنورد ِ»دوخ« نیا )۲ و دنیآv رامش ه; دوخ یه;اثمه; m6اسک

 ِتلم ،دوخ نید ،دوخ عامتجا ،دوخ یەداوناخ ا9آ :م*نک ەراشا زا;( ؟تسا ƒIJارف ناIJ6م

íJ6مز£ ،دوخ j یدادجاوا;آj رب رد ار دوخ موسروبادآ ،دوخ vگIJاجنآ زا .)؟دmn هک 

±دنز
≤

±دنز( ریذ©انداد jیاه
≤

 تسد زا هن mnوگ هک دوشv راتفر یاهنوگه; نانآ ا; هک mnاه

vتروص یراوگوس ناش∆ارب هن و دنور v©زا ،)دریذÈXچ نآ رد شIJ6هک دنراد رارق ی 

±دنز ک9 هکنیا ِقیدصت ،دمانí26« vشادن دوجو یەدودحم« نوناف س‰نارف
≤

 ،دراد شزرا 

±دنز شóنج رد هکنانچ
≤
j دراد شزرا ناها*س vد9د ناوت، vط زا دناوتèدنک روبع ەراوح. 

±دنز
≤

 دوخ ه; »�IJ6ف تروص ،ندشرادومن یەزوح نورد هکنیا یانعمه; دنراد شزرا اه

vگIJدنز ،دن±
≤

 یوعد ،عقاورد و .دنبا*ب شزرا ربارب یاهنوگه; د9ا; ار�ز دنراد شزرا اه

الومعم ،دنراد تردق هک m6اسک یوس زا دوخ زا عافد
ً
 زا عافد ،تسا تردق زا عافد 



 همدقم  ص

 هک ی»دوخ« .دنکv د*لوتزا; و هتفرگ ضرفشXپ هک mnاهیرباربان زا عافد و شاناراداوه

mارگ9د ا; هک تسیدوخ ،دوشv عافد نآ زا یدراوم íJ6نچ رد
 نامهنیا!د;اv9 ت�~ه 6

vلم ه; ،ندوبد*فس ه; هک دوشa2 فرط زا »9 ه; ،صخشمíJ6 j دنراد قلعت یزرم یاوعد. 

»نج فادها ا; دوخ زا عافد jحالطصا نیاربانب و
≤

 دناوتv ی»دوخ« íJ6نچ .د9آv رد روج 

 Æباشم ِناحجر ره و هقåط ،گنر رد هک ار m6ارگ9د هک دنک لمع م�ژر زا oون نوچمه

mارگ9د و دIJگ; رظن رد شاهتفا9تعسو ِدوخ نوچ ،دنراد رارق
 زا ناشفالتخا ا; هک ار 6

 ه; ام هچرƒا .دزادنا*ب نوIJب ەژوس!دوخ ِم�ژر زا ،دنوشv صخشم یدوخ ِداصتقا íJ6نچ

 ،م*نکv رکف ،دوشv دراو نوIJب زا هک یاه]é6 ربارب رد ⁄¬ÀÅاو نوچمه دوخ زا عافد

 دنک م*سرت ار ش∆اهزرم ات درادن زا*ن یاهکرحم íJ6نچ ه; زا*تما ِبحاص!هتفا9ناحجر ِدوخ

±دشدرط و
≤

 ناوتب هک ید9دEت ره a6عa6«، 9کمم د9دEت ره« .دهد ناماس ار ش∆اه

aنوشخ jیزاسدازآ یارب ،ید9دEت مساتناف ره ،درک شل*خت
 دوخ رEُم شاm6اشXپ رب هک 2

1اá ،تساەدروخ
6

د اسلا هک روطنامه .تس
ُ
íJ6لر j

 Ò6رب اEنت ،تساەدرک ەراشا فوسل*ف ٨

 ِەاüداد رد m6اسک هچ دوخ زا عافد یاهیوعد .٩دنوشv اج دوخ زا عافد ِنورد ،دوخ زا

mاسک هچ jیوعد و دوشv روا; نوناق
 ،رگ9د نا]ز ه; ؟دوشv در ا9 د9آ|ن باسح ه; 6

 هک یدوجو ؟دوشv هتفرگ رظنرد m6درکعافد هک دن‰سه یدوخ ِلماح m6اسک هچ

vوناق ِبوچراچ ِنورد دناوتm6j دنز یه;اثمه; ،تردق±
≤

 و m6درکعافد ،دنمشزرا یا

  ؟دوش رادومن m6درکظفح

 تنوشخ هک تسا نیا پچ jحانج رد تنوشخ ِتس&راá ِهل اهلالدتسا ن�èتیوق زا »9

 ا9 تسیروé6 یراتخاس و ک*تامتسXس تنوشخ ندادتسکش یارب ک*تÀات ث*ح زا

 نکمم .١٠مسØراتیلاتوت ا9 یروتاتک9د ،د9اترا©آ نوچ IJ6مآتنوشخ ِم�ژر ک9 ِندربíJ6]زا یارب

 ،دنک راá لالدتسا نیا هکنیا یارب اما .منک|ن نآ ا; یاهشقانم نم و دشا; تسرد تسا

 تنوشخ نآ دهاوخv هک a2نوشخ زا ار روکذم ِتنوشخ IJ6چ هچ م*ناد; هک م�راد زا*ن ام

 ا9آ ؟م*نک رارقرب یزیامت íJ6نچ هک تسا نکمم هشXمه ا9آ ؟دنکv زیامتم ،دنزب íJ6مز ار

üاñ é6نیا و تنوشخ نآ نا*م زیامت هک م*شا; جنررد ت*عقاو نیا زا هک تسیرو 

 زیامت نیا ه; شساوح شدوخ تنوشخ ا9آ ،رگ9د نا]ز ه; ؟دروخ; íJ6مز دناوتv تنوشخ

 رد و فعاضم ار تنوشخ ،تنوشخ ِتس&راá ا9آ ؟ام j,انشهنوگ ه; عقاورد و ؟تسه

  ؟درک یIJگولج نآ تف⁄/Xپ زا هشXمه ناوت|ن هک دنک|ن رارکت mnاهIJسم

üاñ عفن ه; لالدتساj نت تنوشخ هک تسا نیا تنوشخEه; ند*سر یارب یرازبا ا 

1ده
6

 ا9 رازبا دناوتv تنوشخ ا9آ :تسرارق نیا زا دوشv حèط هک ⁄¬سرپ ،بخ .تس

 هکنیا نود; دشا; ،شم�ژر ا9 و شراتخاس یارب ،تنوشخ m6وگن£ یارب فé یاهل*سو

الماá یاهنوگه; تنوشخ زا یرازبا jعافد نیا ؟دوش فده ه; ل9دåت دوخ jیدوخ ه;
ً
 m2ا*ح 

»تس¢ نیا ه;
≤

 هل*سو ک9 ِەا9ïاج ه; دناوتv تنوشخ هک م*هد ناشp م*ناوتv ا9آ هک دراد 

1ده ققحت یارب هل*سو ِتس&راá ؟دوش فده ه; لد; هکنآ نود; دوش دودحم
6

، 

 
8 Elsa Dorlin  



   ض یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 IJjسم لوط رد و دوشv ت9اده a6شور دصق یهل*سوب هل*سو هک دIJگv ضرفشXپ

1ا; ەدشت9اده یزروشÅک
2
 vنچمه و دنامíJ6 ¢تس«

≤
 IJjسم m6امز هچ هک دراد ⁄¬pاد ه; 

Iنک زا تنوشخ رƒا دهدv خر هچ .دIJگv نا9ا© IJ6مآتنوشخ شÅک |سق
 جراخ ل2

1ادها یارب رƒا ؟دوش
6
 رتارف شایدصق ِفده زا ،دندوبەدشp دصق زگره هک دور راá ه; 

اق*قد تنوشخ رƒا ؟دنک È*ß̄£ نآ زا و دور
Ö
اموادتم هک دشا; ەد9د© oون 

Ö
 لI2نک زا« 

vگèا ،رخآرد ؟هچ »دز�ƒر áه; ند*سر یارب هل*سو ک9 یه;اثمه; تنوشخ تس&را 

1ده
6

 نیاربانب و دوش Æتنم رتعیسو داع;ا رد تنوشخ ِتس&راá ه; ،رثؤم ا9 اراêشآ ،

 هک دوش|ن Æتنم a2یعقوم ناêما ه; ا9آ ؟هچ ،دنک هضرع ناEج ه; یI2شXب تنوشخ

 jیاهدصق ققحت m̄j رد ،ەدش ا© j £jزوجم رب »تم ،داضتم jیاهدصق ا; m6ارگ9د نآ رد

mاسک ِفادها ا; هک یاەدننکدوبان ِفادها m̄j رد ؛دنشا; ناشدوخ
 تنوشخ زا هک 6

1ادها ؟تسا داضت رد ،دناەدرک یرازبا یاەدافتسا
6
 دصق چیه طسوت تسا نکمم هک 

 یدصقIJغ و زکرمتمIJغ اما ەدننکدوبان تسا نکمم ا9 دنوشp ت9اده مه a6شور

  ؟١١دنشا;

vب م*ناوتÙیÅ*ح; ره زاغآ رد هک مa0 هرپتنوشخ و تنوشخ یەرا]ردIJ6نورد ،ی 

 ث*ح زا هک ی»تنوشخ« هک ت*عقاو نیا ؛لوا .م*‰سه یرگ9د لئاسم هعومجم

 IJسفت توافتم را*س¢ هک دنک ف*صوت ار mnاهت*عقوم ات دوشv هتس¢ راá ه; ک�تاI2سا

vدراد عقاورد ،دنوش vمه تنوشخ هک د�~گXسفت هشIJ vنچ .دوشíJ6 انعم نیا ه; یزت 

افIJ éسفت نوچ و تسXن IJسفت |سق زج یIJ6چ تنوشخ هک تسXن
Ö
 ñاوخåلد ِتلاح 

 تنوشخ هکنیا a6ع9 دوشIJ vسفت تنوشخ هŸل; .تسا ت*عضو م*سرت ویتکژ]~س و

اضع; هک mnاهبوچراچ رد
Ö
 ه; هتس¢ نیاربانب و ددرگv رهاظ ،دنداضتم ا9 سا*ق ل;اقIJغ 

 رد ا9 دوشv رادومن m2وافتم یەویش ه; تنوشخ ،دوش ذاختا بوچراچ مادک هکنیا

 یایزادرپموEفم ه; I2شXب تنوشخ زا è�Í6عت ندرکراوتسا .دروخv تسکش ندشرادومن

»تس¢
≤

 ات دنکv ظاحل داضتم ,ا*س یاهبوچراچ نورد ار تنوشخ تاناسون هک دراد 

1ده íJ6نچ ا; د9دج ِبوچراچ ک9 تخاسرب ،عقاورد .درامش¢ ار شزورب قیاقد هکنیا
6

، 

  .تسا ەژورپ نیا فادها زا »9

اåلاغ یIJ6هرپتنوشخ ؛مود
Ö
1الخا عضوم ک9 

2
 یدرف نادجو ا; طåترم هک دوشv ەد*مEف 

IJمآتنوشخ ات تسیدرف mäاختنا یارب یاهلدا ا9
 ل*لد ن�èتەدننکعناق د9اش اما .دنشاåن 6

ام*قتسم هک دشا; نیا یIJ6هرپتنوشخ رب a6تبم رادرک یارب
Ö
 دراد mnارگدرف دقن رب تلالد 

 ،ەدنز تادوجوم ناونعه; ام یەدنزاس ojامتجا یاهدنویپ ه; هک تسا نیا دنمزا*ن و

افé هلئسم .م*نک رکف ەرا]ود
Ö
 ،ار شpادجو IJ6مآتنوشخ لمع ماïنه درف هک تسXن نیا 

اق*مع لوصا ا9
Ö
 یارب هک ˚خشم یاه»دنویپ« نآ هŸل; ،دراذگv ا© ر�ز ،ار ەداتفااج 

±دنز
≤

±دنز a6عo، 9امتجا 
≤

 رد تنوشخ یهطساوه; ،دنامزال ،oامتجا یدوجوم 

 ،دنکv ه*جوت دوخ زا عافد jیانبمرب ار تنوشخ هک  الدتسا ،Æباشم روطه; .دنرطخ

 رد و ؟دشا; هتشاد ار »دوخ« نیا دراد قح ¬ک هچ ؟تسXچ »دوخ« هک دناد; د9ا;



 همدقم  ط

 عافد ِناعفادم ەاüنآ ،دوش ەد*مEف یاهط;ار »دوخ« رƒا ؟دن�~گv غورد ش∆اهزرم اجک

IJچ هچ هکنیا زا یدمآراj áح⁄£ د9ا; دوخ زا
 .دنهد هئارا ،دنکv صخشم ار دوخ یاههنارک 6

 jیادج هک دناوتن و دشا; لصتم نارگ9د زا یاهعومجم ه; m2ا*ح یاهنوگه; دوخ ک9 رƒا

 و دنوشv عو⁄£ m6امز هچ رد و اجک زا اEنت دوخ ک9 ەاïنآ ،دوش هتفرگ رظنرد اهنآ زا

 هŸل; ،دنکv تلالد mnارگدرف ِدقن رب اEنتهن تنوشخ ه*لع لالدتسا س' ؟دریذ©v نا9ا©

 زا*ن یIJ6هرپتنوشخ ه; هک تسoامتجا ط;اور اo 9امتجا یاهدنویپ نآ طس¢ m̄ رد

 یهفسلف |سق jیوس ه; ار ñار یدرف ِقالخا jع~ضوم یه;اثمه; یIJ6هرپتنوشخ .دنراد

  .دهدv ناشp ماودا; و ەدنز jیاهدنویپ ojامتجا

 یاoامتجا یرباربان jیاهەویش ا; تóسp رد د9ا; یروo é6امتجا jیاهدنویپ ،ەوالعه;

mدرکعافد jی»اهدوخ« هک دنوش ەد*ش∆دنا
 یدنبتروص ,ا*س m6اد*م نورد ار 6

vاهدنویپ ف*صوت .١٢دننکmn امتجاo دنز اهنآ نود; هک±
≤

 رارق رطخ ضرعم رد 

vگIJحطس رد ،دj 9سه کa
 ک�IJ6فاتم oون زا شXب د9ا; هک دهدv خر oامتجا ,انش2

 روطه; م*ناوتv ام ،رگ9د نا]ز ه; .دوش ەد*مEف oامتجا ِلا*خ ک9 نوچ ،oامتجا رما

áÿ تس¢او هک م*نک قیدصت«
≤
j امتجا ل;اقتمo دنز یهصخشم±

≤
 تنوشخ ەاüنآ و تس

»تس¢او نیا ه; یاهلمح نوچمه ار
≤

 تروص صاخشا ه; تنوشخ ؛م�IJگ; رظن رد ل;اقتم 

vگIJب یاهنوگه; د9اش اما .تسا تسرد ،دÅ*اهدنویپ« ه; یاهلمح تنوشخ ،رتیدا« 

»تس¢او ،هکنیا رگ9د و .دشا;
≤

»تس¢او و لالقتسا یاهتوافت هچرƒا ل;اقتم 
≤

 ظاحل ار 

vامتجا یربارب رب ،دنکo ترا رد ا9 تسا هتس¢او یدوجوم ره :دراد تلالدåا; طا 

»تس¢او
≤

 دوجوم ره هکنیا .د;اv9 ماود و دIJگv لêش یIJ6چ ه; ندوبهتس¢او و یIJ6چ ه; 

»تس¢ IJ6چ هچ ه;
≤

»تس¢ نآ ه; یIJ6چ هچ و دراد 
≤

 طقف هلئسم ار�ز ،تسا توافتم ،دراد 

 اهتسØز ط*حم هلئسم .تسیریذ©سح دوجوم ره هلئسم هŸل; ؛دن‰سXن اهناسpا

»تس¢ اهنآ ه; ام :اهراتخاس و دن‰سه
≤

»تس¢ ام ه; اهنآ و م�راد 
≤

 ناEج ک9 ات دنراد 

 نا*م یربارب زا í26فگنخس ِفé ،یربارب ه; عاجرا ،هنیمز نیا رد .دنام; رارقرب ریذ©تسØز

 ار شف�èعت هک دشا; زیامتم درف ک9 ،صخش زا نامروظنم رƒا ،تسXن صاخشا

»نیکت .دروآv تسده; شزرم یهطساوه;
≤

 ؛دنراد دوجو اهزرم نوچ ،دنراد دوجو زیامت و 

±ژ�و اهزرم اما
≤
j ادوجوم زیامتمm

 ناش٩ل;اقتم یدنمهط;ار یهج*‰نرد هک دنزاسv ار 2

 زرم ،ل;اقتم یدنمهط;ار زا یƒIJارف jیانعم íJ6نچ نود; .دننامv رارقرب و دنوشv ف�èعت

 صخش یارب یاهناتسآ هک احرد ،م�IJگv رظنرد صخش ک9 نا9ا© ار صخش ک9 ند;

±دوشگ |سق ِەاوگ ،شایریذ©ذوفن و روبع jرقم :تسا
≤

 فرعُم هک ندشرگ9د ربارب رد 

  .تسا ند; دوخ

 .دربv لاوس ر�ز ار دحاو ک9 یه;اثمه; ند; یەد9ا ،هناتسآ نوچمه ند; ،ند; یهناتسآ

 صخش ره یارب هک د;ا9 ل*لقت یIJگەزادنا متسXس |سق ه; دناوت|ن یربارب نیاربانب

اق*قد د9ا; صاخشا jیربارب ار�ز دIJگ رظنرد ناسک9 ⁄,زرا oاI26نا
Ö
»تس¢او jرظن زا 

≤
j ِل;اقتم 
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 د9ا; صخش ره ا; هک تسا حیحص رما نیا هچرƒا نیاربانب .دوش ەد*ش∆دنا oامتجا

±دنز ojامتجا mäjا9ناماس |سق زا نوIJب ربارب jراتفر ،درک راتفر ربارب یاهنوگه;
≤

 نکمم 

 ِط9ا⁄£ ندروآمهارف m̄j رد ان]�èز و راá ،نکسم ،اذغ jعــــ�زوت ،یدام عبانم نآ رد هک تسXن

íJنچ ه; عاجرا نیاربانب .دناەدش ەداد ناماس یریذ©تسØز jربارب
 یریذ©تسØز jربارب ِط9ا⁄£ 6

  .تسیروé6 »یربارب« jنیدا*Åب jیانعم íJ6عت یارب

±دنز مادک م*سرپv ام هکm6امز ،ەوالعه;
≤

mدرکعافد jی»اهدوخ« یه;اثمه; اه
 رامش ه; 6

vع9 ؛دنورa6 دنز مادک±
≤

 م*نک تقد د9ا; ،تسpاد دوخ زا عافد ط9ا⁄£ ِدجاو ناوتv ار اه

Òرب هک م*نک mnاسانش ار یایرباربان ƒIJارف ِلاêشا هک دراد انعم m6امز شسرپ نیا هک
6 

±دنز
≤

±دنز زا رتریذ©داد و رتa6تسØز بسانتمان یاهنوگه; ار اه
≤

 .دننکv رقتسم رگ9د یاه

 یرباربان نیا اما ،دنهدv رارقتسا صخشم mäوچراچ نورد ار یرباربان لاêشا نیا

 بوچراچ ک9 .دوشv ەد*شک شلاچ ه; ب*قر jیاهبوچراچ طسوت و تس�ß6رات

mاذ jشزرا یەرا]رد IJ6چچیه صخشم
±دنز چیه 2

≤
 هکvاïنه ،ەوالعه; .د�~گ|ن یا

 شزراmä و شزراا; ار اهت*عمج هک م*نکv رکف aäلاغ و توافتم jیاهەویش یەرا]رد

vاهر ا9 ەدرک ت9امح ،دننک vشا ه*لع ،دننکêرب تردق زا  اvخIJ6رباربان شزرا هک م� 

±دنز
≤

í26خادنااج یهطساوه; ار اه j یریذ©دادj رباربانj اج اهنآ vمروظنم ،اجنیارد .دزادنا 

 اهنآ ار�ز ،م�~ش هجاوم a2خانشهعماج یاەداد نوچ »اهت*عمج« ا; هک تسXن نیا

 ؛دنوشv د*لوت یدوبان و بXسآ ضرعم رد کI2شم یIJگرارق یهطساوه; یدودحات

mوافتم mnاهەویش یهطساوه;
 و )ندنام رارقرب jشزرا jیاراد و( ریذ©داد ار اهنآ هک 2

 jیاهوIJن jضرعمرد ا9 ەدنوشدوبان m6اسآه; نیاربانب و هتفرتسدزا نونÀامه( ریذ©انداد

  .دنIJگv رظنرد )یرگدوبان

 رباربان jیریذ©داد j,انشت*عمج و oامتجا jیاهدنویپ زا ثح; هک دسرب رظن ه; د9اش

 زا عافد ا9 تنوشخ ه*جوت صوصخرد اهلالدتسا یەرا]رد ن�زاغآ ثح; ه;

 شXپ mnاهەد9ا اهلالدتسا نیا رد هک تسا نیا هلئسم اما .تسا ط]رmä یIJ6هرپتنوشخ

 تنوشخ ار�ز ؛دوشv بوسحم تنوشخ IJ6چ هچ هکنیا یەرا]رد ەدش هتفرگ ضرف

 یەرا]رد دناهتفرگ ضورفم ار mnاهشÅیب íJ6نچمه اهلالدتسا نیا .دوشIJ vسفت هشXمه

»تس¢او ،oامتجا jیدنمهط;ار ،mnارگدرف
≤

 م*سرپv رƒا .یربارب و ,انشت*عمج ،ل;اقتم 

 تحت ار تنوشخ ات م�راد تسد رد 9ÿالد هچ ا9 دنکv دوبان ار IJ6چ هچ تنوشخ هک

IJهرپتنوشخ jیاول
 یاهرادرک هک م�ƒà�èان ەاüنآ ،م*نک تفلاخم نآ ا; و م*مانب ی6

 زا 9Âا⁄£ مEف وترپ رد ،ار اهمتسXس و راتخاس ،اهداEن هکنانچمه ،ار IJ6مآتنوشخ

±دنز
≤

±دنز ط9ا⁄£ زا |Eف نود; .م*نک mnاسانش ،دننکv دوبان هک 
≤

 و یریذ©تسØز و 

 م�~شv هجوتم هن و دنکv دوبان ار IJ6چ هچ تنوشخ هک م*باv9رد هن ،ناشaäسp ِتوافت

  .م*نک تåقارم IJ6چ هچ زا د9ا; ام هک



 همدقم  ع

 صخشم ۱۹۲۰ رد »تنوشخ دقن« راتسُج رد íJ6ما*Åب I2لاو هک هنوگنامه ؛موس

 زا »9 .١٣دنکv ه*جوت ار تنوشخ هک تسا مúاح یرازبا قطنم |سق ،تساەدرک

 ارچ :تسا رارق نیا زا دشکv شXپ ەد*چ*پ راتسُج نآ رد وا هک یاه*لوا یاهشسرپ

 هتفریذ© تنوشخ یەرا]رد ندرکرکف تEج یروmä é6وچراچ یه;اثمه; یرازبا ِبوچراچ

 شسرپ ارچ ،دنک بسک دناوتv تنوشخ هک mnاهدرواتسد زا شسرپ یاجه; ؟تساەدش

 یەرا]رد ثح; یارب ار یرازبا mäوچراچ IJ6چ هچ :دسĪن و دوشp فوطعم تنوشخ دوخ ه;

 زیامت ه; »تم ،رگ9د نا]ز ه; ،هک mäوچراچ ؟دنادرگv هجوم ،تنوشخ ِندوبهجوم

 :دراذگv ش∆امن ه; ار è�Í6ظ توافت a6یما*Åب درک�ور ،عقاورد ؟تساهرازبا و اهدرواتسد

 ا9آ ەاüنآ م*نک رکف ،نآ ناصقن ا9 شpدرکه*جوت ِبوچراچ نورد تنوشخ ه; اEنت ام رƒا

íJعتم شÈXزا ار تنوشخ یەد9د© mäوچراچ íJ6نچ
 íJ6ما*Åب ل*لحت اEنتهن ؟درک دهاوخن 6

íJعتم ار ەد9د© هک یرازبا mäوچراچ ه; تóسp ار ساوح
6 vبلج ،دزاس vل; ،دنکŸنچ هíJ6 

 یIJ6هرپتنوشخ ه; مه و تنوشخ ه; مه ناوت|ن ا9آ :دشکv شXپ IJ6ن ار ⁄¬سرپ

 jیداقتنا یهش∆دنا یارب یاەزات یاهناêما هچ ؟د*ش∆دنا یرازبا ِبوچراچ jیوسارف

1الخا و ,ا*س
2

1رع
6

  ؟دوشv اد*پ ناشهلáو£ یزاغآ£ íJ6نچ زا 

IJگناvرب mäارطضا ناüدنناوخ زا یرا*س¢ نا*م íJ6ما*Åب í26م
اق*قد ؛د6

Ö
 اهنآ هک رطاخ نیا ه; 

 هجومان و دنادرگv هجوم ار تنوشخ IJ6چ هچ هک دننک قلعم ار شسرپ نیا دنهاوخ|ن

vرظن ه; .دنک vا هک تسا نیا سرت دسرƒم�راذگ; تسد زا ار ه*جوت یهلئسم ام ر، 

 ه; تشگزا; بóسه; یایIJگهج*‰ن íJ6نچ اما .دوب دهاوخ هجوم a2نوشخ ره ەاüنآ

 ÿ*سpاتپ هچ هک دروخv تسکش رما نیا مEف رد ،ندرکه*جوت یەراوحرط یهلئسم

 ÿمأت íJ6نچ یارب íJ6ما*Åب هچرƒا .دروآvرب £ یرازبا قطنم ندربلاؤسر�ز یهطساوه;

 هک دهدv ەزاجا ام ه; رازبا!فادها ِبوچراچ زا وا jشسرپ اما ،درادن هتنچ رد ß6سا©

mاسک .م�IJگ; رظنرد هنخت ِنا]ز زا نوIJب ار ثح;
 رازبا ک9 اEنت تنوشخ دننکv اعدا هک 6

 ناشpار]راá زا دنناوتv اهرازبا رƒا :دن�ور ه; ور رارق نیا زا ⁄¬لاچ ا; ،تسa2قوم ک*تÀات ا9

 شر]راá زا تسpاوت دهاوخن تنوشخ ا9آ ەاüنآ ،تسا رازبا ک9 تنوشخ و دننک ەدافتسا

 لاحرد ،دوش نآ IJگرد ¬ک هکنیا زا لåق رازبا ک9 نوچمه تنوشخ ؟دنک ەدافتسا

 نآ هن و دنکv ه*جوت ار تنوشخ زا ەدافتسا هن mnاEنته; ت*عقاو نیا :تسا ندرکلمع

 زا ⁄¬خ; شÈXزا رازبا هک تسا نیا هلئسم ن�èتمEم رظنه; ،لاحنیاا; .دهدv لI66ت ار

 عقاورد .دهدv ەار رازبا زا ەدافتسا ه; هک دIJگv ضرفشXپ ار m6اEج هک تسیرادرک

 ەرا]ود ا9 دزاسv ار ناEج زا ¸اخ ع~ن رازبا زا ەدافتسا هک تسا نیا هلئسم ن�èتمEم

vم و دزاسIJلاعف ار ندرکەدافتسا یەدرکبوسر ثا vقو .١٤دنکa2 ام زا مادک ره 

mاEج ،IJ6مآتنوشخ ِلامعا ق�èطزا و رد م�راد ام ،م�~شv تنوشخ بکترم
6 

افé تسا نکمم ادتبا رد هک هچنآ .م�زاسv رتIJ6مآتنوشخ
Ö
 ،هنخت ک9 ،دشا; رازبا ک9 

 لد; سXسÀارپ |سق ه; ،د9آ گنچارف شفده a2قو دش صالخ نآ ⁄£ زا د9ا; هک

vصخشم یهق*قد رد هک یرازبا :دوشj ا9ت*لعفmäعضو فده شا vع9 ؛دنکa
 رازبا 6

1ده
6
 ِنورد دنیارف نیا .دنکv شاعضو شاmäا9ت*لعف IJسم رد و هتفرگ ضرفشXپ ار 

الماá .دوش|ن ەد*مEف یرازبا mäوچراچ
ً
 یارب هناتخس£ jیاهشالت زا کفنم 



   غ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 mäا9ت*لعف ،فده کj 9یاجه; رازبا یه;اثمه; تنوشخ زا ەدافتسا ندرکدودحم

 a2نوشخ ،دوش شدوخ فده هتساوخان یاهنوگه; دناوتv رازبا ک9 یه;اثمه; تنوشخ

IشXب تنوشخ و دنک رارکت ار شزاوج ،دنک د*لوت تنوشخ ون j£ زا ،دنک د*لوت ەزات
 ار 2

 هŸل; ؛دوش|ن  اخ شدوخ زا هنالداع ِفده ک9 ِققحت رد تنوشخ .دنادرگ زاجم

 یدمعت ِدصق زا مه و یرازبا یەراوحرط زا مه هک دنکv د9دجت mnاهتEج رد ار شدوخ

 دناوتv تنوشخ زا ەدافتسا mnوگ هک یاهنوگه; ندرکلمع ا; ،رگ9د نا]ز ه; .دورv رتارف

1ده ه; mäا9تسد رازبا
6
 رد تنوشخ رادرک هک دنکv روصت درف ،دشا; IJ6هرپتنوشخ 

 ل*لحت ار هنخت سXسÀارپ .درک دهاوخن عضو شدوخ فده یه;اثمه; ار تنوشخ لمع

vنت تنوشخ زا ەدافتسا و دربEج اEم ه; ار ناêاm6 بXشI2 مآتنوشخIJ6 ؛داد دهاوخ قوس 

íفررتارف ق�èط رب íJ6ما*Åب زا اد�رد Úاژ شpاوخ .ناEج ه; یI2شXب تنوشخ ندوزفا ا;
26
j 

mارمêح زا mnاهک*نکت ناêما Æلا تنوشخ .١٥دنکv زکرمت نوناق زا تلادع
 مهارف ار 6

vرتارف نوناق زا هک دروآ vح; نیاربانب .دورa0 سفتIJرب ەرا; نیا رد یvگناIJ6چ هچ هک دIJ6 

 ام ار هچنآ یدودحات ندرکه*جوت بوچراچ هنوگچ و د;اv9 ار ه*جوت ک9 نأش

  .د*سر م*هاوخرب موس لصف رد ار شسرپ نیا ام ؟دنکíJ6 vیعت ،م*مانv »تنوشخ«

 یIJ6هرپتنوشخ یەرا]رد ەدمع یاهضرفشXپ زا Ò6رب هک مراود*ما ،باتک نیا IJسم رد

 شXب م�~گv نخس نآ زا نم هک یایIJ6هرپتنوشخ هکنیا تسخن .مشک; شلاچ ه; ار

1الخا ¨ضوم هکنآ زا
2
 ذاختا ار نآ نکمم jشÅک زا m6اد*م ا; طاåترا رد دارفا هک دشا; 

vامتجا و ,ا*س رادرک |سق ،دننکo ِ ش رد هک تسا گنهامهêÿ ربارب رد تمواقم زا 

 í26خاس ه; دEعت ِتفج هک a2مواقم ؛دسرv دوخ دارُم ه; یرگدوبان ک*تامتسXس لاêشا

»تس¢او ه; هک تسا m6١٠اEج
≤

 یدازآ و یربارب یاهلآەد9ا هک یاهنوگه; m6١١اEج ِل;اقتم 

 یIJ6هرپتنوشخ هکنیا مود .دراذگv جرا ،دزاس مسجتم ار یداصتقا و oامتجا ،,ا*س

é6اترو
Ö
 راجزنا ،مشخ ِنا*ب عقاوم بلغا رد .د9آ|ن د9د© حور jیوجحلص ا9 مارآ jشخ; زا 

 ەاå‰شا تنوشخ ا; ار یرگشاخرپ مدرم زا Ò6رب هچرƒا .١٦تسیرگشاخرپ و a2لادعmä زا

vگIJهک ددرگ هتسجرب ت*عقاو نیا ات تسیروحم باتک نیا یارب ود نیا ک*کفت ،دن 

 jرادرک |سق .دنوش لاåند هنا9ارگشاخرپ د9ا; و دنناوتv تمواقم IJ6هرپتنوشخ ِلاêشا

 هک تشاد روا; یدناü امتاهام .تسXن ضقانت ک9 هنا9ارگشاخرپ IJ6هرپتنوشخ

 یIJ6هرپتنوشخ رادرک و تسا*س رب وا هک vان ،»حور یوIJن« نامه ا9 ١٢اهارƒا*تاس

vن ک9 ،تشاذگIJیوj هرپتنوشخIJ
 ه; رادافو ...دراشفv یا© تق*قح رب« هک تسا 6

 تردق ه; ل*لقت ل;اق تردق ا9 وIJن نیا .»دنادرگv زEجم اتمهm2 mäردق ه; ار شدوخ

 هنالسهنالس« mnوس زا .دراد IJ6ن IJ6ن ند; ،»حور یوIJن« ،لاحíJ6عرد .تسXن »�IJ6ف

 قلعت لعفنم تمواقم تÅس ه; و تسا لعفنم تسژ ک9 ,ا*س تردق jیوراشXپ »í26فر

 
10 world 
11 Global  
12 Satyagraha  



 همدقم  ف

 ؛م*نıبv ار سXل© تردق jضرعم رد ند; ندادرارق jیدمعت jیەویش رگ9د jیوس زا و دراد

 ت*لماع زا یدنمند; و ریذ©انلزلزت ِلêش لامعِا و تنوشخ ناد*م رد ندشدراو هنادماع

mوگرگد jروظنمه; اما ،تسا جنر لمحتم ،هل; .,ا*س
 موس .oامتجا ت*عقاو و دوخ 6

 ه;  .دوش|ن ادا لمع رد شاقح vامته; هشXمه هک تس آەد9ا یIJ6هرپتنوشخ هکنیا

mاIJ6م
 Òäراخ تردق کIJj 9سم رد ار ناشند; IJ6هرپتنوشخ تمواقم ن�èمت ا; m6اسک هک 6

 نا9امن دنیارف رد mnوIJن ه*لع ار mnوIJن ،دننکv رارقرب »�IJ6ف سامت ،دنهدv رارق

vهرپتنوشخ .دنزاسIJ6یانعمه; یj ن با*غIJن یرگشاخرپ ا9 وXتس. vتفگ ناوت 

1الخا ١٣یدنمند; ِقا*سوکåس |سق یIJ6هرپتنوشخ
2

 jیاهتلاح و اهتسژ زا رپ ؛تس

Àان
2
Åیاهەویش ،١٤شj یاهەویش و ندشعنامj áحتسا ِتس&راêوضوم یهنماد و ند; ِماoj 

 روطه; .I2شXب تنوشخ ِلامعِا ِندرکجراخل�ر زا ا9 ندرکدودسم یارب ١٥شاهنازروسح

mاسpا jیەIJجنز ِلêش اهند; هکm6امز ،لاثم
 ا9آ هک م*سĪب م*ناوتv ام ،دنIJگv دوخ ه; 6

IJخ ا9 دنوشv ز�والü نآ ا; ا9 دننکv دودسم ار mnوIJن
 هک م*فظوم ەرا]ود اجنیا .١٧

mد; یوIJن نا*م زیامت ندرکÿمع m̄j رد و م*ش∆دنا*ب وIJن ِتEج یەرا]رد تقده;
 و 6

 jعنام زا م�راد( تسا تنوشخ ،عنام هک دسرv رظن ه; ñاü .م*شا; تنوشخ

 رظنرد هک تسا نیا دوشv مEم هک یاهلئسم نیاربانب ،)م*�~گv نخس IJ6مآتنوشخ

mد; یاهشÅک ا9آ م�IJگ;
6
j تمواقم pسóنآ زا س' هک دن‰سه ساسح یدح نآ ه; ت 

 ید9دج a2لادعmä ِبکترم هک دوش IJ6مآتنوشخ یرادرک ا9 شÅک دناوتv تمواقم یوIJن

 نآ ربارب رد ا9 ف3نم رادرک ع~ن نیا jشزرا زا ار ام د9اåن v١٦اEبا íJ6نچ ناêما ؟تسا

 jیدا*Åب ِتاماEبا ا; هک درادن دوجو یIJ6هرپتنوشخ رادرک چیه هکنیا مراEچ .دنک د/لد

1الخا
2

1رع
6
 لصا ک9 »یIJ6هرپتنوشخ« a6ع9 نیا و دنکن مرن هجنÈوتسد ,ا*س و 

  .تسا موادتم ِدIäن ک9 ِمان هŸل; ،تسXن قلطم

 یوق ¨ضوم هچ :م*سĪب د9ا; ،دسرv رظن ه; »ف*عض« ¨ضوم یIJ6هرپتنوشخ رƒا

 ه; ل9امت زاربا ا9 تنوشخ لامعِا ا; ربارب یوق عضوم هک م9اەد9د ردقچ ؟د9آv رامش ه;

 نیا زا هک تسه یIJ6هرپتنوشخ رد m2ردق رƒا ؟تساەدوب تنوشخ زا ەدافتسا

 m2ردق لماش هک تسا طو]èم ناف*عض ِتردق ه; ،دروآv رب £ 6̧رف »فعض«

الماá هک m6اسک یارب دوجو رارقتسا روظنمه; تس,ا*س و oامتجا
ً
 jیارب ؛دناەدش راêنا 

 رامش ه; یروIJé6غ و m6د*شوپمشچ هک m6اسک یارب شزرا و یریذ©داد ندروآتسده;

±داتس∆ا تEجرد و دناەدمآ
≤

 jیراذگتسا*س ِط9ا⁄£ ه; هجوت ا; تلادع و یرواد ناêما رب 

الماá ەاü و ەدننکمüرد£ m2اغل یهنماد هک éاعم jیاههناسر و vومع
ً
 یارب »*تÀات 

  .دنهدv داEنشXپ تنوشخ ِند*مانەاå‰شا و ند*مان

 
13 Embodiment  
14 Non-action  
15 Its proprioceptive object field  
16 Ambiguity  



   ق یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 یاa2لود رادتقا عجارم طسوت نادقتنم و ناضI2عم ,ا*س یاهشالت هک ت*عقاو نیا

 د9اåن ،دنوشv د9دEت اهشالت نامه یهطساوه; هک دروخIJ6« vمآتنوشخ« بسچرب

 ام هک تسا a6عم نیا ه; اEنت ت*عقاو نیا .ددرگ نا]ز زا ەدافتسا ِلاåقرد ید*ماان ثعا;

 و تنوشخ ه; م*ناوتب ات م*نک ەدولا© و م*هد شI2سگ ار ,ا*س تاغل یهنماد د9ا;

 رب بات تاغل یهنماد نیا هنوگچ هک م�IJگ; رظنرد و م*ش∆دنا*ب نآ ربارب رد تمواقم

vفاحم و درادÂ6 vرادتقا عجارم یارب دوشj تفلاخم و دقن ربارب رد بلطتنوشخ. 

IJمآتنوشخ یراج jیرامعتسا ِتنوشخ دقن هکm6امز
mامز ،)íJ6طسلف( دوشv روصت 6

 هک6

»نج jشÅک نوچ حلص یارب رازراá ک9
≤

 یارب اهدIäن هک m6امز ،)ه*کرت( دوشv ەدنا9امن 

±دنز( دنوشIJ vسفت a2لود ت*نما یارب IJ6مآتنوشخ m2اد9دEت نوچ یدازآ و یربارب
≤

 

 ەداوناخ ه*لع یاهتسه یاهناخدارز نوچ »تXسÅج« هکm6امز ا9 )دراد ت*مها ناها*س

 هک ا�روƒامساتناف ِلاêشا یهنا*م رد ام ەاüنآ ،)a2یسÅجدض یژولوئد9ا( دوشv ر�~صت

Iسا و گنIJن یاشفا یارب .م*نکv لمع ،١٧دراد ەارمه ه; 9ßäاتن تسا*س یارب
 نیا یژتا2

 |سق jحطس رد ار تنوشخ د*لوتزا; jیاهەویش هک م*شا; ¨ضوم رد د9ا; ،عضاوم تسد

   .م*نک لاåند ترفن و ا�~نارا© ا; هتخ*مآ j̈فادت قطنم

±دنز jیوعد IJ6�«jف ِقیدصت ؛تسXن لمع ِندروختسکش یIJ6هرپتنوشخ
≤

 ؛تس

 و عماجم ،اههکåش ِق�èط زا شÅک و تسژ ،نخس ا; هک یایوعد .ەدنز دوجوم ِقیدصت

áیدنمشزرا هک تسا نیا یارب اهنیا یهمه .تساەدمآ مهارف اهندرکپمj ەدنز دوجوم 

اصوصخ ،ار شاەوقلا; jیریذ©داد ،دراذگ; ش∆امنه; ار
Ö
 ددصرد هک تس9Âا⁄£ رد هکm6امز 

تسیریذ©ەرطاخم jیهطرو ه; شpدناشک ا9 و نآ jیزاسÀا©
 ِتادوجوم هکm6امز .١٨

±دنز هک دنراذگmn vاهتردق نامه ضرعم رد ار ناشpدوبەدنز نأش ەرطاخمرد
≤

 ار اه

±وقلا; ِدجاو mnاEنته; دوخ هک دنهدv ناشp ار ناشندروآماود دنراد ،دننکv د9دEت
≤
j 

1ده نامه ؛تسا IJ6مآتنوشخ ِتردق مEم ِفادها زا »9 ِتسکش
6
 دهاوخv هک 

 یەدودحم ه; ار ناش∆ا ات تسا نآ m̄j رد هک m6امه ،دنشا; ەد*شوپ اهمشچ زا اهه*شاح

نوناف jحالطصا :دنارب »í26١٩شادن دوجو«
 ا; قباطم IJ6هرپتنوشخ یاهشóنج هکm6امز .

±دنز |سق oدم دنراد ،دننک لمع لا9êدار ِ ñاوخیربارب زا  آەد9ا
≤
j ز و ریذ©دادØتسa

6 

 یارب یوعد نیا .دنکv لمع oامتجا Iäjهار ِلآەد9ا نوچمه هک دنوشv همه یارب

 و دورmn vارگدرف ِثاIJم jیوسارف و تسیدا*Åب IJ6هرپتنوشخ ِقالخا و تسا*س |سق

»تس¢او هک د9اشگo vامتجا یدازآ ه; تóسp ار ید9دج یهظحالم I2jفد
≤
j ِل;اقتم 

 زا*ن یدIäن íJ6نچ ه; هناهاوخیربارب لا*خ ک9 .تسا م*Eس نآ ِف�èعت رد ام یەدنزاس

±وقلا; هک یدIäن ؛دراد
≤
j رظن رد ار ەدنز یهط;ار ره رد یرگدوبان vگIJه*لع تنوشخ .د 

 ,انشزا; رگم دوش|ن نشور رما نیا .تسا دوخ ه*لع تنوشخ ،انعم نیا ه; ،یرگ9د

 
17 Politically Consequential Forms of Phantasmagoria  
18 Precarity  
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 همدقم  ك

»تس¢او ه; تنوشخ هک م*نک
≤
j دنز ِل;اقتمüهلمح نا vع9 ؛دربa

 ِناEج ه; ،تفگ د9ا; ا9 ،6

 .ام ojامتجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 BCارگدرف دقن و یریذ<داد ،ی;:'9رپتنوشخ .لوا لصف
 

1الخا یاهلئسم یIJ6هرپتنوشخ هک م*نک زاغآ ەرازگ نیا ا; د9ا*ب
2

1رع
6
 ِناد*م دوخ نورد 

EIب د9اش .دوشv تنوشخ یوIJن
 رادرک |سق :دشا; هنوگنیا شف*صوت ِلêش ن�2

اق*قد ؛دنکv ەولج نکمم  و ،vازلا هن رƒا هک تمواقم
Ö
 ماجنا د9اش هک یاهظحل رد 

 هک تسا رادرک |سق یIJ6هرپتنوشخ ،انعم نیا رد .تسا نشور و هجوم تنوشخ

 jشÅک vرف ه; هŸل; ،تسا را;تنوشخ یدنیارف اIJ6 9مآتنوشخ ⁄¬Åک فقوت m̄ رد اEنتهن

اåلاغ هک دراد زا*ن راد9ا©
Ö
 تاداEنشXپ زا »9 نیاربانب .دوشv لاåند هنا9ارگشاخرپ تروصه; 

 jشÅک ا9 تنوشخ با*غ یه;اثمه; هن یIJ6هرپتنوشخ ه; م*ناوتv ام هک تسا نیا نم

 یارب یIJسم a2ح ا9 راد9ا© ِدEعت |سق یه;اثمه; هŸل; ،تنوشخ باêترا زا یرادزا;

1ادها ققحت تEج رد شاخرپ í26خادنانا�èجه;
6
 دارم .م*نک رکف یدازآ و یربارب نوچ 

 نیا هک اس¢ یا و تسا ک9دزن »هنا�~جەزراåم mnوجحلص« زا íJ6تشXنا تIäلا ِدارم ه; نم

IJهرپتنوشخ jیانعمه; ناوتv ار حالطصا
 ه; دوشv عقاورد .١د*مEف هنا9ارگشاخرپ ی6

 مداEنشXپ íJ6مود .دن‰سXن »9 ود نیا هÀارچ د*ش∆دنازا; تنوشخ و شاخرپ نا*م طاåترا

 هک ÿ*لد مEف .درادن mnانعم یربارب ه; دEعت |سق jیاEنم یIJ6هرپتنوشخ هک تسا نیا

Òرب ناEج نیا رد هک ددرگvرب نیا ه; دراد زا*ن یدEعت íJ6نچ ه; یIJ6هرپتنوشخ ارچ
6 

±دنز
≤

±دنز ه; تóسp یI2شXب شزرا a6شوره; اه
≤

 رب لاد یرباربان نیا و دنراد رگ9د یاه

±دنز Ò6رب زا هک تسا نیا
≤

 ه; هک ¬ک ضرفشXپ .دوشv یرتهناتخس£ عافد اه

±دنز Ò6رب ِلاåقرد هک دنکv ضاI2عا a2نوشخ
≤

±دنز عقاورد اm6، 9اسpا یاه
≤
 ره ِ 

±دنز نیا هک تسا نیا ،دوشv لامعا ،یدوجوم
≤

 تنوشخ ا; ام تفلاخم .دندنمشزرا اه

 ،دنورب تسد زا تنوشخ یهج*‰نرد رƒا .دنشزرا دجاو اهنآ هک دنکv قیدصت

±دنز ار�ز ددرگv طåض نادقف یه;اثمه; ناشنادقف
≤

íسØز jشزرا هک دندوب mnاه
 دن‰شاد 26

  .م*نادv ١یراوگوس شزرا دجاو  ار اهنآ ام هک تسانعم نیا ه; نیا و

±دنز هک م*نادv ام همهنیاا; و
≤

 هکنیا jیاعدا و دنرادن یربارب شزرا ،ناEج نیا رد ،اه

 هک تسا نیا نآ ل*لد ک9 و .ددرگ|ن طåض ەراومه ،دناەدش هتشک ا9 و دناەد9د بXسآ

±دنز نیا
≤

 ل*لد نیا یارب یرا*س¢ ل9الد .دن‰سXن ٢ریذ©داد ا9 و دنرادن یراوگوس شزرا اه

 ،,ارهسpرت ،a2یسÅج ,ارهوسمه ،,ارههناï*ب ،a2سرپداژن هلمج زا ؛دراد دوجو

 ملع نیا ا; زور ره ام .ناüدشبوک£ و ناIJقف ه; ک*تامتسXس Æجوتmä و ٣نز زا ترفن

mاشpومانmä یاهەورگ هک م�~شv دنل; باوخ زا
 رد ؛دناەدش ەدĪس گرم تسد ه; 6

Iیدم یا�رد رد ،دناهتس¢ ار ناشزرم هک mnاهروشک یزرم یاهەدودحم
 mnاهروشک رد ،هنا2

 رد ع~ضوم نیا ه; ملع ا; رƒا .تسا بلاغ تشادEب و اذغ ه; ,I2سد دوبمá و رقف هک

 
1 Grief  
2 Grievable  
3 Misogyny  



 لوا لصف ۲

m̄j ف; ات م*‰سه نآEهرپتنوشخ م*مIJ
±دنز نآ رد هک m6اEج رد ی6

≤
 vانعم هچ م*نکmn 

mnاهتلاح د9ا; ،دراد
 روطíJ6مه و درک تفلاخم نآ ا; د9ا; هک م*سانش¢ ار تنوشخ زا ٤

±دنز کIJ6 9چ هچ :م9درگزا; دراد قلعت ام یهنامز ه; هک یدا*Åب یاهشسرپ |سق ه; د9ا;
≤

 

±دنز jرباربان یاهیراذگشزرا IJ6چ هچ ؟دزاسv شزراا; ار
≤

 هنوگچ و ؟دهدv حیضوت ار 

vتبم رادرک زا ⁄¬خ; هک م*نک زاغآ ار هناهاوخیربارب ِلا*خ |سق یدنبتروص م*ناوتa6 

 گنزه;شوگ مه ،تمواقم رادرک یه;اثمه; یIJ6هرپتنوشخ ؟دوش ام یIJ6هرپتنوشخ رب

  .ناسریرا9 مه و

 oامتجا یهط;ار ت*مها ند*شکشXپ روظنمه; mnارگدرف یهلئسم ه; نم لصف نیا رد

»تس¢او و
≤
j ف یارب ل;اقتمEغ ِت9اور |سق مIJیربارب زا یدرف vمهاوخ شالت و مزادرپ 

»تس¢او یەد9ا نیا هک درک
≤

 ا; نم دع; لصف رد .منزب ەرگ یIJ6هرپتنوشخ ه; ار ل;اقتم 

IJهرپتنوشخ ÿjمأت رادرک |سق طس¢ ه; ٥قالخا یهفسلف عبانم زا شسرپ
 ترداåم ی6

الماj áیاهیI26ناف ثح; هک داد مهاوخ داEنشXپ و درک مهاوخ
ً
1الخا لالدتسا ه; oامتجا 

2
 

 ەراومه م*ناوت|ن ام هک بXترت نیا ه; دنوش ەدوزفا یIJ6هرپتنوشخ یەرا]رد

aخانشت*عمج mnاهضرفشXپ
±دنز یەرا]رد هک ار 2

≤
±دنز و شزرا دجاو یاه

≤
اè�åقت یاه

Ö
 

الماá ا9
ً
 mäشزرا vاسانش ،م�زاسmn لئونام9ا زا لصف نیا .م*نک áز تمس ه; تنا�ïدنوم 

 یIJ6هرپتنوشخ تسا*س و ٦تا*قالخا ه; نم ،موس لصف رد .دورv نیالm6 áالم و د�ورف

 س‰نارف هک م�~گv و مزادرپo vامتجا یز�رهمانرب و mnارگداژن éاعم لاêشا وترپ رد

1الخا دعُ; زا Iäخ هک دراذگv ام را*تخا رد یداژن یاهمساتناف زا |Eف نوناف
2

1رع
6
j 

Iلاو یەد9ا ه; íJ6نچمه و دنهدv تسا*ستسØز
 ِنود; m6jدم ک*نکت صوصخرد íJ6ما*Åب 2

 تاåسانم ِنا*مزا و ا; í26سØز یەرا]رد یاهش∆دنا ام ه; هک منکv ەراشا ٧داضت لح ِت9اغ

 تفگ مهاوخ نم روظنم نیا ه; .درادن را;تنوشخ یاهدما*پ هک دهدv هئارا یدولآداضت

aتبم ojامتجا یهط;ار زا ی3نع شاخرپ هک
»تس¢او رب 6

≤
 نیا هکنیا اما تسا ل;اقتم 

 تنوشخ ربارب رد هک تسیرادرک یەدننکزیامتم هجو دورv راá ه; هنوگچ شاخرپ

 و ل*خت .دنارورپv £ رد ار oامتجا یربارب زا ید9دج یەدنیآ ِلا*خ و دنکv تمواقم

mا*ح شقن IJسم نیا رد تسm6درکلا*خ هک هچنآ
 هظحل نیا رد ام ار�ز ؛دنراد ەدEعرب 2

»تخ*گنارب لاحíJ6عرد و مازلا تحت
≤

1الخا 
2

1رع
6
 هک هچنآ یوسارف ه; هکنیا یارب م*‰سه 

  .م�ورب دنا9امنv نکمم رما j̈قاو یاهەدودحم نوچ ار شدوخ

 ناEج نیا ه; هک م*نک روا; ام دنهاوخv لاIäیل ,ا*س یهش∆دنا خــــ�رات ِناüدنیامن زا Ò6رب

 ،9ÿالده; ام ¨*بط عضو نآ رد و .م9اەدش دراو ¨*بط عضو ک9 زا oامتجا و ,ا*س

 درف ه; لد; هنوگچ هک م*مEف; تسXن رارق .رگ9دک9 ا; لادج و داضت رد و م*‰سه دارفا

 
4 Modality  
5 Moral philosophy  
6 Ethics  
7 Open-ended civil technique of conflict resolution  



  ۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

اق*قد تسXن نشور روطíJ6مه و م9اەدش
Ö
»تس¢او jیاجه; لادج و داضت ارچ 

 ا9 ٨≥

»تس¢لد
 ن�èتراذگرثا عقاورد هک ،یزباه رظنم ک9 زا .تسام نا*م ِتóسانم íJ6تسخن ٩≥

 یرگ9د هک دهاوخv ار یIJ6چ درف ک9 ،دراد ,ا*س یاهدادرارق زا ام مEف رد ار شقن

vاعدا دارفا نیا ود ره عقاورد ا9 دهاوخmn ا; و دنراد ناسک9 یورملق £ رب ه;اشم 

 ه; ناش˚خش قح £ رب و دنگنجv ناشهناهاوخدوخ فادها ب*قعت یارب رگ9دک9

 ک9 ەراومه ¨*بط عضو هک هتبلا .دنسرv قفاوت ه; oامتجا یهطلس و تع*بط ،لاوما

 ؛تسا دنمتردق ِناتساد ک9 اما ،تساهتفریذ© وسورÚاژناژ هنوگنامه ،تسا ناتساد

 »,ا*س داصتقا« ِط9ا⁄£ ل9ذ د�~گv سکرام لراá هکنانچنآ هک m6درکل*خت زا ەدمآرب

 رد ار 6̧رف ¨ضو ،لاثم یارب :دراد m6وƒانوگ یاهدرŸلمع ¨*بط عضو .دشv نکمم

 زا و م*نک mäا�زرا ار نامéاعم ت*عقوم م*ناوتب نآ یهطساوه; هک دراذگv ام را*تخا

1داصت و ندوبصاخ نآ رظنم
6

 لاح رد ار عفانم و نامز ،اضف ,ا*س mäjا9نامزاس ندوب

 ناژ ،mäدا دقتنم .دنکÿ v*خت|لع ناتساد ک9 هک یراá نوچ ؛م*ÅیÙب نامé6اح

 اEنت نآ رد هک دروآv مهارف  ا*خ mäوچراEچ ¨*بط عضو هک د�~گv ،١٠»سÅی]وراتسا

»تس¢او نود; ،ەدنس¢دوخ :تسا هنحص یور درف ک9
≤

 و í26شØ~خ ِقشع زا عاåشا و 

 ،دوشهتفگ نخس وا ا; هک تسXن ˚خش چیه a2قو عقاورد .٢یرگ9د ه; یزا*ن چیه ِنود;

 ،دوشv هنحص دراو یرگ9د ناسpا هکنیا ضحمه; اما ؛درادن دوجو یربارب یهلئسم

 ؟تسا هنوگنیا ارچ .ددرگv راد9د© تع£ه; داضت و یربارب یهلئسم

 رد .تسا IJ6چ íJ6لوا نوچ درف رارقتسا ه; فوطعم ¨*بط عضو یه*ضرف ه; سکرام دقن

 ار روصت نیا گرزب m6وریآ ک9 ق�èط زا وا ،j ۱۸۴۴یداصتقا و ,ا*س یاههتشونتسد

 ەر�àج ک9 رد اEنت هئوزورک نوسÅیبار نوچمه m6اسpا تادوجوم هک دنکv ەرخسم

»تس¢او نود; ،دندرکv مهارف ار ناشدوخ یزوروقزر ،دناەدوب
≤

 |تسXس نود; ،مه ه; 

Iشم mäا9نامزاس نود; و راá زا
±دنز یداصتقا و ,ا*س تا*ح ک2

≤
 vسکرام .دندرک 

vن~Øتخاس عضو رد ار نامدوخ د�راذگ;« :دس«
≤

 هک هنوگنآ ؛م*هدن رارق ه*لوا 

 و دولآهم یاهلصاف رد هلئسم .دننک نشور ار اهIJ6چ دندرک ¨س ,ا*س نانادداصتقا

 .٣»درک م*هاوخ زاغآ ,ا*س داصتقا نونک ت*عقاو زا ام ...تفرگ دهاوخ رارق یI2سÀاخ

mونک ت*عقاو jعفنه; ار ناتساد دناوتv هک درکv رکف سکرام
 زا وا اما ،دراذگ; رانک 6

 .دنامن رانکرب ,ا*س داصتقا ه; شدقن طس¢ یارب ه;اشم mnاهناتساد زا ەدافتسا

 ،دناوخ ار اهنآ دوشv هنوگچ م*ناد; رƒا اما ،دننک|ن mnامنزا; ار ت*عقاو اهناتساد

 لصاح اهنآ زا ەدافتسا نود; هک دروآ دنهاوخ ەارمه ه; m6ونک ِت*عقاو یارب یدازام

 دناوتIJ6 vچ هچ :د*سرپ و تفرگ کمá راتخاس مEف روظنمه; ناتساد زا ناوتv .دوش|ن

mا]ز هچ ق�èط زا و د9آرد ل*خت ه; دناوتIJ6 vچ هچ ؟دوش م*سرت اجنیا رد دناوت|ن و
  ؟6

 
8 Dependency  
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 لوا لصف ۴

 íJ6تسخن ؛دوب لاسگرزب درم ک9 هئوزورک نوسÅیبار یەدنس¢دوخ و اEنت روگ*ف ،لاثم یارب

±دنس¢دوخ هک¬ک .»¨*بط ناسpا« روگ*ف
≤

±دنز یاهزا*ن یهطساوه; شا
≤

 و یداصتقا 

 a2قو عقاورد .شا¨*بط عضو ِدما*پ یهج*‰نرد هن اما دوشv لتخم ەرخالا; oامتجا

 هک( ادتبا رد نیاربانب .دورv شXپ ناتساد و دوشv زاغآ داضت ،دنیآv هنحص ه; نارگ9د

الماá و )دوشv هتفرگرظنرد a2قوم یهنوگه;
ً
 دارفا )a2خانشa2سه ث*ح زا( یدا*Åب 

 رد اEنت داضت اما دنگنجv و دنوشIJ vگرد مه ا; ،دن‰سه ناشهناهاوخدوخ عفانم ِلاåند

 دارفا زا ک9 ره ار�ز دIJگv رارق ت*مêح دروم ١١ناماسه; ندوبعامتجا |سق یهنا*م

الامتحا
ً
 رثا هجوت نود; دناناشدوخ یاههتساوخ لاåند oامتجا دادرارق ه; دورو زا شXپ 

 و ن�èفآداضت ِتال9امت قتفوقتر نود; و داضت لح jراظتنا نود; ،نارگ9د رب نآ

 داضت لح یارب یرازبا یه;اثمه; همه زا لوا دادرارق ،ناتساد نیا ربانب .هنا�~جت;اقر

 í26شاد ،ندرکف3م jش∆اجنگ رب ،دنک دودحم ار شzال9امت د9ا; یدرف ره .دوشv راد9د©

±دنز ا; قباطم ندرکلمع و
≤
j یارادj ناوقíJ

 زباه یارب .دراذگ; زرمودح 7اI2شا روآمازلا 6

 عضو .ددرگv راEم ¨*بط عضو دنوشv »کI2شم تردق« هک a6یناوق نآ یهطساوه;

 وسور هکنانچ( دشا; هتشاد ار نآ »تشگزا;« ِتساوخرد زباه هک تسXن  آەد9ا ¨*بط

üاñ نچíJ6 vل*خت وا ار�ز ،)تساوخ vدنز هک درک±
≤

 دهاوخ ریذ©انراEم í26شک و ەاتوک اه

 دشا; هتشادن دوجو íJ6ناوق زا یروآمازلا یهعومجم چیه و I2±شم ِتموکح چیه رƒا دوب

 ،تسا گنج ک9 وا یارب ¨*بط عضو .دنک مار ار m6اسpا تع*بط ِدولآداضت ِتلصخ هک

»نج هن اما
≤

»نج عضو نیا .دوجوم یاهرادتقا و اهتلود نا*م 
≤

 یهطساوه; هک تسا 

 هک یدارفا ِگنج م*نک هفاضا م*ناوتv ام .دوشv ژراش یرگ9د ه*لع رب مúاح درف

 ک9 ه; قلعتم ت*مúاح نیا ا9آ هک تسXن نشور هکنیا یارب .دنرادنپv مúاح ار ناشدوخ

 ا9 و دنکv ض�~فت تلود ه; ار شدوخ ت*مúاح هک تسا تلود زا یادج روصتم درف

-,ا*س موEفم .تساەدرک لمع لا*خ نیا a6مض قفا نوچ شÈXزا هک تسا تلود نیا

 تسا نآ ط⁄£ و دIJگX¬⁄ vپ درف ه; مúاح ت*عقوم قیلعت ا9 باس‰نا رب ت*مúاح m2ا*Eلا

  .دوشv د*لوت مúاح یەژوس jروگ*ف ت*مúاح یاطعا ق�èط زا a6ع9 نیا و

 ناتا�~ل ِنورد a2ح و زباه و وسور ،Úال نا*م ¨*بط عضو یانعم :م*�~گ; فافش د*یا*ب

 ¨*بط عضو .٤دراد دوجو انعم نیا زا یدنبتروص دنچ مáتسد و دنکv قرف زباه

vامز دناوتm6 پ ارXگ; ضرف هعماج زا شIJد، vند ه; دناوتåراخ یاهندمت ف*صوت ِلاÒäj 

احالطصا
Ö
 m6دم عازن یارب ,ا*س jیواáناور سÅج زا 9ÿالد دناوتv ،دشا; نردماشXپ 

 نم .دنک ف*صوت اÈورا ۱۷ نرق رد ار ,ا*س تردق mnjا�~پ دناوتv ،دروآ مهارف

اق*قد مهاوخ|ن
Ö
 هŸل; ،مدروآ مهارف ¨*بط عضو a2سXچ یەرا]رد یرظن قیقحت ک9 

vیعقوم ¨*بط عضو هنوگچ هک م�~گ; مهاوخa2 ١٢یزادرپلا*خ زا ¸اخ ع~ن یارب، 

 داضت ا; ەاüنآ و دوشv ،د*مانv »بان m6اتساد« وسور هچنآ ا9 یI26ناف |سق

 م*ناوتv هک ق�èطنید; .٥دIJگv رارق یروحم 9اåترا رد شالحەار و IJ6مآتنوشخ

 
11 A regulated sociality  
12 Imagining  



  ۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

Iناف ا9 اهناتساد íJ6نچ �ß6رات ط9ا⁄£ مادک تحت :م*سĪب
 رد اهنآ ؟تسا راذگرثا mnاهی26

 ەدننکدعاقتم و نکمم ،داضت نیا خــــ�رات ِدما*پ نوچمه ا9 و oامتجا داضت ط9ا⁄£ لد

 mäjا9نامزاس ا; هک دناmnاهجنر زا رارف jیا�ور jرگنا9امنزا; د9اش اهنآ ؛دننکv ەولج

 یاmäا9نامزاس íJ6نچ یارب Æیجوت یه;اثمه; دوخ ا9 تسا دنویپ رد راá یهناراده9ام£

 یاهرازبا و تلود تردق ت�~قت یارب ÿ*لد ِمêح رد اهیزادرپلا*خ نیا .دننکv لمع

 زا ام مEف رد .دنورv راá ه; vدرم یەدارا jیIJگر]رد و جــــ�ورت تEج شIJ6مآتنوشخ

 ِنود; vدرم یەدارا هکm6امز a6ع9 ؛دوشv اد*پ اهیزادرپلا*خ نیا یهلáو£ مسXلوÈ~پ

 شروش رقتسم یاهراتخاس ه*لع هک تسا رارق ا9 و ددرگv روصت شخ;ت9دودحم مرف

 تاقåط هک دننکv د*لوتزا; ار اهنآ و یراذگزمر ار رامث‰سا و هطلس زا  اêشا اEنآ .دنک

 »mnارگهل*بق« راïنا هک یاهنوگه; دناشvp مه ه*لع ار یداژن و aäهذم یاهەورگ ا9 و

 اهتردق راEم رد اهتلود رƒا دسرv راجفنا زرم ه; هک تسام ¨*بط ا9 ه*لوا ت*عضو

 ِتنوشخ لماش ،ناشتنوشخ ل*محت رد اهتلود رƒا a6ع9 نیا و دنروخ; تسکش

  .دنروخ; تسکش ،m6وناق

Iناف íJ6ب ام í26م نیا لوط رد
Iشم ا9 یدرف دناوتv هک ەا>آ jیوزرآ |سق ،)F( ی26

 ،دشا; ک2

الومعم و دراد ەا>آان یدعُ; هک )Ph( یI26ناف و
ً
 ه; زا*ن هک دنکv لمع یI26نس ه; هجوت ا; 

 ñا>آان و ñا>آ زرم نا*م دنناوتv هنازور یاها�ور .م�~شv لئاق زیامت دراد IJسفت

 نآ ه; ١٣سÀازیا نازوس را; íJ6تسخن هک هنوگنامه )Ph( یI26ناف اما ،دنشا; ناسونرد

 ار ەژبا ا; ط;اور زا ñا>آان یهعومجم ،داد طس¢ ار نآ ١٤نیالm6 áالم و تخادرپ

Iناف .دIJگvر]رد
mاúال jروصت یارب mnانبم ،ەا>آان jی26

 ار ñا>آان تال9امت ، ا*خ رما زا 6

1راف طخ ام íJ6ب عازن یهنا*م رد و دنیآvرد ر�واصت تئیه ه; هک دنکÒ vارط
2
 ەد*شک 

 یاهعافد ،تال9امت نیا ا; بسانتم .دنهدv رارق m2وافتم یاهتEج رد ار ام ا9

 :دوشv ف�èعت لêش ود ه; یI26ناف ،١٥شpال©ال رظنم زا .دنIJگv لêش ارگهتف*شدوخ

 هنحص نیا .تسا ناتساد Iäهار نآ رد ەژوس هک  ا*خ یاهنحص یه;اثمه;« تسخن

 رتکچوک ،oافد یاهدنیارف طسوت هک یاهنوگ ه; ار ،ەا>آان یوزرآ ک9 ،وزرآ ک9 ققحت

 یەرا]رد شاثح; رد ،ف�èعت íJ6مود رد .»٦دنکv نا9امن ،تساەدش رتگرزب ا9 و

 |سق ا; ام هŸل; ،م*‰سXن وره]ور ت*عقاو و ل*خت نا*م یزیامت ا; ام )F( »مساتناف«

ناور تلاح mäjا�راتخاس
 ریذ©انز�èگ یاهنوگه; ت*عقاو دوخ نآ طسوت هک م*�وره]ور ١٦

 یەد9ا ا;  ار ÿ*لحتناور یەزومآ یدنبتروصزا; |سق وا بXترتنید; .دوشIJ vسفت

mnانبم jیI26ناف«
 یایI26ناف ؛دشکv شXپ )د*مانUrphantasien« v« د�ورف هچنآ( »١٧

 لمع شدوخ یەدننکب*کرت ِدعاوق ا; قباطم و دهدv راتخاس ار Úاردا jیاهتلاح هک

 
13 Susan Isaacs 
14 Melanie Klein 
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 لوا لصف ۶

vناف نیاربانب .دنکI26یj انبمmn ;ارگ�زا; ا; یاهنحص یه;اثمهm
 هک دوشv رادومن ددعتم 6

 عضو« رد ار هچنآ هک دهدv ەزاجا ام ه; رخآ روصت نیا .دنایرگشاخرپ و ل*م ِلماح

افé هن دتفاv قافتا »¨*بط
Ö
 یه;اثمه; هŸل; ،ەا>آ jیI26ناف ک9 ا9 ناتساد ک9 یه;اثمه; 

 راتخاس یاهناüدنچ ِناEنپ ِتانیعت ا; هک م�IJگ; رظنرد )Ph( ک*تامساتناف یاهنحص

 یاههنحص ت�ÀI0ا حیضوت یارب )F( »یI26ناف« حالطصا زا  همادا رد نم .تساهتفا9

 í26شون تروص نیالá نوچمه اما ،منکv ەدافتسا مزادرپv نآ ه; هک oافد و تنوشخ

 زا نم .مرادv هگن ،دراد دوجو ەا>آان دعُ; رب د*Àأت ه; زا*ن هکmnاج ار )Ph( »یI26ناف«

 ِل;اقتم jیزا; ه; ات منکv ەدافتسا »ک�روƒامساتناف« و »ک*تامساتناف« تاحالطصا

Iشم ِەا>آان ا9 ەا>آ jیاهیI26ناف
 راد9د© یاهنحص لêش رد هک مزادĪب 9اåترا اo 9امتجا ک2

vپ مدارم اما دنوشXفرگضرفشí26 ن ¨مج ەا>آدوخان |سقXتس.  

 ود نیا و( )ph( یI26ناف کI2، 9شXب نآ زا ا9 ،ناتساد ک9 یه;اثمه; ار ¨*بط عضو ام رƒا

 و اهوزرآ زا یاهعومجم هچ عضو نیا ەاüنآ ،م*مEف; )دن‰سXن »9 م*نıبv هکنانچ

±داسه; هن اهوزرآ نیا نم رظن زا ؟دنکv یدنبتروص ا9 نا9امن ار تال9امت
≤

 دارفا ه; 

aبسp هŸل; ،لقتسم m6jاور ِتا*ح |سق ه; هن و دنراد قلعت
 oامتجا ِط9ا⁄£ ا; یداقتنا 2

 ک9 نوچ دناوتv طاåترا نیا .دن�~گv نخس شاەرا]رد هک دننکv رارقرب یایداصتقا و

 هچنآ .دنک لمع محرmä دقن ک9 عقاورد ا9 ه*جوت ک9 ،یداقتنا رظن ک9 ،هنوراو jر�~صت

 و ەدش ل*خت هنارگنهتشذگ ،دوشv عضو ه*لوا ط9ا⁄£ |سق ا9 لصا ک9 یه;اثمه;

 زاغآ ەدشهتخاس شÈXزا ojامتجا ناEج رد هک تسا یاهلحرم یهج*‰ن نیاربانب

1ا*‰شا نونÀات و .تساەدش
2
 یارب ñار یه;اثمه;  ا*خ ِلصا ک9 ،دا*Åب ک9 حèط یارب 

»ناï*ب و درد زا رارف د9اش ا9 ناEج نیا مEف
≤

 ند*ش∆دنا یەویش نیا .تساهتشاد دوجو شا

vداسه; دناوت±
≤

 ار ەد9ا نیا هک م*شا; نآ رب رƒا دنک ت9اده هناواáناور ÿ*لحت ه; ار ام 

Iناف ِەا>آان لاêشا هک م�IJگ; یدج
 رد ناسpا m6اور تا*ح یارب یدا*Åب نوچ )ph( ی26

pسóج ا; تEامتجا ناoلمع شا vناف .دننکI26ی vع دناوتíJ6 ل9امت اما .دشا; تق*قح 

 هنوگچ هک مزوما*ب مهاوخv هŸل; ،منک ت*عقاو ن�àگ9اج ار )f( یI26ناف هک تسXن نیا نم

vنچ دوشíJ6 نافI
 ه; تóسp ید*لÅ¬⁄ áیب یەدنروآمهارف نوچمه ؛دناوخ ار یای26

 ه; هکنانچنآ تنوشخ و تردق �ß6jرات یەدشهتخاس یاهنامزاس mnjا�~پ و راتخاس

 »ش∆اهزا*ن نود; m6اسpا« روصت ه; یداقتنا یاه*باوج ،عقاورد .دناطåترم گرم و تا*ح

íخادرپ یهطساوه; ار oامتجا تا*ح jیادتبا رد
 هک 6̧رف :مربv شXپ مدوخ ضرف ه; 26

 وحن ،دوش ظاحل ضرف نیا رƒا و متسه نآ نا]ز یهتسóلد نم اما دوش|ن زاغآ نم ا;

  .دنیچm2 vوافتم ِلا*خ ق�èطزا ار oامتجا رما

±ژ�و زا »9
≤

اåترم هک یا¨*بط عضو )f( یI26ناف رتهتسجرب یاه
Ö
 »دا*Åب« |سق یه;اثمه; 

ارهاظ ،زاغآ رد هک تسا نیا ،دوشv ەدناوخارف
Ö
 لاسگرزب هک دراد دوجو درم ناسpا ک9 ،

 یهنا*م زا هŸل; ،زاغآ زا هن ناتساد نیا هک م*نک هجوت د*یا*ب نیاربانب .تسا ەدنس¢دوخ و

 a6ع9 ،ناتساد نیا ن�زاغآ یهظحل رد :ددرگ وگزا; تسXن رارق هک دوشv عو⁄£ �ß6رات

 مدع .تساەدش صخشم ،لاثم روطه; ،تXسÅج ،دهدv ناشp ار زاغآ هک یاهظحل



  ۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

»تس¢او
≤

»تس¢او و 
≤

»نادرم و دناەدش ادج مه زا 
≤

»نانز و 
≤

 دوخ یه]~نه; هک دناهتفاíJ6 9عت 

»تس¢او jعــــ�زوت ا;
≤

 شلاåنده; و .تسا درم m6اسpا یه*لوا و راذگدا*Åب روگ*ف .دناطاåترا رد 

»نادرم هک درادن aäجعت چیه
≤

»تس¢او ِدوبمá ا; 
≤

اق*قد IJ6چ دنچره( دوشv ف�èعت 
Ö
 یاەزات 

الماá اما درادن دوجو
ً
 زباه یارب مه و دسرv رظن ه; باذج هچنآ .)د;اv9 همادا باذج 

  .تسا لاسگرزب زاغآ زا ناسpا هک تسا نیا ،تسا حیحص سکرام مه و

 ه; ناسpا باترپ ،ناسpا ک9 ن�زاغآ یهق*قد یه;اثمه; ام ه; هک یدرف ،رگ9د نا]ز ه;

1رعم ،ناEج
6
 vنا هک تسیاهنوگه; ،دوشïنا ؛تساەدوبن کدوک ک9 تقوچیه راïرا 

 ا9 و یدنواشØ~خ Â;اور ا9 و نیدلاو ه; زگره ،ەدمآ|ن مهارف ش∆ارب یIJ6چ زگره

1ا; یارب oامتجا jیاهداEن
2

الامتحا( و ندرکدشر و ندنام
ً
»تس¢او í26خومآ )

≤
 هتشادن 

»نادرم بلاق رد( عامتجا هک a2یسÅج هن اما ،صخشم a2یسÅج ا; هک یدرف .تسا
≤

 ه; )

 ؛دزادرپv شقن یاف9ا ه; هنحص یور ه; ،دراد ار نآ تسا درف ک9 وا نوچ هŸل; ،ەداد وا

 زا یایدنبتروص هچ م*سĪب د9ا; ،م*مEف; ار یI26ناف نیا م*هاوخ; رƒا نیاربانب .درم ک9

 هچ mnامنزا; زا ەویش نیا ا; و دنکmn vامنزا; ار تXسÅج زا یایدنبتروص هچ و ناسpا

»تس¢او ،هنحص عضو ا; قباطم .دوشv ناEنپ IJ6چ
≤

 رارق ه*لوا درم ر�~صت زا نوIJب ،

vگIJمه ،زاغآ زا وا ؛دXات و هشÀندشت9امح هنوگره نود; ؛تساەدوب اناوت ،مئاق نون 

 ،دشا; هتشاد زا*ن یرگ9د ند; ه; شدوخ نداتس∆ا یارب هکنآ نود; ،نارگ9د تسده;

 ،دروخ; اذغ شدوخ هتسpاوت|ن هک m6امز دشا; ەداد اذغ وا ه; ¬ک زگره هکنآ نود;

دشا; ەد*چ*پ ندشمرگ یارب mnوتپ رد ار وا ¬ک زگره هکنآ نود;
 یهچ; ،وا .٧

الماá ¬ک نوچمه لاIäیل نازادرپه�èظن تاروصت زا ،ام سpاششوخ
ً
 نود; و لاسگرزب 

±دنس¢دوخ ا9 تداعس بسک ه; دنمناوت ەاü و ل*م و مشخ زا رپ اما تاطاåترا
≤

»تس¢او ا; 
≤

 

 |سXل*Eین هک م�èیذ$ب د9ا; ا9آ .دنزv هناوج ،مدرم زا  اخ شXپاشXپ j̈*بط ناEج ه;

 مسXل*Eین |سق هنحص نیا یهنار ا9آ ؟تساەداد خر ەدشت9اور یهنحص زا شXپ

 ن�زاغآ تنوشخ |سق نیا ا9آ ؟تساەدش راêنا و درط زاغآ زا یرگ9د سکره ؟تسا

 jخــــ�راتاشXپ .١٩تسا ەدشÚا© یاهتخت هŸل; ،تسXن نهذ Ú١٨ا© ح~ل نیا ؟تسا

 ¨*بط عضو هک دوشv ضرف هکmnاجنآ زا .تسا íJ6نچ ¨*بط عضو حالطصاه;

 ن�èتراذگرثا زا »9 رد ،دراد دوجو oامتجا و یداصتقا تا*ح خــــ�راتاشXپ |سق یه;اثمه;

 و دزاسv ار خــــ�راتاشXپ نیا jخــــ�راتاشXپ ،ندو]èگ9د زا ⁄,ان ِمسXل*Eین ،نآ زا اهتئارق

 |سق م�راد نامزمه هŸل; ،م*‰سXن )F( یI26ناف ک9 طس¢ لاحرد اEنت ام نآ ا; قباطم

  .دراذگ|ن یاجرب یدر چیه هک ÿتق یارب ؛م*نکv مهارف یI26ناف نآ یارب خــــ�رات

 ک9 شÈXزا ،دناەدرک نا*ب یرا*س¢ a2سXنیمف تا�èظن هک هنوگنامه ،oامتجا دادرارق

 درفنم درم کíJ6 9مه اEنت ،دنوش ر�~صت دراو نانز هکنیا زا لåق .٨تس٢٠¬Åج دادرارق

 
18 Tabula rasa  
19 A slate wiped clean  
20 Sexual contract  



 لوا لصف ۸

mز هنحص رد mnاج .دراد دوجو
 مسجتم روگ*ف ک9 یه;اثمه; a2ح اما تسا é6اح 6

 ار�ز ،م�~ش ەاå‰شا راچد هنحص رد نز نیا mnامنزا; رد م*ناوت|ن a2ح .دوش|ن

 لاسگرزب یدرم  اخ ناêم نیا رد و تساەدش جارخا هنحص زا .تسا ریذ©انmnامنزا;

 jضرف نیا a2ح اما دåلطv ار نانز روما دنورشXپ رد هک تسا ضرف .تسا ەداتس∆ا

»تس¢او زا دازآ ،ارگسÅجرگد
≤

 نآ تخاس ا; بسانتم هک یاەدشه*بعت j⁄,ومارف ه; و تس

  .درذگ; داضت IJسم زا نارگ9د ا; درم تاEجاوم íJ6لوا تسا رارق .تساەدز ه*کت ،تسا

 هچره ؟دوش ەدنرازآ ,ا*س یه�èظن رد راذگIJثأت )ph( ک*تامساتناف یهنحص نیا ارچ

 نآ m̄ رد عقاورد نم .تسیIJ6هرپتنوشخ تسا*س و تا*قالخا نم ع~ضوم دشا;

±ژ�و ه*لع ات متسXن
≤

 ماعضوم نیا رب نم عقاورد .منک لالدتسا دولآداضت ِط;اور یه*لوا 

الماá زباه و تسا ەزورره oامتجا دنویپ زا ەوقلا; ⁄¬خ; داضت هک
ً
 نیا .تسXن اطخ رب 

Iحا زا ÿ*جنا IJسفت ا; هکm6امز دربv ەانپ یزباه زت ه; هک تسا د�ورف
 و ه9اسمه ه; ما2

aمشد د9اåن هچ یارب دسرپv د�ورف .دنکv شلاچ وا j/مه ه; عمط مدع
 تموصخ و 6

 نیا ،منکv ثح; شاەرا]رد رتولج ±دنا هک ،نم زت ؟م�IJگ; رظنرد قشع زا رتیدا*Åب ار

1الخا و ,ا*س ¨ضوم یه;اثمه; هک تسا رارق یIJ6هرپتنوشخ رƒا هک تسا
2

1رع
6
 

±داسه; دناوت|ن ،دشا; رادانعم
≤

 یرانک ار شات*عقاو ا9 و دراذگ; شوÈ£ یرگشاخرپ رب 

 رظنه; لمتحم را*س¢ و ک9دزن یرگدوبان هک یاهظحل رد تسرد د9ا; هŸل; .دنکف*ب

vفم یه;اثمه; ،دسرEوv امز .دوش راد9د© رادانعمm6 ل*م روهلعش ت9اغ ،یرگدوبان هک 

±دنرادزا; نیا ل*لد ،دوشv تعنامم نآ زا دوجونیا ا; اما ،تسا
≤

 هکنیا ل*لد ؟تسXچ 

±دنرادزا; نیا ؟دوشv ل*محت نآ رب یاmnاجه;اج ا9 یاەدودحم
≤

 IJ6چ هچ و د9آv اجک زا 

±دنرادزا; نیا هک دن�~گ; تسا نکمم یاەدع ؟دنکv راذگرثا و راد9ا© ار نآ
≤

 êÿش ەراومه 

±دنرادزا;دوخ زا
≤

mوIJب jیولج هک تسوگ9ارÈ~س a6ع9 نیا و تس
 ار یرگشاخرپ ندش6

vگIJس« ؛د~Èان »وگ9ا رvیانب نورد یرگشاخرپ ِبذج دنیارف یارب ام هک تسj رد ناور 

mnارگ قالخا |سق سÅج زا وگ9ارÈ~س داصتقا .م�راد را*تخا
 نآ یارجم زا هک تسا ٢١

 ؛دزاسv دازآ ەدنوشد9دشj zراوشد ِت*عقوم ک9 رد شدوخ ه*لع ار شدوخ یرگشاخرپ

Íن یەدنوشرارکت jراتخاس íJ6مه ِلماح m6اور ِتا*ح رب هک a2یعقوم
6
j یگنس دوخa

 دراو 6

vگ ار�ز{دنکèن م*مصت زا یز�Xس .}تس~Èموکحم ار تنوشخ وگ9ار vت*موکحم و دنک 

 هک دن�~گ; تسا نکمم رگ9د Ò6رب .دوشv اهIJ6چ IJسم رد تنوشخ زا ید9دج لêش

±دنرادزا; نیا
≤

 .سXل© a2ح و تموکح ،نوناق طسوت ؛دوش لامعا دناوتv نوIJب زا اEنت 

 تنوشخ راEم یارب تلود رگبوک£ تردق رظنم نیا زا .تسیزباه I2شXب درک�ور نیا

oا9 ناع;ات jیەوقلا; یەدنشک
6

 یاەدودحم هک دناoدم مه m6ارگ9د .تسیروé6 شا

 شرورپ ار نآ رد ند�àگa6کس ت*فرظ د9ا; هک دراد دوجو ام حور رد مارآ و IJ6مآحلص

1الخا یاهíJ6یآ و اهرادرک ق�èط زا ار یرگدوبان و یرگشاخرپ و م*هد
2
 .م*نک مار a6ید ا9 و 

 د�~گv نخس »هنا�~جەزراåم mnارگحلص« زا íJ6تشXنا تIäلآ ،مدرک ەراشا هک هنوگنآ ،اما

 نخس یIJ6هرپتنوشخ یهنا9ارگشاخرپ ِلêش |سق زا م*ناوتب نامدوخ ام نونÀا د9اش و
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  ۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 یIJ6هرپتنوشخ ِتا*قالخا یەرا]رد تسخن هک منکv داEنشXپ ،نیا مEف یارب .م*�~گ;

»تس¢او لاêشا هک م*نک رکف
≤

»تس¢او و 
≤

 ریذ©ت�èیدم هک دIJگv ضرف شXپ ار ÿ;اقتم 

 رما نیا ه; منکv داEنشXپ نم دع; ماü رد .دنوشv یرگشاخرپ و داضت عبنم و دن‰سXن

 طåترم یIJ6هرپتنوشخ تسا*س و تا*قالخا ه; یربارب زا ام مEف هنوگچ هک م�زادĪب

 یربارب ،,ا*س یربارب زا نامیەد9ا نورد د9ا; ،دنویپ نیا ندوبرادانعم یارب .تسا

±دنز jیریذ©داد
≤

 م*ناوتv ضورفم mnارگدرف |سق زا تم�àع ا; اEنت .م*ناجنگ; مه ار اه

mاêما :م*مEف; ار هنا9ارگشاخرپ یIJ6هرپتنوشخ ِناêما
 داضت ِندشراد9د© یهنا*م رد هک 6

 ،یایربارب íJ6نچ انعم نیا ه; .دوشv عقاو رثؤم تنوشخ دوخ یوIJن ِناد*م رد و

±داسه;
≤

 mnادرگدرف دقن jضحمه; هک تسvوEفم هŸل; ،تسXن مه ا; دارفا یربارب ،

  .دوشm6 vدرکرکف

 

GتسDاو
H

 ٢٢مازلا و 

 رد یدرف ره :دوشv عو⁄£ هنوگنیا هک م*نک حèط توافتم m6اتساد هک د*هد ەزاجا س'

 ا; ¬ک رƒا ؛د9آ|ن ا*ند ه; درف سکچیه .ددرگv راد9د© í26٢٣فا9ت9درف ِدنیارف ِلوط

»تس¢او jنیدا*Åب jیاهت*عضو زا )درم!نز( وا ،دوشv درف ک9 ه; لد; نامز تشذگ
≤

 رد 

 یهمه .تخ�èگ نامز رذگ ِق�èط زا a2یعضو íJ6نچ زا ناوت|ن .دز�èگ|ن دنیارف نیا ِلوط

»تس¢او ت*عضو رد ،نامزورما ,ا*س رظنهطقن ه; هجوت نود; ،ام
≤
j رØا*ند ه; یاهش 

 و ندشکچوک سح ±دنا د9اش ،م*نک رکف ت*عضو ه; م*لاسگرزب هک نونÀا رƒا .م9دمآ

 یاراد هک ˚خش د9اش .م*نک ش∆اهر مه د9اش ،دهد; تسد ام ه; ندو]èطخ تحت ا9

±دنس¢دوخ زا یوق ¬ح
≤
j امز هک ت*عقاو نیا یهطساوه; ،تسا هنا9ارگدرفm

 هک ەدوب 6

 سح نیا وا ه; ،دتس∆ا; شدوخ یا© یور شدوخ ا9 و دروخ; اذغ شدوخ هتسpاوت|ن وا

 یا© یور سک چیه هک م�~گ; مهاوخv نم اما .دوشv هلمح وا ه; دراد هک دهد تسد

 یەرا]رد تاعلاطم .دهد|ن اذغ شدوخ ه; شدوخ سک چیه و ەداتس∆ان شدوخ

áاوتمm6ام ه; ٢٤ pناش vسم رد ندرک تکرح یارب هک دهدIJ ورەدا*پ د9ا; ،نا;ا*خmn ;دشا 

اصوصخ ،دنک /Xم ار a2کرح íJ6نچ هک
Ö
 یارب یرازبا دنمزا*ن ا9 دشا; رچل�و یور ¬ک رƒا 

»مه بآ نا�èج jیاههلول و mnامنهار یاهغارچ  ،ورەدا*پ .٩تکرح
≤

 .دناندرکت9امح یارب 

 یارب عقاورد ا9 ندروخ اذغ یارب ،ندرکتکرح یارب ت9امح ه; ناناوتمá اEنت

è�Íطه; ناسpا mnjانبم یاهت*فرظ یهمه .دنرادن زا*ن ند*شکسفن
 .دنوشv ت9امح 2

 ەدشp ت9امح m6اEج طسوت رƒا دروخ; اذغ ا9 و دشک; سفن ،دورب ەار دناوت|ن سک چیه
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 لوا لصف ۱۰

 دروآv مهارف mnاذغ عــــ�زوت و یزاسەدامآ یارب ،روبع یارب ەدشهتخاس Â*حم هک دشا;

 سفنت ناêما یارب ار تسØزط*حم هک m6اEج ؛د;اv9 ام یاهناهد تمس ه; ار شهار هک

  .درادv هگن راد9ا© ،ت*ف*Àا; jیاوه

»تس¢او
≤

 تسØز ط*حم و oامتجا و یدام یاهراتخاس ه; اêتا |سق یه;اثمه; یدودحات 

±دنز تسØزط*حم ه; اêتا رطاخ ه; و دوشv ف�èعت
≤

 ا; نامعازن رƒا  اما .دنکv نکمم ار 

 هعفارم نآ ا; یواáناور یاول تحت مدرم هک هچنآ و ،م�راذگ; I26نارپ رد ار یواáناور

vتس¢او رب ام هک م*�~گ; م*ناوتب د9اش ،دننک«
≤
j نه دوخ یدازونïاv گرزب هک vم�~ش، 

اق*قد لاسگرزب هک تسXن انعم نیا ه; نیا .م*با9|ن هåلغ
Ö
 هتس¢او دازون ک9 لêش ه; 

اموادم هک م9اەدش m2ادوجوم ام هک تسa6عم نیا ه; هŸل; ،تسا
Ö
±دنس¢دوخ |سق 

≤
 ار 

اررکم هک ار نامدوخ زا یر�~صت نآ هŸل; ات م*نکv ل*خت
Ö
±دنز IJسم رد 

≤
 ف*عضت 

 »٢٥یاهنıیآ یهلحرم« ه; هک تسm6اúال عضوم ک9 هتبلا نیا .م*نک اد*پ تساەدش

 هنیآ ه; a2قو تسا ەداتس∆ا شدوخ یا© یور دنکv رکف هک m6امداش /' ؛تسا روEشم

-Trotte( یرگ9د رگت9امح یەژبا ا9 ،ردام هک م*نادv وا یاشامت ا; ام و ،دنکv ەاïن

bebe(، امز ؛تسا هتشاد هگن هنیآ یوره]ور ار واm6دنس¢دوخ زا هک±
≤
j رØروف*ک شایاهش 

 یهلحرم ه*Ùش لاIäیل mnjارگدرف راذگدا*Åب ِ jیاهñاوخدوخ تفگ دوش¢ د9اش .١٠تسا

»تس¢او هچ ،a2یامح هچ .دنوشv ثداح a6ینچ  ا*خ نورد و دننکv لمع یاهنıیآ
≤

 یا

±دنس¢دوخ )f( یI26ناف ات دوش راêنا د9ا;
≤

»نادرم ا; هک m6اتساد ،
≤
j ِلاسگرزب mäزاغآ نامز 

v؟دوش عقاو رثؤم ،ددرگ  

»نادرم دسرv رظنه; هک تسا نیا هنحص نیا تلالد هتبلا
≤

±دنس¢دوخ |سق ا; 
≤

 

»نانز هک احرد ،تسا نامهنیا )ph( ک*تمساتناف
≤

 دروآv مهارف )نز( وا هک a2یامح ا; 

اåترم هک a2یامح ؛دوشv نامهنیا
Ö
 |سق نورد ار ام ناتساد و ر�~صت نیا .دوشv راêنا 

 بوچراچ ،mnارگسÅجرگد .دنکv لفق ،د9آ|ن ام راá ه; هک a2یسÅج ط;اور داصتقا

 a2یامح ط;اور ل*خت یاهەار زا »9 هک دوشv ⁄,ان یدنزرف و ردام یه�èظن زا ،ضورفم

 ِتåقارم ِتمحز ندرکمEبم :ددرگíJ6 vمضت ەداوناخ a2یسÅج راتخاس .تسا کدوک یارب

افé هن و اهIJ6چ نیدامن راتخاس یه;اثمه; ار اهنیا یهمه رƒا .رد© ِمات با*غ و ردام
Ö
 

 اEنت هک م9اهتفریذ© ار نوناق |سق درŸلمع mnوگ ،م�IJگ; رظن رد صخشم لا*خ |سق

Iناف نیا ه; هک یاه�èظن .دنکIJ vیغت m6الوط س¢ m6امز لوط رد و کدناکدنا
 ،)f( ی26

Iناف نیا نا]ز ،دزادرپv راa2j áیسÅج م*سقت نیا و نراقت مدع نیا
 Iäتعم و د*لوتزا; ار ی26

vظن رگم دزاسèسم ه�IJ ار یرگ9د pپ یهنحص زا رگم ؛دهد ناشXب ا9 ،زا شIJنیا ،زا نو 

 .تسه هک م�IJگ; ضرف ؛زاغآ زا شXپ یهق*قد زا a6ع9 .دسĪب یI26ناف

»تس¢او زا د*یا*ب
≤

»تس¢او ه; 
≤

 زا ار ام مEف هنوگچ م*سĪب و م*نک تکرح ل;اقتم 

 نم ؟دهدIJ vیغت تسا*س و تنوشخ ،ندوب عامتجارد ، اسگرزب ،داضت ،یریذ©بXسآ

»تس¢او یاهت*عقاو یداصتقا مه و ,ا*س ßطس رد مه ار�ز منکv حèط ار لاؤس نیا
≤
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  ۱۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ِتاغ*لåت هک تسا تسرد .دنIJگv رارق یرادربەرEب دروم ا9 دنوشv راêنا m6اEج ل;اقتم

 یاهتک⁄£ jشI2سگ یەد9ا اما دننکmä vوکیا© ەدشm6اEج m6اEج یارب اهتک⁄£

  و دورv لاوز ه; ور ÿم ت*مúاح .تسا ندشm6اEج ِتلالد ک9 اEنت a2یلمدنچ

 jیراوشد ِل9الد زا »9 .١١دننکv یراشفیا© بوچراچ نیا رب د9دج یاهmnارگÿم

 هک رما نیا نوچ ÿئاسم یەرا]رد ەدحتم تالا9ا نوچ mnاهتموکح ندرکدعاقتم

1ا; ه; ،تسا ریذ©تسØز ناEج یەدنیآ یارب ¨قاو ید9دEت m6اEج ندشمرگ
2

 ندنام

 زکرمتم ،دوس بسک و تع*بط رامث‰سا ،اهرازا; و د*لوت ندرکەدI2سگ یارب اهنآ قوقح

 اهنآ رادرک هک دناەدشp دعاقتم زونه د9اش .ددرگvرب ،ÿم تورث و تردق ش∆ازفا رب

 موادت ِناêما ،دتف*ب قافتا ناEج £ا£ رد هک هچنآ و دنکv رثأتم ار ناEج یهمه

 نآ ه; ام یهمه هک a2سØزط*حم ؛دهدv رارق IJثأت تحت ار ریذ©تسØز ِتسØزط*حم

 م*‰سه یرگدوبان m6اEج ِت*لاعف |سق یهنا*م رد ام هک دننادv مه د9اش .م9اهتس¢او

 هک تسا ناش∆ا را*تخا رد یرد© یه*ثرا ،تردق ،قح ه; ه*Ùش یIJ6چ هک دسرv رظن ه; و

  .دزادنا*ب رطخ ه; ار نآ د9اåن IJ6چچیه و سکچیه

الماá تسا ،ناویح و ناسpا زا ،ناEج نانÀاس یهمه jعفن ه; هک m6اEج تامازلا یەد9ا
ً
 زا 

IJچ یه;اثمه; ەد9ا نیا نونÀات و دراد هلصاف mnارگدرف ِلاIäیلوئن m6jادرگسدقت
 و یود; ی6

 ،ار مات�ود; مهاوخv نونÀا نم اما .تساەدش هتشاذگ رانک مظنم روطه; ه*لوا

 ا9 رتمa6 áحل ا; ،مدرم زا Ò6رب .مناوخ; ارف د*ل9ام رƒا -ار دوجوم یI26نافدض -ار مایI26ناف

 نیا ؟⁄,ا; هتشاد روا; m6اEج تامازلا ه; تسا نکمم هنوگچ« :دنسرپv هناروا;ان رتشXب

±دنز m6اEج رد دنهاوخv ا9آ مسرپv اهنآ زا هک m6امز اما .»تسیود; امتح
≤

 هک دننک 

الومعم اهنآ خسا© ،دنز|ن فرح m6اEج تامازلا یەرا]رد سکچیه
ً
 د9د زا .تسÍ6نم 

»تس¢او ه; فاI2عا ق�èطزا اEنت نم
≤

 نکمم m6اEج تامازلا یدنبتروص هک تسا ل;اقتم 

vامازلا ؛دوشm2 قردåم ِلاEقرد ،نارجاåنآ ،امور ِلاEمآەرطاخم ت*عضو رد هک اIJ6٢٦ 

aسرپداژن رد ،دناگنج و لاغشا رد هک mnاهنآ ِلاåقرد عقاورد .دن‰سه
 و ک*تامتسXس 2

±دنز یداEن
≤

 vق رد ،دننکåوب یدرف لاv زگره شاندشب*غ و لتق هک áالما
ً
 طåض 

»ناخ تنوشخ تحت هک m6انز ِلاåقرد ،ددرگ|ن v٢٧ومع
≤

 m6اسک لاåق رد ،دناvومع و 

 ضرعم رد و ٢٨دنرادن a2یسÅج ِقباطت هک vدرم ِلاåقرد ،دننıبv رازآ راá ط*حم رد هک

 ِد9دج یەد9ا هک مهد داEنشXپ مهاوخíJ6 vنچمه .گرم ات سóح زا ؛دناm6د; ِبXسآ

»تس¢او لد زا اEنت یربارب
≤
j ِل;اقتم áالما

ً
 و اهرادرک رد هک  ا*خ ؛ددرگv راد9د© رتل*ختم 

 هک یایربارب ،aäیجع زرطه; .m6دم و ,ا*س تا*ح د9دج لاêشا رد ،دنک ز�ر£ اهداEن

 زا; دارفا نا*م یربارب زا نامروظنم ه; هک دنکv راداو ار ام ،دوش لا*خ هنوگنیا

 دوش راتفر رگ9د صخش نوچمه صخش ک9 ا; هک تسا ک*ن هک هتبلا .م*ش∆دنا*ب
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 لوا لصف ۱۲

الماá نم هک تسا نیا مروظنم(
ً
 ار مروظنم ەاå‰شا ،مIJ6مآض*عåتدض íJ6ناوق رادفرط 

 مادک jیهج*‰نرد هک د�~گ|ن ام ه; ،مEم هک مه ردقچره ،یدنبتروص نیا اما )د*با*نرد

 یدنبتروص نیا ؟دوشm6 vد*ش∆دنا oامتجا و ,ا*س یربارب ،ط;اور زا هعومجم

 .دهدv ماجنا هس∆اقم سôس و دIJگv رظنرد ل*لحت دحاو یه;اثمه; ار یدرف صخش

 ا; ربارب راتفر نامه هک mnوگ( دوش ەد*مEف یدرف قح |سق نوچمه یربارب هک m6امز

 ،م*نکv لمح رگ9دک9 ه; تóسp ام هک یاoامتجا تامازلا زا ،)تسیدرف صاخشا

 ف�èعت ار ام راد9ا© oامتجا a2سه هک Â;اور jیانبمرب یربارب یدنبتروص .دوشv ادج

vادوجوم نوچ ار ام و دننکm2 ز یارادØسa2 امتجاo vناïسق هک تسا نیا ،دنرا| 

IJچ هک هعماج یەرا]رد ¨مج mnاعدا ؛م*نک حèط oامتجا یاعدا
 mnاعدا زج تسXن ی6

 و یدازآ ،یربارب یەرا]رد ام ِتالا*خ نآ نورد هک mäوچراچ نوچ oامتجا رما ِلاåقرد

 مدرم نا*م ط;اور لêش نوچ یربارب ،اعدا نیا س' زا .د;اv9 انعم و دIJگv لêش تلادع

±ژ�و نوچ هن و دوشv راد9د© ناش∆ا یاهدنویپ و
≤

±ژ�و یربارب نیاربانب .١٢یدرف یەژوس 
≤

 

»تس¢او ه; شایدنبتروص یارب هک تسoامتجا ط;اور
≤

»تس¢ ÿ;اقتم 
≤

 روطه; هک دراد 

 ات م�ور رتارف »دحاو« ک9 یه;اثمه; ند; زا د*یا*ب .٢٩دوشv ناعذا نآ ه; نوزفازور

 دادعتسا ،تذل jعبانم لماش :م*مEف; oامتجا و 9اåترا jیاهانگنت ار رفن کj 9یاهزرم

 و ندوبعامتجارد ،اذغ ه; ەدنشک ِقا*‰شا ،ام£ و امرگ ه; تXساسح ،تنوشخ

  .هتیلاوسکس

 ؛دوش ەد*مEف ویتکژ]~س ِت*عضو یه;اثمه; د9اåن »یریذ©بXسآ« هک ماهتفگ ەراومه نم

±ژ�و هŸل;
≤
j دنز±

≤
 ریذ©بXسآ اوه jیور زگره ام .١٣تسام کI2شم و هتس¢اومهه; یاه

 نآ ه; هک یIJ6چ و oامتجا یراتخاس ،˚خش ،a2یعقوم ا; تóسp رد ەراومه ام ،م*‰سXن

 دوش¢ د9اش .م�èیذ©بXسآ ،م9اەرطاخم jضرعم رد نآ ا; طاåترا بóسه; و م*‰سه »تم

 هک م�èیذ©بXسآ یاÂ*حمتسØز و oامتجا یاهراتخاس نآ ه; تóسp ام هک تفگ

±دنز
≤

 رب ندوبهتس¢او .م*نزv گنل مه ام ،دننزv گنل هک m6امز و دننکv نکمم ار ام 

 هتس¢او نآ ه; هک یاoامتجا راتخاس ه; تóسp سک ره :دنکv تلالد یریذ©بXسآ

 a2یعضو ضرعم رد وا ،دروخ; تسکش راتخاس رƒا نیاربانب و تسا ریذ©بXسآ ،تسا

 فرح امش ه; تóسp دوخ یریذ©بXسآ زا ام ،دشا; íJ6نچ رƒا .دIJگv رارق IJ6مآەرطاخم

±ژ�و زا م�راد هŸل; ،م*نز|ن
≤
j نخس یاهط;ار vاهراتخاس ه; و رگ9دک9 ه; ار ام هک م*�~گ 

 یریذ©بXسآ . ٣٠دنکv دنب ،تساهنآ ه; هتس¢او ام ِتا*ح موادت هک یI2گرزب یاهداEن و

اق*قد
Ö
»تس¢او نامه 

≤
 ندوبەدنز یارب 9Âا⁄£ a2ح ا9 یIJ6چ ،˚خش ه; نم .تسXن 

 داEن ا9 و دوشv هتفرگ نم زا IJ6چ نآ ،ددرگv د9د©ان صخش هک m6امز اما .ماهتس¢او

±دشت*Ÿلامبلس نیا ربارب رد نم ،دلسگv مه زا oامتجا
±دشاهر ،٣١≥

≤
 í26فرگرارق ا9 

 ناشp ام ه; یریذ©بXسآ زا یاهط;ار مEف .موشv ریذ©بXسآ ،یریذ©انتسØز ضرعم رد
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  ۱۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

vمه ام هک دهد«
≤

±دنز هک 9Âا⁄£ زا 
≤

 .م*‰سXن ادج دنکv نکممان ا9 نکمم ار نامیاه

دازآ م*ناوت|ن ام هک mnاجنآ زا ،رگ9د نا]ز ه;
 ،م*شا; هتشاد دوجو 9Âا⁄£ íJ6نچ زا ٣٢

الماá زگره
ً
  .م*با9|ن ت9درف 

»تس¢او زا دنزv دنب مه ه; ار ام هک m2امازلا هک تسا نیا شرگن نیا یاهتلالد زا
≤
j اقتم;ÿ 

vدنز هک د9آ±
≤

 .دوش رجنم مه تنوشخ و رامث‰سا ه; دناوتv اما ەدرک نکمم ار نام9اه

±دنز ,ا*س mäا9نامزاس دوخ
≤

»تس¢او هک دراد زا*ن 
≤

 تلالد نآ ه; هک یایربارب و ،ل;اقتم 

vط زا ،دنکèن ،یراذگتسا*س ِق�Eدم یهعماج ،داm6 ا .دوش قیدصت تموکح وƒام ر 

 ه; نیا و ،دنشا; هتشاد دوجو د9ا; ا9 ،دنراد دوجو m6اEج m2امازلا هک م�èیذ$ب ار رما نیا

 ،دنوشهتفرگ رظنرد روآمازلا د9ا; و دناکI2شم m6اEج روطه; تامازلا نیا هک تسانعم نیا

 نیا .دنبا9 ل*لقت ،دننکv ساسحا مه ه; تóسp اهتلم-تلود هک m2امازلا ه; دنناوت|ن

aیف*ک jیاراد د9ا; تامازلا
 ناشدوخ Iäهار ناشدوخ و دنرذگ; اهزرم زا ،دنشا; ÿمارف 2

 رد )ناüدنهانپ ،تلودmä مدرم( دنورv رگ9د زرم ه; یزرم زا هک vدرم هÀارچ ؛دنشا;

 .دåلطm6 vاEج m2امازلا رما نیا و دنال;اقتم ط;اور زا یرتعیسو یهکåش

»تس¢او رب هåلغ ،ماەدرک شال*خت هک هنوگنآ ،هف*ظو هک منکv لالدتسا مراد
≤

 روظنمه; 

±دنس¢دوخ ندروآتسده;
≤

»تس¢او د9ا; هŸل; ،تسXن 
≤
j ِط⁄£ |سق یه;اثمه; ار ل;اقتم 

 ،دشا; هچره .تسوره]ور یاهطساوmä و مEم شلاچ ا; یدنبتروص نیا .تفریذ© یربارب

»تس¢او« حالطصاه; یرارقرب ِلاåند هک دنراد دوجو یرامعتسا تردق لاêشا
≤

«ِ 

»تس¢او دنشوکv و دندرگv ناشتارمعتسم
≤

±ژ�و و m2اذ یرما ار 
≤

 a2jخانشبXسآ 

دنIJگv رارق رامعتسا ِتحت هک دنناد; mnاهت*عمج
»تس¢او تس&راá نیا .١٤

≤
 مه 

±ژ�و ِبóسه; ار ñورگ ِدا*قنا و دنکv د*یأت ار یرگرامعتسا مه و a2سرپداژن
≤
j اورm

6-

 ،|م تIäلآ هک هنوگنامه ،رگرامعتسا ،بXترتنیاه; .دراïناv ەورگ نآ دوخ ojامتجا

 رد  اسگرزب نوچمه ار شدوخ د�~گp¬، vوت-یوسpارف سØ~نهلاقم و سØ~ننامر

»تس¢او زا ار ەرمعتسم ت*عمج هک دمEفv هنحص
≤
j »دوکáسق ِتمس ه; »هنا| 

aشور j اسگرزب
 ±دوک یه;اثمه; ار ەرمعتسم زا روگ*ف نیا ام .١٥دهدv لا]ورپ هتفا69

v9هک نانچنآ ؛دراد زا*ن ت*موم*ق ه; هک م*با áشم راتسج رد تناEیرگنشور« ،شرو 

 تسا هتس¢او شاەرمعتسم ه; رگرامعتسا هک تسا نیا تق*قح اما .د�~گv ،»؟تسXچ

 تردق نادقف ا; رگرامعتسا ەاüنآ ،دنزv س' ار ندنامداقنم ەرمعتسم هکm6امز و

1رط زا .دIJگv رارق د9دEت ضرعم رد شایرامعتسا
6

»تس¢او رب هåلغ ،
≤

 صخش هک رƒا ،

 ،تسا هتس¢او رگرامث‰سا Òäاودزا ه; ا9 و هنالداعان a2لود ه; ا9 یرامعتسا یراتخاس ه;

ت ؛دسرv رظن ه; ک*ن
َ
 mnاهر یهسورپ زا ⁄¬خ; یه;اثمه; دا*قنا زا  اêشا رد í26خادناÚَر

 زا یاهخسp هچ و ؟م�èیذ©v ار یربارب زا êÿش هچ ەاüنآ اما .یربارب و یدازآ jیاعدا و

»تس¢او یاههتشر ام رƒا ؟ار یدازآ
≤

 مه زا رامث‰سا و دا*قنا رب هåلغ یارب شالت رد ار 
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 لوا لصف ۱۴

vا هک تسانعم نیا ه; ،م*لسگÀهل; بخ ؟م*لئاق شزرا لالقتسا یارب رگ9د نون، 

 یارب دوشv راومه یIJسم و تسیرو£ ،لالقتسا نیا jیوBلا رƒا اما .تسا روطنیا

í26سسگمهزا j شا نآ یاههتشرêتس¢او زا  ا«
≤
j نآ ،تسا دنمشزرا ام یارب هک ل;اقتمïەا 

 دنادرگvزا; تلود ا9 دارفا ت*مúاح ه; ار ام ،لالقتسا رƒا ؟دمآ دهاوخ شXپ هچ

aیمúاحاس' a2jسØزمه ه; ند*ش∆دنا ناêما هک یاهنوگه;
 ه; ەاüنآ ،دIJگv ام زا ار 2

pدنس¢دوخ زا یاهخس±
≤

 م*نک تقد د9ا; .دراد تلالد نا9ا©mä  ادج رب هک م9اهتشگزا; 

اددجم و ەزات یروصت یهطساوه; اEنت هک
Ö
»تس¢او زا هتفا9شزرا 

≤
 قطانم ِنا*م ل;اقتم 

 د9دEت ه; مه م*ناوتv ام هک تسmäونج و  امش یاههرکم*ن و ناEج فلتخم

 مدرم ت*عضو و ک*تامتسXس a2سرپداژن ،m6اEج a6یشpهغاز ِلêشم ،Â*حمتسØز

mäلودa
 و م*ش∆دنا*ب دنکv داج9ا I2±شم m6اEج ِت*لوئسم ناشترجاEم یهلوقم هک 2

»تس¢او نیا زا مEف یهطساوه; و .تردق jرگرامعتسا یاهەویش رب مامتومات یهåلغ ه; مه
≤

 

»تسóمه ه; تóسp ار یرگ9د شÅیب م*ناوتv ل;اقتم
≤

 یدنبتروص تنوشخ و oامتجا 

  .م*نک

»تس¢او زا oامتجا و هناواáناور |Eف ِنا*م نم ،باتک نیا رد
≤

 هنیمز و دمآوتفر ل;اقتم 

 نیا .منکv مهارف هناهاوخیربارب  ا*خ نورد یIJ6هرپتنوشخ رادرک |سق یارب ار

 یه;اثمه; ار هناواáناور mäوچراچ هکنآ نود; دنوش ەدنارورپ مه ا; د9ا; ل*لحت ح~طس

 ،یواáناور رد دوخ دقن ،یوررهرد .م�IJگ; رظن رد oامتجا ط;اور یهمه یارب  دم

aفا�رد ه; ار نآ و دهدv هناواáناور ل*لحت ه; oامتجا mnانعم
 و اق; ِط9ا⁄£ زا رتعیسو 2

 jزت .دنکv طåترم ،دنایزکرم ,ا*ستسØز رما زا vوEفم ره یارب هک mnاهشسرپ ،ماود

 »تم دناوت|ن سکچیه هک تسا رارق نیا زا ¨*بط عضو یه*ضرف یەرا]رد نم ل;اقتم

 و تساەدوب íJ6نچ هن و تسا روآماود-دوخ ِندوب |سق هن ند; .دروا*ب ماود دوخ ه;

 a2jسه |سق ار ند; ەراومه هک ،رهوج ک�IJ6فاتم ارچ هکنیا یارب تسÿ*لد íJ6مه

اصخشم بوچراچ زگره ،تساهتفرگ رظنرد مهزاهتسسگ mnاهزرم ا; هتفا9شI2سگ
Ö
 mäوخ 

 ماود ات تساەدش ەدĪس نارگ9د ه; ند; .تساەدوبن تسXچ ند; ک9 هکنیا مEف یارب

 ا9آ .دنک ەدافتسا شدوخ ِتسد زا دناوتب هکنآ زا لåق اهتسد زا یاهعومجم ه; ؛دروا*ب

mا*ح سکودارا© نیا یزادرپموEفم یارب ñار ک�IJ6فاتم
 طاåترا نیا هک ەزادنا نامه ؟تس2

 و تساهتفا9 ناماس oامتجا یاهنوگه; رتعیسو mnانعم رد ،دسرv رظنه; ˚خشانıب

±دنز ojامتجا ِناماس ه;
≤

 ،م�~شv راذƒاو یIJ6چ ه; هک  احرد ام یهمه .تسا فوطعم 

1افتا نیا .ا9از مه و تسا لعفنم مه هک a2یعقوم ؛م*نکv زاغآ
2

 ±دوک a2قو هک تس

 فالخ ،زاغآ نامه زا ام .دĪسv یرگ9د سک ه; ار ±دوک ¬ک :دتفاv دوشv دلوتم

 کدوک ِپ9دا a2ح .تسا í26فرگلêش دنیارف رد ەدارا ار�ز م�~شv تسده;تسد نامەدارا

 .دنک یIJگولج ،شاندشاهر بóسه; ،ه$ت jیا© رد وا گرم زا هک داتفا m6اÈ~چ ِتسد ه; مه

 ه; ب�èق شÅک نیا ،دنک اهر نا;ا*ب رد ار نآ ات ˚خش ه; دĪس ار وا شردام هک m6امز

 aäلاج یهنحص شاەدارا فالخ ندرکتسده;تسد ار ¬ک هشXمه .دوب وا í26شک

 ار تåقارم یهف*ظو ەدننکتåقارم و دورv تسد نآ ه; تسد نیا زا کدوک .تسXن

aتبم jشÅک یه;اثمه; تسا نکمم هک è�Í2ط ه; ؛دراد ەدEعرب
 دازآ mäاختنا ا9 ەدارا رب 6



  ۱۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 دوخ ه; دادرارق ِلêش هشXمه و تسXن ت9اضر رب a6تبم ەراومه تåقارم .دوشp ه]èجت

اررکم و نامز لوط رد ،درف ِناج یەIJش تسا نکمم :دIJگ|ن
Ö
 یدوجوم یاههتساوخ ا; 

 ِت9اور چیه ه; هک دراد دوجو یرتگرزب یوعد اجنیا .دوش ەد*شک نالان و هنسرگ

»ناردام oامتجا ِناماس زا ˚خشم
≤

»تس¢او .تسXن »تم ندرکتåقارم ا9 
≤
j ©ه; ام راد9ا 

±دنز ِدوخ یارب ندشت9امح jیداصتقا و oامتجا لاêشا
≤

 نوIJب هک تسXن یIJ6چ ،ندرک 

»تس¢او |سق ؛م*نک دشر نآ زا
≤

 .دوش لالقتسا ه; لد; نامز رذگ رد هک درادن دوجو 

 oامتجا یاهراتخاس a2قو ،دوب هتس¢او نآ ه; ناوتب هک تسXن یIJ6چ a2قو

±دنز دوخ نیا ەاüنآ ،دننکa6 vیشpبقع ا9 ەدروختسکش
≤

 ا9 دتفاv تنŸل ه; هک تس

±دنز :دروخv تسکش
≤

»تس¢او راد9ا© ِت*عضو .دوشIJ6 vگناەرطاخم 
≤

 تسا نکمم 

 تåقارم ،دنراد »�IJ6ف شلاچ هک m6اسک ا9 و نادنملاس و ناáدوک نوچ Ò6رب ِلاåقرد

م9ات*عضو نیا jعبات ام یهمه اما ،دåلط; یI2شXب
.  

mاسک IJ6ن ام هک دراد تلالد نیا رب ا9آ و ؟تسانعم هچ ه; »٣٣ندش تسده;تسد« IJبعت
6 

 ،م�~شv تسده;تسد هک m6امزمه ام ا9آ ؟دناەدش ەدĪس ام تسد ه; m6اسک هک م*‰سه

aع9 نیا و ؟دناەدش ەدĪس اهنآ ِتسد ه; نارگ9د هک م*‰سه mnاهنامه
 ناصقن |سق 6

 oامتجا یاهط;ار یه;اثمه; هک m6امز تسا هåناجود کش نود; هک فرط ود ره یارب

 ٣٤ناEجo mäامتجا jیانعمه; ام a2قو ،دهدv تسکش ار ام ناEج هک m6امز ؟دوشv ەد9د

vجنر ند; ،م�~ش vار شاندوبەرطاخمرد و دشک pناش vش∆امن تلاح دوخ ؛دهدj نیا 

í26فرگرارق .تسا مشخ ِنا*ب a2ح ا9 ,ا*س تساوخ |سق ،نآ ا; ەارمه ا9 ،ەرطاخم j 

اق*قد ،گرم ا9 بXسآ jضرعم رد ند; توافتم
Ö
 ش∆امن ه; ار ندوبەرطاخمرد زا êÿش 

vنچمه و دراذگíJ6 9عa6 ش زاêÿ جنر تساهنالداعان هک یرباربان زا vنیاربانب .درب، 

mوزفازور روطه; هک mnاهت*عمج زا یرا*س¢ ِت*عقوم
 رارق ریذ©انتسØز یاەرطاخم رد 6

 ام ارچ م*سĪب نامدوخ زا رƒا .دشکv شXپ ار m6اEج m2امازلا زا شسرپ ام یارب ،دنراد

 ِتاEیجوت رد خسا© ،دنشکv جنر ام زا یاهلصاف رد هک م*شا; m6اسک بقارم د9ا;

 نورد رگ9دک9 ا; ناEج رد ام هک تسا ت*عقاو نیا رد هŸل; ،دوش|ن تفا9 هنارالاسرد©

»تس¢او رب a6تبم Â;اور
≤
j اس ل;اقتمÀچ .م*نIJ

 تسد ه; ،ام تشون£ مان ه; ی6

  .تسیرگ9د

 یەژوس هÀارچ .م*نک روبع ،م9درک زاغآ نآ ا; هک هئوزورک نوسÅیبار روگ*ف زا د9ا; نیاربانب

الماá ،دنمند;
ً
±دنس¢دوخ ِناصقن ا; ،وا سکعرب 

≤
 íJ6نچمه .دوشv ف�èعت شا

»مه بارطضا و مشخ ،ل*م ،ند*لان هنوگچ هک م*باv9رد ناصقن نیا یهطساوه;
≤

 رد 

اصوصخ ؛دنباv9 مسجت هنحص نیا
Ö
 ا9 و دوشv ریذ©انلمحت ندوبضرعمرد هک m6امز 

»تس¢او
≤

»تس¢او و ندوبضرعمرد زا ند*شکجنر .درک ت�èیدم ناوت|ن ار 
≤

 vه; دناوت 
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»تس¢او ،ط9ا⁄£ مادک تحت .دماجناv مEف ِل;اق |شخ
≤
j یهنحص ک9 ه; لد; ل;اقتم 

 دنویپ نیا یرگدوبان jیەوقلا; ِتردق هنوگچ ام ؟دوشv تنوشخ و داضت ،یرگشاخرپ

  ؟م*مEفv ار oامتجا

 

 ی;:'9رپتنوشخ و تنوشخ

íشک هک دراد دوجو یوعد نیا یارب ÿ*لد هچ :دناەد*سرپ EíJ6لأتم و قالخا یهفسالف
26 

 شسرپ ،لاؤس نیا ه; í26خادرپ لومعم یەویش ؟تسا هجوم í26شک عنم و ؟تسا طلغ

1رع اm2 9ا*هالا ñا9ïاج ؟تسا قلطم یرادزا; ا9 نامرف ،ت*عونمم ا9آ هک تسا نیا زا
6
 

 ا9آ :دوشv حèط نآ ا; ەارمه IJ6ن یرگ9د شسرپ ؟قالخا ا9 تسا نوناق یهلئسم ؟دراد

 ه*جوت í26شک a2ح ا9 ندزبXسآ هکm6امز ؟دراد دوجو ت*عونمم نیا رب m2ائانث‰سا

vس و ؟دوشôند اهثح; سåنیا لا vائانث‰سا هچ هک دندرگm2 چ هچ و دنراد دوجوIJ6ی 

 دوخ زا عافد ؟دنهدv ناشp ت*عونمم نآ ٣٥ِقلطم-نادنچ-هن-رگ9د ِتلصخ یەرا]رد ار

الومعم
ً
  .دوشv ثح; دراو اجنیا زا 

 m2ائانث‰سا رƒا ،لاثم روطه; .ەدعاق دوخ زا رتمEم د9اش ،تسا مEم ەدعاق یارب انث‰سا

 تسa6عم نیا ه; ،دنشا; انث‰سا ەراومه اهنآ رƒا و دشا; هتشاد دوجو í26شک عنم یارب

 ت*عونمم ندوبقلطم-نادنچ-هن-رگ9د .تسا قلطم-نادنچ-هن-رگ9د í26شک عنم هک

pناش vعنم دوخ هک دهدj شکí
 بقع شدوخ زا ا9 و دشا; شدوخ رگنا*ب دناوت|ن 26

vpشıدنرادزا; یاهتردق ا9 دن±
≤

  .دنکv قلعم ار شا

 یاهەویش رد ار حالطصا نیا م*ناوتv ام .تسا مEم را*س¢ Òالطصا »دوخ زا عافد«

 ه*جوت دوخ زا عافد یه;اثمه; ار یاهلمح ره هک م*ÅیÙب Òäراخ تسا*س یهنارگvاظن

vاعم نوناق رد روطنیمه و دنکé مآè�êا هک اÀاررقم نونm2 شک یارب ارí26 پXگشIJ٣٦هنا 

المع و ،دناوتv دوخ زا عافد .تساهتفرگ رظنرد
ً
 تاناویح ،ناáدوک ،نا]~بحم زا عافد ه; ،

 jیانعم زا ⁄¬خ; هک Â;اور ه; عقاورد ؛د;ا9 شI2سگ دناک9دزن امش ه; هک m6اسک ا9

 íJ6نچ یەدودحم و فرعُم م*سĪب هک تسا رادانعم نیاربانب .دن‰سه دوخ رتعیسو

 طس¢ خنسمه m6ارگ9د یIJگر]رد ِتEجرد ار دوخ موEفم IJ6چ هچ ؟تسXچ Â;اور

vالومعم نارگ9د نیا ارچ و ؟دهد
ً
 لاåند ه; ناش∆ا ا; هط;ار ا9 و دنا»�ژولویب m6ادنواشØ~خ 

aäبس یاهدنویپ
اتÙسp یزیامت ؟تساەدش رارقرب ٣٧

Ö
 m6اسک نا*م کوکشم و ñاوخåلد 

 ه; تسد تسا نکمم درف اهنآ زا ت9امح مان ه; -دناک9دزن دوخ ه; هک تسا رارقرب

 نکمم و دنراد رارق دوخ ه; تóسp هلصاف رد هک m6اسک و - دنزب ،لتق a2ح ،تنوشخ

 زا ⁄¬خ; ¬ک هچ و IJ6چ هچ نیاربانب .دشکن ار اهنآ دوخ زا عافد رد درف تسا
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  ۱۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ا9آ ؟دوش عافد د9ا; »دوخ« ِک�è]ور ِتحت Â;اور هچ زا و د*‰سه امش هک تسیدوخ

1الخا ث*ح زا
2

1رع
6
±دنز زا هک تسا روآمازلا 

≤
 م*نک تظافح دنرتک9دزن ام ه; هک m6اسک 

»نهرف هچ و یداصتقا هچ ،mnا*فارغج ث*ح زا هچ هک m6اسک زا ا9
≤

 ضرف ام زا رود 

v؟دنوش  

اè�åقت ا9( دنامدوخ زا ⁄¬خ; هک m6اسک و مدوخ زا نم رƒا
Ö
1اá یەزادناه; 

6
 مسانشv ار اهنآ 

 تسرد .تسا یاهط;ار ،متسه هک a6م نیا و دوخ نیا ەاüنآ ،منک عافد )مراد تسود و

mاسک ه; ،دنراد قلعت دوخ jورملق ه; دوشv ضرف هک Â;اور íJ6نچ اما ؛تسا
 دودحم 6

 ورملق ه; هک m6اسک زا عافد یارب تنوشخ ِتس&راá رد درف .دناه*Ùش و ک9دزن هک دناەدش

 ەدناشوپ دوخ زا عافد jیوعد ا; ñورگ س' .تساەدش ه*جوت ،دنراد قلعت دوخ م�ژر ا9

vنا و دنوشïیامح هک دنراد ار نیا شزرا راa2 گناتنوشخIJ6 ناش∆ا زا تنوشخ ربارب رد 

 نیا روظنمه; دوشv لامعا نارگ9د ه; تóسp هک a2نوشخ ،انعم نیا ه;  .دIJگ تروص

 نیا .دنکv روEظ زا; انث‰سا ِنورد تنوشخ ت*عونمم .دوشp لامعا دوخ ه*لع هک تسا

íشک ت*عونمم دجاو ،دن‰سXن دوخ jورملق وزج هک m6ارگ9د را;
 ⁄¬Åک دنناوت|ن و دنا26

ارهاظ ام ا9 و نم ،یاmnارجا ِت*عونمم íJ6نچ ِبا*غ رد و .دنهد زورب IJ6مآتنوشخ
Ö
 یارب 

  .م9اهجوم í26شک

 عافد تنوشخ ا; ،تنوشخ ربارب رد ش»دوخ« jورملق زا ñورگ ا9 ¬ک a2قو ،ەوالع ه;

vنتهن ،دنکEانث‰سا اmn pسÙات
Ö
 مهارف تنوشخ ه*لع ت*عونمم یارب بقاعتم و گرزب 

vل; ،د9آŸن نا*م ِناحجر هIJب زا ع~نمم تنوشخ رب ت*عونمم یوíJ6 vانث‰سا .دورmn 

»نج ِت*عقوم IJjسم ت*عونمم یارب
≤

 قح هشXمه نآ رد هک a2یعقوم ؛دنکv راومه ار 

امتح اما ،دراد دوجو دوخ ورملق ا9 دوخ زا IJ6مآتنوشخ ندرکعافد ه;
Ö
 زا عافد ،عافد نیا 

áارگ9د ەوبنا لm6 ن ،دنرادن قلعت دوخ ه; هکXەراومه هک تسانعم نیا ه; نیا و .تس 

±دنز زا نم هک دن‰سه m6اسک
≤

 m̄j رد هک دوب دنهاوخ m6اسک هشXمه و منک|ن عافد ناش

±دنز ربارب رد تنوشخ زا ەدافتسا
≤

±دنز ا; هک دن‰سه mnاه
≤

 ەرگ یاەد*چ*پ روطه; نم 

 هک دناm6ارگ9د نانیا و دن‰سه نم دوخ یهتفا9شI2سگ ورملق زا ⁄¬خ; و تسا ەدروخ

1الخا یدنویپ í26شاد رد ار ناش∆ا
2

1رع
6
9Íاقد íJ6نچ رد .منکv ,انشزا; نم ا; 

2، 

اددجم تنوشخ ه*لع ت*عونمم
Ö
 و .دنکv ت;اث ار دوخ ندوبقلطم-نادنچ-رگ9د-هن 

»نج یەوقلا; ِت*عضو |سق ت*عونمم یارب mnانDت‰سا
≤

 vتسد ا9 دوشáیعقوم مa2 

»نج قطنم ِدوبمه هک
≤

 دنواشØ~خ و ک9دزن هک صخش نآ ا9 نیا یارب ¬ک رƒا .تس

 هچ تحت و دنکv زیامتم ک9دزنIJغ زا ار ک9دزن IJ6چ هچ رخآتسد ،دشک; تسا

1الخا ث*ح زا دناوتv زیامت نیا 9Âا⁄£
2

1رع
6
  ؟دوش ضرف هجوم 

mاسpا قوقح ÿjلملاíJ6ب نارگهلخادم ،هتبلا
 یاهíJ6هاش« اEنآ ه; اè�êمآ رد ام هک m6اسک ،6

اصوصخ ام هک تفگ دنهاوخ ،م*�~گv »٣٨لاIäیل
Ö
 م*شا; ەدامآ ەراومه د9ا; لوا ناEج رد 
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 لوا لصف ۱۸

 رب تائانث‰سا .تسا توافتم ¨طق روطه; نم ثح; اما .م�ورب گنج ه; m6اسک یارب ات

ñورگ ِندشنامهنیا!mäا9ت�~ه لاêشا رگناشp یIJ6هرپتنوشخ راجنه
 لثم ،دنا٣٩

اصخشم Í2طنم ه; هک ،مسXلانویسان
Ö
»نج 

≤
 نم :تسرارق نیا زا قطنم .د*ماجنا دهاوخ 

 ؛منک عافد ،دنامدوخ áÿj م�ژر زا ⁄¬خ; هک m6اسک ا9 ،دنانم ه*Ùش هک m6اسک زا هک مل9ام

 زا اEنت نم :رتنشور ِنا]ز ه; .دن‰سXن ه*Ùش نم ه; هک m6اسک زا درک مهاوخن عافد اما

 ه*لع عافد نیا و دن‰سه ،نم یارب ,انشزا; ل;اق ا9 ،نم ه*Ùش هک منکv عافد m6اسک

 ه; ام íJ6ب یروآقلعت دنویپ چیه و دن‰سXن نم یارب ,انشزا; ل;اق هک دوب دهاوخ m6اسک

 تسا نیا منک حèط اهلاثم نیا ا; ار نآ منکv شالت هک ⁄¬سرپ .درادن دوجو دسرv رظن

mاسک íJ6ب دنکv داج9ا زیامت هک دراد دوجو یراجنه ا9آ هک
 هک دنراد قلعت ñورگ ه; هک 6

±دنز
≤

 و دنرادن قلعت ەورگ نآ ه; هک m6اسک ا; دراد ندرکتظافح شزرا ناشیاه

±دنز
≤

 دوشv بجوم a6مض روط ه; هچنآ .درادن عافد ا9 تظافح شزرا ناشیاه

mاسک هک تسا نیا ،دوش لامعا تنوشخ ه*لع ت*عونمم رب mnانث‰سا
 ه; هک دن‰سه 6

 m6اسک ا; تóسp رد هک احرد .دناتنوشخ ه*لع ت9امح یهتس∆اش و م�راد قلعت اهنآ

 بجوم و دروآر]£ mäوخه; یIJ6هرپتنوشخ ِلصا تسا نکمم ،م�رادن قلعت اهنآ ه; هک

áدوش اهنآ عفن ه; هلخادم شها.  

 لوصا زا Ò6رب هک تسا ت*عقاو نیا حèط هلئسم اما ،دسرv رظنه; هنانıبد; هچرƒا

1الخا
2
امامت ام 

Ö
 نا*م زیامت .دن‰سه ام ,ا*س عفانم و اهبوچراچ ِتاناسون تحت 

 Ò6رب هک دهدv ناشp ،دنرادن هک a2یعمج و دنراد ار IJ6مآتنوشخ عافد شزرا هک a2یعمج

±دنز
≤

±داسه; اه
≤

±دنز زا رتدنمشزرا 
≤

 نیا نم داEنشXپ نیاربانب .دنوشv ظاحل رگ9د یاه

1رعم یIJ6هرپتنوشخ رب انث‰سا نآ طسوت هک ÿصا هک تسا
6
 vن نامزمه ،دوشIJ6 

 یا*Eم هک m6اسک :تساهت*عمج نا*م jزیامت یارب یایIJگەزادنا متسXس

 و دنرادن شزرا ریذ©داد یه;اثمه; هک m6اسک ا9 م*‰سXن اهنآ یارب ñ٤٠اوخداد!یراوگوس

 زا تالاوحا یهمه رد د9ا; و م*‰سه اهنآ یارب ñاوخداد!یراوگوس jیا*Eم هک m6اسک

  .درک یIJگولج ناشگرم

 م*گنج; م9اەدامآ ام هک دهدv ناشp یIJ6هرپتنوشخ لصا یارب m2ائانث‰سا حèط نیاربانب

1الخا ل9الد و م*شک; تسا نکمم a2ح و م*ناسرب بXسآ و
2
 .م*نک هضرع ناملامعا یارب 

 م�ژر ه; هک m6اسک زا عافد رد مه و شدوخ زا عافد رد مه رفن ک9 ،قطنم نیا ا; قباطم

mاسک ؛دنکíJ6 vنچ دنراد قلعت دوخ زا یاەدI2سگ
 اهنآ ا; ندشنامهنیا!mäا9ت�~ه هک 6

 اهدوخ jرتعیسو ,ا*س اo 9امتجا یەزوح ِناüدنزاس یه;اثمه; هک m6اسک ا9 تسا نکمم

 هک( دشا; تسرد ەرازگ ن�èخآ نیا رƒا و .دنوشv ,انشزا; ،دراد قلعت اهنآ ه; دوخ هک

 هک m6اسک رطاخ ه; مشک; ار اهنآ ا9 مناسرب بXسآ اهنآ ه; مل9ام نم هک دن‰سه m6اسک

£ oامتجا m6jامهنیا!ِت�~ه |سق رد ناش∆ا ا;
 قشع ناش∆ا ه; نانچ هک m6اسک ا9 ماک�⁄
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  ۱۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

vشخ;ماوق قشع نیا هک مزروj کXسa
1الخا ه*جوت |سق ەاüنآ ،)تسا نم 2

2
 یارب 

اق*قد هک دراد دوجو تنوشخ
Ö
aخانشت*عمج jیانبمرب 

  .د9آv د9د© 2٤١

1الخا ثح; نیا یهنا*م رد ,انشت*عمج 
2
 تنوشخ ِت*عونمم رب تائانث‰سا یەرا]رد 

 ا; هن یIJ6هرپتنوشخ مEف یارب ام نم رظن ه; هک م�~گv مراد عقاورد ؟دنکv هچ

1الخا mäوچراچ
mوافتم jع~ن ا; هŸل; 2٤٢

 وره]ور ،,ا*س یاهلئسم a6ع9 ،هلئسم زا 2

vرب هک یراجنه ،تسخن یهلهو رد .م�~شvگناIJ6دنز نا*م ات م�±
≤

 زا م*ل9ام هک mnاه

±دنز ا; م*نک عافد اهنآ
≤

 داج9ا زیامت ،م*شوپv مشچ اهنآ زا یرثؤم روطه; هک mnاه

±دنز íJ6ب هجومان یاهنوگه; هک تسا ٤٣تسا*ستسØز ِلمع زا ⁄¬خ; ،م*نک
≤

 یاه

±دنز و ریذ©داد
≤

  .دراذگv زیامت ریذ©انداد یاه

±دنز یهمه هک م�èیذ$ب ار روصت نیا ام رƒا اما
≤

 نیاربانب و ،دنریذ©داد ناسک9 یاهنوگه; اه

 یداصتقا و یداEن ِتا*ح طسوت لصا نیا هک د;ا*ب ناماس یاهنوگه; د9ا; ,ا*س ناEج

 یهلئسم ا; هEجاوم زا یرگ9د یەویش د9اش ا9 توافتم یاهج*‰ن ه; ەاüنآ ،دوش قیدصت

±دنز ک9 رƒا ،دشا; هچره .م*سرv یIJ6هرپتنوشخ
≤

 ەاïنآ ،دشا; ریذ©داد ،ادتبا زا ،

íJ6مأت و تظافح یارب یا⁄¬∆دنامزح هنوگره j دنز نآ±
≤

 تروص بXسآ و یدوبان ه*لع 

  »٤٤ریذ©داد رما لا9êدار یربارب« م*ناوتv ام هک هچنآ ،رگ9د IJبعت ه; .تفریذ© دهاوخ

 ِتا*قالخا |سق یارب a2خانشت*عمج ط⁄£شXپ نوچمه دناوتv ،م*مانب

 زا د9اåن سک چیه هک م�~گ|ن نم .دوش ەد*مEف ،دراد|نرب انث‰سا هک یIJ6هرپتنوشخ

 .دشا; یروé6 نآ رد هلخادم هک درادن دوجو یدروم چیه ا9 دنک عافد سک چیه

 jیاهوIJن و تنوشخ ا; تسا ەدوشگ یدIäن اما ،تسXن قلطم ÿصا یIJ6هرپتنوشخ

  .شØ~جدروآمه

الماá یدرک�ور م�~گ; هک مل9ام
ً
±دنز زا ندرکتظافح ه; هناهاوخیربارب 

≤
 یزادنامشچ ،

1الخا یاهظحالم ه; ار لا9êدار ,ارکومد زا
2

1رع
6
 ن�èمت روطچ هکنیا یەرا]رد 

mومزآ íJ6نچ ، ا*خ íJ6نچ نورد .د9ازفاv ،م*نک یIJ6هرپتنوشخ
 نیا زا ناEج ه; هک 6

±دنز نا*م m2وافت چیه ،درگنب ق�èط
≤

±دنز و دنراد ندشتظافح شزرا هک mnاه
≤

 هک mnاه

 ،دنوشv ت�èیدم ەدنز تادوجوم هک یاەویش رب یریذ©داد .تسXن دنریذ©داد ەوقلا;

 ندرک رکف یاهەویش و تسا*ستسØز زا a6تسسƒان یدعُ; ِتماق ه; و دنکm6 vارمêح

 ثح; نیا هک تسا نیا مرتنوزف یوعد .د9آv رد ەدنز تادوجوم نا*م یربارب یەرا]رد

ام*قتسم ،یربارب زا ت9امح رد
Ö
 .دوشv طåترم یIJ6هرپتنوشخ تسا*س و تا*قالخا ه; 

íشک ِت*عونمم یەدنرادر]رد تسا نکمم IJ6هرپتنوشخ رادرک
 ل*لقت ل;اق اما ،دشا; 26
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 لوا لصف ۲۰

 هک ¬ک عضوم ه; داد ناوتv هک ß6سا© ،لاثم روطه; .تسXن a2یعونمم íJ6نچ ه;

±دنز رادفرط«
±دنز ربارب jشزرا یارب د9ا; تسخن هک تسا نیا ،تس»٤٥≥

≤
 م*نک لالدتسا 

±دنز ه; قح و تسa2سXنج یرباربان ه; دEعتم عقاورد عضوم نیا هک م*هد ناشp و
≤

 ار 

±دنز ه;
≤
j ینجa

6 pسóت vعرد دهدíJ6 j خاس یارب ار نانز عو⁄/م یواعد هکنیاí26 دنز±
≤
j 

 نا*م توافت و تسXن oامتجا یربارب ا; راüزاس ¨ضوم íJ6نچ .دربíJ6 vب زا ربارب و دازآ

  .دنوشv ریذ©انداد ،رگ9د را;ک9 ،نانز .دنکv د9دشz ار ریذ©انداد و ریذ©داد

1الخا و ,ا*س یاهرادرک رƒا
2

1رع
6

±دنز jیدرف ِتلاح |سق ه; نام
≤

 ِدنیارف ا9 

 ام هکنیا یەرا]رد لمأت ه; هک دوش دودحم رادمتل*ضف ِتا*قالخا ا9 یIJگم*مصت

»تس¢او زا ⁄¬Åیب نآ هک تسه نآ رطخ ،دزادرپv ،م*‰سه هک دارفا یه;اثمه;
≤
j ل;اقتم 

 m̄ رد ار یربارب زا یدنمند; jیدنبتروص هک م*هد; تسد زا ار oامتجا و یداصتقا

»تس¢او .دراد
≤
j ما ضرعم رد ار ام دوخ یه]~نه; ل;اقتمêرارق یرگدوبان ا9 ندشاهر ِنا 

vنچمه اما ،دهدíJ6 امازلاm
1الخا 2

2
1رع

  .دنکíJ6 vعم اهدما*پ نیا ندشa0نخ یارب 6٤٦

mوافت هچ mäوچراچ íJ6نچ
 ه; دEعتم تنوشخ لاêشا ÀI0ا ؟دنکv داج9ا ام یهش∆دنا رد 2

 هچ م*مصت بوچراچ و .هن هچ دشا;ەدش یزادرپموEفم اراêشآ دEعت نیا هچ ؛دنایرباربان

 یەرا]رد ار اهضرفشXپ زا یرامش ،a2یعقوم ره رد ،هن هچ دشا; تنوشخ زا ەدافتسا

 ا9 دوشv تنوشخ لامعا ه; ق�~شz ناش∆ا یIJگرظنرد ا; هک دنکv حèط m6اسک

 دناوتن یدرف رƒا تسا نکممان تنوشخ ت*عونمم ه; یرادافو ،لاثم روطه; .دوش|ن

 ،ñورگ ،یدرف رƒا .دسانش¢ ار وا و دناد; ،دوش هتشک د9اåن هک ار یاەدنز دوجوم مان

 مEف í26شکن ه; نامرف تسا نکمم هنوگچ ،دوشp هتفرگ رظنرد a6تسØز ا9 ەدنز a2یعمج

 یاهنوگه; دنناوتv هک دناmnاهنامه  ،دنوشv ضرف ەدنز هک m6اسک تفگ دوشv ؟ددرگ

±دنز زا í26شک ِت*عونمم یهطساوه; و دنشا; هتشاد vان رثؤم
≤

 .دوش تظافح ناش

 هک تسا راوتسا ضرفشXپ نیا رب í26شک ت*عونمم رƒا .تسیروé6 مه یرگ9د یهتکن

±دنز یهمه
≤

 ناشەا9ïاج ه; و دراد ط]ر ندوبەدنز سفن ه; شزرا نیا و ،دنراد شزرا اه

 هک تسa2یعضو ه; هتس¢او یوعد نیا ماع ِت*لومش ەاüنآ ،ەدنز m2ادوجوم یه;اثمه;

 ه; .دشا; ەدش ەد*شک a6تسØز تادوجوم یهمه £ رب ربارب یاهنوگه; شزرا نیا jیاول

 یەرا]رد اEنتهن و تاناویح یەرا]رد د9ا; هŸل; ،صاخشا یەرا]رد د9ا; اEنتهن ام انعم نیا

±دنز عاونا و ەدنز یاهدنیارف ،اهمتسXس ه; د9ا; هŸل; ،ەدنز تادوجوم
≤

  .م*نک رکف 

±دنز :دراد دوجو IJ6ن vوس یهتکن
≤

 یه;اثمه; د9ا; شانادقف a6ع9 نیا و دشا; ریذ©داد د9ا; 

±دنز نآ ،ندرکدوبان و í26شک ت*عونمم ات د;ا9 موEفم نادقف ک9
≤

 تادوجوم نا*م ار 

±دنز Ò6رب نآ رد هک 9Âا⁄£ .دناجنگ; ،دنوش íJ6مأت تنوشخ ربارب رد د9ا; هک یاەدنز
≤

 اه

±دنز زا I2شXب
≤

 هج*‰ن .دور یربارب ِت*عضو ِتاقالم ه; دناوت|ن ،دنریذ©داد رگ9د یاه

±دنز راá ه; اEنت ،لاثم روطه; ،í26شک ت*عونمم هک دوشv نیا
≤

 دنریذ©داد هک د9آmn vاه
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  ۲۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز jراá ه; هن و
≤

±دنز( دنوشv ضرف ریذ©انداد هک mnاه
≤

íJمه هک mnاه
 IJ6ن نونÀا 6

الماá زگره نیاربانب و دناهتفرتسدزا
ً
±دنز قلطم jیریذ©داد IJسم رد .)دن‰سXن ەدنز 

≤
 د9ا; ،

 تا*قالخا |سق تسا رارق رƒا دIJگ رارق باطخ دروم یریذ©داد توافتم عــــ�زوت

±دنز ربارب شزرا یIJ6هرپتنوشخ
≤

 عــــ�زوت نیاربانب .دنک قیدصت و دIJگ; ضرفشXپ ار اه

توافتم د*لوت مEف یارب دوش mäوچراچ دناوتv یریذ©داد رباربان
 رگ9د و اهناسpا ٤٧

 راêنا راتخاس ک9 نورد عقاورد ا9 یرباربان راتخاس ک9 نورد ەدنز ِتادوجوم

 ،دIJگvر]رد ار اهناسpا یهمه یروص یاهنوگه; یربارب هکنیا jیوعد .IJ6مآتنوشخ

 ،نیا زا I2شXب ا9 و دوشv د*لوت m6اسpا هنوگچ هک تسیدا*Åب ِ شسرپ نیا í26شاذگرانک

 یارب .هن ¬ک هچ و دوشv د*لوت ,انشزا; ل;اق و دنمشزرا m6اسpا یه;اثمه; ¬ک هچ

 یهمه رب یروص یاهنوگه; د9ا; ،دوش رادانعم موEفم ک9 یه;اثمه; یربارب هکنیا

 حèط ار ضرف نیا م*ناوتv یروص mäjا9قادصم نیا زا س' a2ح اما ،دنک تلالد اهناسpا

 ا9 و تسا ناسpا یدودحات ¬ک هچ و تسا ناسpا یهلوقم نورد ¬ک هچ هک م*نک

áالما
ً
الماá ¬ک هچ ؛دوشv درط 

ً
 íJ6ب زا رƒا ¬ک هچ ؛تسا ەدرم یدودحات ا9 و ەدنز 

 ه; .تساەدش oامتجا رثؤم ِگرم jراچد هک ¬ک نآ ؛هن ¬ک هچ و تسا ریذ©داد ،دورب

 عضو هن و م�IJگ; رظن رد نامل*لحت یارب یاهنیمز ار ناسpا م*ناوتv هن ام ،ل*لد íJ6مه

1رط زا :نآ دا*Åب یه;اثمه; ار ¨*بط
6
 نورد و تس�ß6رات ث*ح زا IJغتم vوEفم ناسpا 

 دوشv یدنبلصفم توافتم یاهنوگه; رباربان j,ا*س و oامتجا تردق ِلاêشا یهنیمز

 زا تسا رپ و دوشv هتخاس mnانبم jیاهدرط نورد m6اسpا یەزوح رگ9د فرط زا و

الصا هک mnاهروگ*ف
ً
 رباربان عــــ�زوت هنوگچ هک مسرپv مراد عقاورد .دنیآ|ن باسح ه; 

 ار نآ و ەدش دراو یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ یەرا]رد هنالمأتم ند*ش∆دنا ه; یریذ©داد

 یریذ©داد یهظحالم نیا هک دشا; هتشاد راظتنا ¬ک تسا نکمم .دنکv جاجوعا راچد

 نونÀا رد یریذ©داد هک تسا نیا نم ثح; اما ،دناەدرم هک دشا; طو]èم m6اسک ه; طقف

±دنز
≤

±ژ�و |سق و دوشv ارجا 
≤

 ناششزرا ؛تسا ەدنز تادوجوم ه; بس‰نم هک تس

ام*قتسم و دهدv ناشp اهشزرا توافتم یەراوحرط |سق نورد ار
Ö
 شسرپ نیا ه; 

 یریذ©داد .هن ا9 دوشv راتفر هنالداع و ربارب یاهنوگه; ناش∆ا ا; هک تسا طو]èم

±دنز د*نادv امش هک یاهنوگه; تسا ندرکحاض*‰سا mnاناوت یانعمه;
≤

 و دراد شزرا نات

±دنز نادقف
≤

mد; نوچ امش ند; ؛دراد شزرا IJ6ن امش 
±دنز تسpاوتv هک 6

≤
 ،دنک دشر و 

 یاه⁄¬∆دنامزح و د;ا9 شهاá د9ا; ند; نیا یریذ©ەرطاخم .تساهتفرگ رارق د9دEت دروم

̧رفشXپ .دشا; سرتسدرد د9ا; mnافوکش یارب مزال
افé ربارب jیریذ©داد مان ه; 6

Ö
 ەد*قع 

 ِناماس هک تسÿصا هŸل; ،دنک تقفاوم نآ £ رب امش ا; ¬ک هک تسXن یراتس∆ا ا9

±دنز ،راá ،ەانÈ£ ،اذغ ،a2مالس oامتجا
≤

  .دهدv نامزاس ار m6دم تا*ح و ¬Åج 
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 لوا لصف ۲۲

í26فگ ا; j وقلا; هکنیا±
≤
j مآتنوشخIJ

»تس¢او رب a6تبم ط;اور یهمه رد ی6
≤

 دوجو ل;اقتم 

»تس¢او هک o٤٨امتجا دنویپ موEفم هکنیا و دراد
≤

±ژ�و یه;اثمه; ار ل;اقتم 
≤

 یاەدنزاس 

 هک مریذ©v مراد عقاورد ،تسوره]ور ٤٩ندو]~لÈEود ِلاêشا ا; ەراومه دIJگv رظنرد

±وقلا; ،داضت
≤
j ©ن یهلهو رد دوش|ن و تسیراد9اEاmn لغ نآ ربåیاهقالع نم .درک اد*پ ه 

±ژ�و داضت م�~گ; هک مرادن
≤

IJچ m2jاذ 
 راïنا( دوشv ەدناوخ »oامتجا دنویپ« هک تسی6

 مIJگ; رظنرد oامتجا jصخشم ط;اور نورد ار داضت مهاوخv هŸل; ،)تسا IJ6چ اEنت هک

اصوصخ ؛م*نک شسرپ نآ نورد ندو]~لÈEود ەا9ïاج یەرا]رد د9ا; و م*ناوتv هک
Ö
 a2قو 

»تس¢او ط;اور نیا
≤

»تس¢او ا9 
≤

 عاونا یهمه تسا نکمم .دنوشv بجوم ار ل;اقتم 

 هک mnاجنآ زا اما ،م*شا; هتشاد تسد رد oامتجا ط;اور ه; ند*ش∆دنا یارب ار ل9الد

»تس¢او ا; اهنآ
≤

 یەرا]رد هک تسا نکمم نم د9د زا ،دنوشv صخشم ل;اقتم 

±ژ�و یه;اثمه; طقف هن راêنا و ندو]~لÈEود
≤

 یه;اثمه; هŸل; لقتسم m6اور تا*ح یاه

±ژ�و
≤

±ژ�و ؛م*نک شسرپ oامتجا ط;اور m6اور یاه
≤

 تنوشخ یهلئسم مEف یارب هک mnاه

íJب و دنراد ەارمه ه; mnاهتلالد هط;ار بوچراچ نورد
 oامتجا ط;اور و m6اور تا*ح 6

mاور رما :دنروآv د9د© mnارگمه
 ه; هک تسXن نیا ام روظنم هک هتبلا .o١٦امتجا-6

 .تسا نآ ه; ندرکرکف ەار ن�EI2ب نیا a2ح ا9 درک رکف ناوتv لêش نیا ه; اEنت تنوشخ

mوناق ،یداEن تنوشخ نا*م mnاهتوافت
 ەد*مEف د9ا; هک دراد دوجو یراتفگ و »�IJ6ف ،6

 یاهضرفشXپ ه; تóسÅ¬⁄ pیب م*ناوتv ام هک تسا نیا اهلصف نیا رد نم دصق .دوش

 ؛دنکv ذوفن تنوشخ نوماIJپ ام یاهثح; رد هک م�روا*ب تسد ه; a2خانشت*عمج

اصوصخ
Ö
 یاهشالت و دنIJگv دوخ ه; )ph( ک*تامساتناف jیاهدرŸلمع لêش هک m6امز 

 و هتخ*گنارب ،شاهجومان و هجوم یاههلهو رد تنوشخ ه; ندرکرکف یارب ار هنادماع

  .١٧دننکv ف�èحت

 یەد9ا لماش دع; ه; اجنیا زا هک ،یربارب هنوگچ هک مهد ناشp ماەدرک شالت نم

»تس¢او ه; ،تسا ربارب jیریذ©داد
≤

 ناوتv هنوگچ و ارچ و تساەدش لصو ل;اقتم 

 ه; هناهاوخیربارب درک�ور هک ÿ*لد .درک ارجا هنا�~جەزراåم êÿش ه; ار یIJ6هرپتنوشخ

±دنز شزرا
≤

 و دIJگv تEشp لا9êدار ,ارکومد نامرآ زا هک  تسا نیا ،تسا مEم 

1الخا تاظحالم ه; نامزمه
2

1رع
6
 یIJ6هرپتنوشخ ه; ناوتv هنوگچ هکنیا درومرد 

 راá زا ت*عونمم یهطساوه; تنوشخ jیداEن تا*ح .دنکv دورو ،د�زرو مامتها

ل;اقتم jیداEن jرادرک و شÅم |سق ه; هŸل; ،دتفا|ن
  ١٨.تسا زا*ن ٥٠

»تس¢او
≤

 یهط;ار ره زا ەوقلا; ⁄¬خ; هک ،ار یرگدوبان زا شسرپ ەراومه ل;اقتم 

±دشاهر و تنوشخ oامتجا ناماس لاح íJ6عرد .دشکv شXپ ،تسیاەدنز
≤

 مه هک ،

 هک دزاسv ار یéاعم قفا ،تسیراج تردق یهنامúاح مه و ,ا*ستسØز لامعا رد

 نیا رƒا :م*نک رارکت ار نامهتکن .م*نک لمأت یIJ6هرپتنوشخ رادرک رب تس∆ا;v نآ نورد
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  ۲۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز یدرف یەویش ه; دودحم رادرک
≤

»تس¢او jشÅیب ام ،دنام; یIJگم*مصت ا9 
≤
j ار ل;اقتم 

íJنچمه و ار یربارب ِدنمهط;ار ِتلصخ mnاEنته;  هک م*هدv تسد زا
 m6درکدوبان ناêما 6

  .تسoامتجا ط;اور رد ەدنزاس ی3نع هک دنکv یدنبتروص ار

1الخا فقوم :مد*سر mnاEن یهتکن ه; نونÀا
2

1رع
6
 دEعت |سق ه; د9ا; یIJ6هرپتنوشخ 

 دنمزا*ن یIJ6هرپتنوشخ رادرک ،رتصخشم روطه; و .دروخ; ەرگ لا9êدار jیربارب ه;

»نج قطنم و a2سرپداژن ِ ,ا*ستسØز لاêشا ا; تفلاخم
≤

اåترم هک تس
Ö
±دنز  

≤
 هک ار mnاه

±دنز زا ،دنراد ندرکíJ6مأت شزرا
≤

íJنچ هک mnاه
 یاهت*عمج نیا .دنکv ادج ،دن‰سXن 6

mراسخ نوچ دنمشزراIJغ
 .دنوشv مEف ¬Xل© و vاظن فادها ِەار رد ¨ناوم ا9 و aäناج 2

»نج قطنم |سق هنوگچ م�IJگ; رظنرد د9ا; ،ەوالعه;
≤
j مضa6 یدم ِدراوèِت� 

 گنهرف ا9 ،درک دنهاوخ دوبان ار ام ،دنیا*ب نارجاEم رƒا :دوشv اهت*عمج j,ا*ستسØز

 ندرکدوبان ه; ەد*قع نیا .درک دنهاوخ دوبان ار ا*نات�èب ا9 اÈورا ا9 و درک دنهاوخ دوبان ار ام

aیعمج IJ6jمآتنوشخ
 هک دهدv زوجم ،تشادزا; jیاهەاüودرا رد �ßäردت ندرم ه; ا9 ،2

دنوشIJ vبعت یدوبان jعبنم نوچمه ک*تامساتناف روطه;
»نج قطنم نیا ربانب .

≤
 هلئسم ،

±دنز نا*م باختنا ه;
≤

±دنز ا9 ناüدنهانپ یاه
≤

 ندشعقاو عافد دروم قح jیوعد هک mnاه

 ِدوخ زا عافد یهخسp |سق ،اهلاثم تسد نیا رد .ددرگvرب ،دنراد ناüدنهانپ ربارب رد

  .دنکv عو⁄/م ار ت*عمج زا ⁄¬خ; ِندرکدوبان ،تسرپداژن و د*ئونارا©

1الخا و ,ا*س رادرک ،هج*‰ن ماقم رد
2

1رع
6
ا3حنم هن یIJ6هرپتنوشخ 

Ö
 ش∆ازفا ه; 

 رادرک نیا .ت*عونمم |سق ِت�~قت ه; هن و تس»تم ٥١رگ9دک9 ا; 9اåترا یاهتراEم

aسرپداژن j,ا*ستسØز لاêشا ِلاåق رد ,ا*س a2فلاخم ه;
»نج قطنم و 2

≤
 ؛دراد زا*ن 

»نوراو ه; هک  اêشا
≤

»نوراو نیا و دنا»تم ک�روƒامساتناف یاه
≤

 و روآمازلا ِتلصخ اه

»تس¢او رب a6تبم
≤

 a2یاور ه; رادرک نیا íJ6نچمه .دننکv ناEنپ ار oامتجا دنویپ ِل;اقتم 

 و تنوشخ مEف یاهبوچراچ 9Âا⁄£ هچ تحت و ارچ هکنیا زا دراد زا*ن

ارهاظ ،دوخ زا عافد و تنوشخ ا9 ،یIJ6هرپتنوشخ
Ö
 نیا و دنوشv ل9دåت رگ9دک9 ه; 

 ارچ ؟دناشp دوخ یاج £ ار تاحالطصا نیا دوشv هنوگچ هک د9آv را; ه; |üرد£

mاسpا یەIJجنز ارچ ؟دIJگv مان IJ6مآتنوشخ ⁄¬Åک ،حلص یارب a2ساوخرد
 یارب 6

IJمآتنوشخ jیرگشاخرپ شمان سXل© ندناربقع
 نورد و 9Âا⁄£ هچ تحت ؟تسا 6

»نوراو بوچراچ مادک
≤

 jرادرک یارب ñار چیه ؟دتفاv قافتا یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ 

 IJسفت یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ تسخن هکنآ نود; درادن دوجو یIJ6هرپتنوشخ

 مسXلانویسان ،ت*نما یاول تحت m6وزفازور زرطه; تنوشخ هک m6اEج رد مه نآ ؛دنوش

 ،»تنوشخ« مان ه; شدوخ ه; اهداقتنا ِند*مان ا; تلود .ددرگv ه*جوت مسXشافوئن و

 داíJ6 9ما*Åب و ⁄¬مارگ وینوتنآ ،ر]و سÀام زا ار نیا ام :دIJگv راصحنا رد ار تنوشخ

 یارب تنوشخ دن�~گv هک یواعد زا هتسد نآ ه; تóسp د9ا; ،نیاربانب .١٩م9اهتفرگ
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 لوا لصف ۲۴

 jیاهوIJن هک mnاEنآ ؛م*شا; را*شوه ،تسیروé6 تنوشخ í26شادزا; و ندرکدودحم

 تفلاخم .دننکv ش∆اتس mnاEن نارواد یه;اثمه; ،ش∆اهنادنز و سXل© زا معا ،ار m6وناق

 هک یداEن mnاهمرف ؛درادن a2باث مرف هشXمه تنوشخ هک دراد مEف نیا ه; زا*ن تنوشخ ا;

±دنز :م*سĪب م�~ش راداو ناشدرŸلمع ق�èط زا
≤

±دنز ک9 نوچ ¬ک هچ 
≤

 دوشv راد9د© 

 رد a2خانشت*عمج ِلا*خ نآ ؟ددرگv تóث نادقف ک9 نوچ ¬ک هچ نادقف و

 Í2فا نورد ام رƒا ؟دراد ەارمه ه; m2اعåت هچ تسا*س رد ،یراذگتسا*س رد ،تا*قالخا

±دنز هکmnاج ،دوش mnاسانش نآ رد دناوتن تنوشخ هک م*نک لمع
≤

 í26سØز ورملق زا اه

1رط ه; هک دوب م*هاوخن رداق ،دندرگ د9د©ان دنوش هتشک هکنآ نود;
2
 دا9 ،م*نک رکف 

1الخا رما رد ار ,ا*س رما هک م*نک لمع و م�IJگ;
2

1رع
6
 ه; a6ع9 نیا و دنکv زاساج 

1رط
2
 د9ا; ام ،انعم ک9 ه; .دمEفm6 vاEج یاەزوح نورد ار 9اåترا تامازلا یوعد هک 

 خر اهیزاسÚا© و اهیرباربان زا یرا*س¢ نونÀامه نآ رد هک ،ار یرگدوبان لا*خ نیا قفا

vاسک ا; د9ا; .م*نک زا; ،دهدm6 یرگدوبان بکترم هک vهکنآ نود; ،دنوش 

 ەزراåم ەویش نیا ه; دوشv هنوگچ هکنیا مEف .م*نک ەزراåم ،م*نک رارکت ار ناشیرگدوبان

  .تسا IJ6هرپتنوشخ ِتا*قالخا و تسا*س |سق ی٥٢ەزاIJش و راá ،درک

 م�راد زا*ن اما ،م�رادن یزا*ن ¨*بط عضو زا ید9دج یدنبتروص ه; ام ،رگ9د نا]ز ه;

à�aگ9اج jعضو
 ِتسا*س IJسم زا ار نامIJسم هک م*ÅیÙب کرادت رگ9د  ا*خ ،کرادا زا 6

íفا9 رد ام ه;  ا*خ íJ6نچ .م*هد IJیغت نونÀا
mا*ح تمس ه; نامIJسم 26

 و ,ا*س 2

1الخا
2

1رع
6
 کمá دوش|ن ل9دåت تنوشخ ه; هطساوmä جنر و یرگشاخرپ نآ رد هک 

vا*ح ؛دنکm2 ام هک vاههط;ار رد ار تموصخ و یراوشد نآ رد م*ناوتmn امتجاo، هک 

 تسود ار رگ9دمه م*‰سXن روبجم .م*نک لمحت ،م*‰سXن اهنآ باختنا ه; رداق زگره

±دنز یهمه نآ رد هک م�زاس¢ m6اEج م*شا; فظوم ات م�راد;
≤

 ه; قح .تسا ماودا; اه

 یاهلهو یه;اثمه; ؛دوش ەد*مEف oامتجا قح |سق یه;اثمه; دناوتv ٥٣ندروآماود

 ،مه ه; هتس¢او .م�راد رگ9دک9 ه; تóسp هک oامتجا و m6اEج مازلا |سق زا ویتکژ]~س

 لمحت ل;اقIJغ و دولآداضت هط;ار نیا ñاü ؛دراد ەدننکش و یاهط;ار a2لصخ ام ماود

 یەرا]رد ثح; هک دن�~گv مدرم زا یرا*س¢ .شخ;یداش و روآدجو ñاü و تسا

 .دنات*عقاو یهتف*ش دح زا شXب اهنآ د9اش اما ،تسا هنا9ارگعقاوIJغ یIJ6هرپتنوشخ

±دنز m6اEج رد دنهاوخv ا9آ مسرپv اهنآ زا هکm6امز
≤

 یەرا]رد سکچیه هک دننک 

 ،تسXن ناêما مدع نیا نارگن سکچیه هک mnاج ،دنک|ن ثح; یIJ6هرپتنوشخ

 قفا هن ،دراد دوجو ام m6ونک رکفت قفا یوسارف هک a6کممان ناEج .تسÍ6نم ناشخسا©

»نج
≤

 ه; هک تسا ەدوشگ یدIäن هŸل; ،لماj áحلص ک9 زا  آەد9ا هن و تسا روآتشحو 

±وقلا; نیا ،ناEج رد هک هچنآ یهمه ه*لع دراد زا*ن ام یاههط;ار زا تظافح
≤

 دنراد ار 

 ن�èتمEم زا ،یرگدوبان ندرکراEم ِموزل قیدصت .دنلسگ; مه زا ار اهدنویپ نآ هک

áاهراmnج نیا رد هک تسEدنز نیا قیدصت عقاورد نیا .م*یاناوت نآ ه; نا±
≤

 ه; هک تس
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  ۲۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز
≤

±وقلا; ا; هک 9Í2دصت ؛تساەدش د*قم ەدنز دوجوم ورملق و امش یاه
≤
j و یرگدوبان 

 .تسا هجنÈردهجنپ شØ~جدروآمه jیاهوIJن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Qدنز زا تظافح .مود لصف
H

 یرگRد 
 

اتÙسp لاوس
Ö
 ا9 ١قالخا یواáناور ه; قلعتم هلصافال; ار نآ ام هک  اوس .مسرپv یاەداس 

±دنز زا تظافح ه; ار ام زا ک9 ره IJ6چ هچ :م*نادv ٢قالخا یهفسلف
≤

 ؟درادvاو یرگ9د 

±دنز زا تظافح یەرا]رد ثح; نونÀا هتبلا
≤

 اهنتهن هک دهدIä vخ ٣»شزپ تا*قالخا زا ،

IJن نادنز و نوناق ِلامعِا ،تمالس ِنارگن هŸل; دراد یروآرا; jیدازآ و یژولونکت یهغدغد
6 

 mnانعم نم ثح; مراود*ما اما ،موش|ن اجنیا رد ثح; نیا تا*ئزج دراو نم هچرƒا .تسه

»نوگچ یارب
≤
j دشا; هتشاد ثح; نیا ه; دورو. vامز هچ هک منک ثح; ەرا; نیا رد مهاوخm

6 

±دنز زا تظافح اجک و
≤

 یەرا]رد mnاهضرفشXپ هشXمه ام a6ع9 نیا و ؟دوشv ەدناوخارف 

±دنز IJ6چ هچ هکنیا
≤

 هک تسا نیا لماش اهنتهن اهضرفشXپ نیا .م�زاسv ،دورv رامشه; 

±دنز
≤

 یاەویش ه; د9اش هŸل; ،د;ا9 نا9ا© تس∆ا;v هنوگچ و دوشv زاغآ اجک زا و m6امز هچ 

±دنز  هک تسا شسرپ نیا یەدنرادر]رد رگ9د
≤

  ؟د9آv رامشه; ەدنز m6اسک هچ 

±دنز زا تظافح لاåند ارچ« :م*سرپv هک m6امز نیاربانب
≤

 م*ناوتv ،»؟م*‰سه یرگ9د 

 یاهشÅک IJ6چ هچ م*سĪب م*ناوتv ضوعرد ا9 ؟تسXچ راá نیا یارب ام کرحم م*سĪب

±دنز ک9 زا تظافح ِتسکش ا9 راêنا IJ6چ هچ عقاورد ا9 ؟دنکv ه*جوت ار a6ینچنیا
≤

 ار 

1الخا ث*حزا
 jیواáناور ا; طåترم هچرƒا ،تسهناواáناور لوا شسرپ ؟دزاسv هجومان 2٤

 هک mnاهەزوح ؛تسا طåترم ٦تا*قالخا ه; ا9 ٥قالخا یهفسلف ه; مود شسرپ .تسا قالخا

üاñ ط یاربèناور ه; ناشیاهاعدا حáیوس زا اهشسرپ نیا ا9آ اما .دنا»تم قالخا یوا 

 ؟دنوش حèط دنناوتv مه ,ا*س یهفسلف و oامتجا یه�èظن

»تس¢ ،لاؤس نیا ه; خسا©
≤

 هچ و م*نکv حèط ار شسرپ هنوگچ هک دراد نیا ه; 

aقو م�راد رظن رد ار mnاهضرفشXپ
 دنکv توافت ،لاثم روطه; ؟م*نکفاv حèط ار شسرپ 2

 تظافح ه; ار ام زا ک9 ره یIJ6چ هچ :م*سرپv صاخ jصخش ک9 یەرا]رد ار شسرپ ام هک

±دنز زا
≤

 زا تظافح ه; ام هک دوشv هچ م*سرپv هکنیا ا9 ،درادvاو یرگ9د jصخش نیا 

±دنز
≤

±دنز ا9 ،م*سانشv هک م�زادرپv یرگ9د صخشم یاهەورگ 
≤
j اسکm

 ñورگ ه; هک 6

±دنز ا9 و دنراد رارق یدوبان ا9 تنوشخ رطخ رد هک دسرv رظن ه; و دناقلعتم ریذ©بXسآ
≤
j 

±دنز زا تظافح ه; ار ام IJ6چ هچ هکنیا زا شسرپ .دناەدنز هک m6اسک یهمه
≤
j صخشj یرگ9د 

 نم هک ⁄,ا; ˚خش تسا نکمم وت :دIJگv رظن رد ار ورردور یهط;ار ک9 ،درادvاو

vط9ا⁄£ رد تسا نکمم تلاح ود ره رد نم و ،مسانش|ن هک ⁄,ا; ˚خش ا9 مسانش 

±دنز هک یاەدننکدوبان jیوIJن ا9 منک رود وت زا ار رطخ هک مشا; ¨ضوم رد ˚خشم
≤
j ار وت 
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 مود لصف ۲۸

 هچ و ؟منکv ار راá نیا ارچ و متسه یراá هچ ماجنا لاحرد .مزاس فقوتم ،دنکv د9دهت

اتیاهن هک ار ⁄¬Åک IJ6چ
Ö
 یەزوح ه; اهشسرپ نیا دسرv رظن ه; ؟دنکv ه*جوت ،منکv ذاختا 

 اهەزوح نیا رد اهشسرپ رگ9د هکنآ نود; ،دناقلعتم قالخا jیواáناور و قالخا یهفسلف

mäعمa
±دنز زا تظافح ه; هکنیا زا شسرپ .دنوش 6

≤
 ا9 م�زادرپv صخشم یاهەورگ Ò6رب 

 دوخ رد »,ا*س-تسØز« یهظحالم ک9 ،دنکv ه*جوت ار ام یاهشÅک IJ6چ هچ هکنیا و هن

±دنز ک9 یIJ6چ هچ هک د�~گv ام ه; مه هظحالم نیا .دراد
≤

±دنز مه و دورv رامش ه; 
≤

 

±دنز م*سĪب هک تسا رادانعم ،صخشم ط9ا⁄£ رد .دراد ندرکتظافح شزرا m6اسک هچ
≤

 

±دنز کm6 9اسک هچ
≤

 رود ک9 رد رظن ه; یدنبتروص نیا هک m6امز a2ح ،دورv رامش ه; 

±دنز ک9 نیا رƒا :تسا راتفرگ Í2طنم
≤

 زونه هک تسا نیا هن ا9آ ،دور|ن رامش ه; هک تسا 

±دنز ک9
≤

  ؟تسXن 

 شسرپ ه; هک د�راذگ; نونÀا .تخادرپ مهاوخ دع; لصف رد تسا*ستسØز یهلئسم ه; نم

±دنز زا تظافح ِتمس ه; ار ام زا ک9 ره IJ6چ هچ :مدرگرب مدرک عو⁄£ نآ ا; هک  وا
≤
j یرگ9د 

vهک دارفا زا اهنتهن هک تس⁄¬سرپ نیا ؟دناشک v;یداهن ِتام*ظنت زا تس∆ا، 

 ه*بعت mnاهداهن و اهراتخاس هچ :د*سرپ روما ندرکەرادا ِلاêشا و یداصتقا یاهمتسXس

±دنز ات دناەدش
≤
j 9دنز عقاورد ا9 ت*عمج ک±

≤
 ÿ*لحت jغا£ ام ؟دننک íJ6مأت ار a2یعمج ره 

 ک9 زا ⁄,وپمشچ یارب دراذگv ام را*تخا رد 9ÿالد هچ م*ÅیÙب ات تفر م*هاوخ هناواáناور

±دنز
≤

±دنز ک9 زا تظافح یارب شالت و 
≤

»تس¢ هلئسم نیا .
≤

 یهط;ار ه; ند*ش∆دنا ه; 

mاشوپمه ەراومه مه ا; ود ره ار�ز ،درادن ەورگ jیواáناور ا; درف یواáناور
 رد a2ح و دنراد 6

الماá یاهیراوشد
ً
 .م*نıبv یرتعیسو j,ا*س ناد*م نورد ار نامدوخ IJ6ن a6هذ و íJ6کت 

افí26 éشادتلالد نیا و م�راد تلالد مه ه; »ام« و »اهنآ« ،»وت« و »نم«
Ö
 :تسXن Í2طنم 

امئاد هک یدنویپ ؛دنکv لمع oامتجا jیولهــÈود ِدنویپ |سق یه;اثمه; تلالد نیا
Ö
 

1الخا یاهتساوخ
2

1رع
6
1الخا صحفت ام رƒا نیاربانب .دشکv شXپ یرگشاخرپ jیور jشXپ 

2
 

£ »ام« عقاورد ا9 و »نم« jیداقتناIJغ ِدر]راá ا; ار
 دودسم ار m2ا*ح و ه*لوا ˚حفت ،م*نک عو⁄

 هک Â;اور یهطساوه; ¨مج مه  و یدرف یەژوس مه هنوگچ دIJگvرظنرد هک م9اەدرک

1الخا ÿمأت ِق�èطزا mnورا�ور ناêما ناش∆ا ه;
2
 vش ،دهدêل vگIJەد*شک شلاچ ه; و دن 

vدنوش. 

Fmäمم*ق شسرپ :دIJ6گناvرب ار یرگ9د شسرپ ،دوشv حèط شسرپ نیا هک یاەویش 
 هچ .٧

±دنز ِبحاص یه;اثمه; ¬ک هچ و دنکv تظافح هک دراد قلعت ñورگ ه; ¬ک
≤

 هک یا

v;ر�~صت ،دوش تظافح تس∆ا vن »ام« ا9آ ؟ددرگIJ6 دنز زا هک م�رادن زا*ن±
≤

 تظافح نام

±دنز ا9آ ؟دوش
≤

±دنز ا; ناسک9 دنسرپv ار شسرپ نیا هک m6اسک 
≤

 لاوس نیا هک تسm6اسک 

 ،دنکv حèط ار شسرپ هک م*‰سه یدارفا زا هتسد نآ ام رƒا ؟دوشv ەد*سرپ اهنآ یەرا]رد

±دنز هک م�IJگ; رظن رد د9ا; ا9آ
≤

IJن ام دوخ jیاه
 íJ6نچ رƒا و ؟دراد ندشتظافح شزرا 6

 ام هک تسا رارق نیا زا هصق ا9آ ا9 ؟تسا نآ زا تظافح لوئسم ¬ک هچ ،تسا
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  ۲۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز jیدنمشزرا
≤

 زا تظافح یارب یراáره هک م�IJگv ضرف ،م�IJگv ضرف ار نامیاه

±دنز
≤

 ا; هک م*سرپm6« vارگ9د« یەرا]رد ار شسرپ نیا »ام« هک ،دش دهاوخ ماجنا ام یاه

±دنز اهضرفشXپ نیا
≤

اعقاو »ام« ا9آ ؟دننک|ن 
Ö
±دنز »رگ9د« زا 

≤
 تظافح m̄j رد هک mnاه

 ،ددرگv هلئسم نیا لح ِلاåند ه; هک دراد دوجو »mnام« رƒا ؟م*‰سه ادج ،م*‰سه نانآ زا

 رد ار |تح یاهتیلآود ا9آ ،دن‰سه ام یاه,ررب jیاریذ© هک دنراد دوجو mnاهنآ نیاربانب و

 íJ6ب }هنا;Fمم*ق یاهتیلآود{ ؟تسا هنا;Fمم*ق یIJ6گناربثح; روطه; هک م9اهتفرگن رظن

±دنز زا تظافح تردق هک mnاهنآ
≤

 زا دنناوتب ات دنراد m2ردق هک ام زا m6اسک نآ ا9( دنراد ار 

±دنز
≤

±دنز هک mnاهنآ و )دننک تظافح نامیاه
≤

 رارق ندشتظافح یارب رطخ رد ناشیاه

±دنز ؛دراد
≤

 عقاو ،ناهنپ هچ و راêشآ هچ ،تنوشخ زا êÿش یەéاحم ِتحت هک mnاه

 }تنوشخ ربارب رد{ لثم ه; هل;اقم تردق |سق یاêتا ه; اهنت دناوتv ناشیاق; و دناەدش

 .دنام; راد9ا©

1رعم »ریذ©بXسآ یاهەورگ« هک ددنویپv ع~قو ه; m6امز لاثم روطه; رما نیا
6
 vدنوش. 

 مه »ریذ©بXسآ یاهت*عمج« ا9 »ریذ©بXسآ یاهەورگ« یەرا]رد راتفگ ،mnوس زا

 .٨تåقارم تا*قالخا یارب مه و تسا ەدش مهم روحم ⁄/¢قوقح a2jسXنیمف راá یارب

 رداق ار نآ هک دروآv تسد ه; ñا9ïاج ،دوشv ەدناوخ ریذ©بXسآ ەورگ ک9 هک m6امز

 ار ¬ک هچ اعدا نیا :دوشv راد9د© شسرپ ەاïنآ .دزاسv ندشتظافح jیاعدا حèط ه;

 رگ9د یوس زا ؟ددرگv ەد9دبXسآ زا تظافح ِلوئسم ەورگ مادک و دهدv رارق باطخ

 نیا رد ناشدوخ ،دوشv حèطم ریذ©بXسآ یاهەورگ نالوئسم ناونع ه; هک m6اسک ا9آ

 عــــ�زوت یزاسهتسجرب هلئسم هک هتبلا ؟دناەدش Gت یریذ©بXسآ زا ەدشÒارط jرادرک

íJنچ رƒا اما ،تسیریذ©بXسآ jرباربان
اح�~لت Òرط 6

Ö
 و ریذ©بXسآ یاهەورگ نا*م 

 ،دنیامن لوا ەورگ زا تظافح ه; فظوم ار مود ەورگ و دوش لئاق زیامت ریذ©بXسآIJغ

 ا; حèط نیا هک تسا نیا ضرفشXپ íJ6لوا :دنروآvر]£ رادهلئسم jضرفشXپ ود هگنآ

 هتخاس ریذ©انبXسآ و ریذ©بXسآ jیه;اثمه; نونÀات هک دنکv لماعت یاهنوگه; اهەورگ

 هک یاهظحل رد ار تردق زا یاهنا;Fمم*ق ِلêش حèط نیا هکنیا ضرفشXپ íJ6مود .دناەدش

  .دنکv ت�~قت ،دراد دوجو هåناجود oامتجا ِتامازلا ه; زا*ن ن�I2شXب

1الخا jیوعد ه; وگخسا© ار نامدوخ هک ام زا m6اسک
2

1رع
6
j مأتíJ

6
j دنز±

≤
 زا ت9امح a2ح ا9 

 9ÿالد ه; هک م�راذƒاو یاoامتجا ِبتارمهلسلس ه; ار نامدوخ تسا نکمم ،م*نادv نآ

ارهاظ
Ö
1الخا 

2
 vسآ د�~گXمم*ق ِنارگناوت زا اهریذ©بFهک هتبلا .دن‰سه زیامتم ب vناوت 

Í*صوت ث*ح زا یزیامت íJ6نچ درک اعدا
 ÿمأت jیانبم ه; لد; هک m6امز اما ،تسا تسرد 6

1الخا
2
 vنآ ،دوشüامتجا بتارمهلسلس ەاo وچراچmä القع یاربm

1الخا ندش6
2
 مهارف 

vیروآل*لد و دروآj 1الخا
2
Iشا و هåناجود jعضو |سق ِبولطم jراجنه ربارب رد 

 7jا2

 
8 Ethics of care  
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امامت هن رƒا .دIJگv رارق یربارب
Ö
 a6بم a2سا*س هک دشا; دنیاشوخان دناوتv اما ضقانتم 

 .دنوش ەد*چرب تس∆ا;v هک دماجنا*ب mnاهبتارمهلسلس ِت�~قت ه; یریذ©بXسآ رب

mاور یاهەIJ6گنا زا شسرپ ا; نم
6
j دنز زا تظافح±

≤
±دنز ا9 یرگ9د 

≤
 عو⁄£ نارگ9د یاه

 تئیه رد اهنت ،دسرن رظن ه; رƒا a2ح ،⁄¬سرپ íJ6نچ مهد ناشp ات متساوخ و مدرک

±ژ�و ِت�èیدم ا; IJگرد هک ,ا*س یاهلئسم
≤

 jیاهدنفرت و a2یعمج فلتخم یاه

1الخا
2

1رع
6
j شاêمم*ق ِلاF;یهناj تسا تردق، vپ دناوتXاجنیا ات .دوش ەد*شک ش، 

±دنز« نوچ m2احالطصا هک ەدوبن نیا نم صحفت
≤

 یارب« mnانعم هچ »í26سØز« و »

اض9ا و دنراد »ندشت9امح و ندشتظافح
Ö
 شÅک ود نیا ا9آ هک ماهتخادĪن نیا ه; 

vک یه;اثمه; دنناوتÅیاهشj ناجودåاسک هک انعم نیا ه; ؛هن ا9 دنوش ەد*مهف یاهm
 هک 6

±دنز زا ەوقلا;
≤

 íJ6نچمه و .دنراد زا*ن تظافح ه; ەوقلا; دوخ ،دننکv تظافح نارگ9د 

Iشم ەوقلا; jیاهت*عضو یارب a2لالد هچ رما نیا هک ماەدرکن نا*ب
 و یریذ©بXسآ ِک2

 oامتجا mäا9نامزاس زا ¸اخ عاونا هچ و دهدv لêش ار m2امازلا هچ ،دراد ندوبضرعمرد

 .تسا زا*ن دروم ,ا*س و

±دنز ِندرکíJ6مأت ناêما زا نم صحفت
≤

 زا oاونا ،دسرپv یرگدوبان jیاهتلاح ه*لع 

 ار mnاهەویش ام اهنتهن هک تسا نیا نم یاعدا .م*نکv شدازآ ام دوخ هک یرگدوبان

v9دنز زا هک م*با±
≤

 نیا هŸل; ،م�راد ار ناشیدوبان تردق نامدوخ هک م*نک تظافح mnاه

±دنز زا تظافح
≤

 دناەدش ەداد ناماس نهذ رد دصق نیا ه; هک دراد زا*ن mnاهتخاسر�ز ه; 

اق*قد هک دنراد دوجو mnاهتخاسر�ز هتبلا(
Ö
±دنز زا تظافح m̄ رد 

≤
 نیاربانب ،دن‰سXن اه

1اá ط⁄£ mnاهنته; تخاسر�ز
6
 تسXن نیا اهنت نم شسرپ .)تسXن a2ظافح íJ6نچ یارب 

1الخا mnاهەژوس یه;اثمه; ام هک
±دنز زا تظافح یارب 2٩

≤
 زا یاهعومجم ا9 یرگ9د 

±دنز
≤

 ار ناهج هک تسا نیا هŸل; ،م*نکv یراددوخ IJ6چ هچ ماجنا زا ا9 م*نکv هچ اه

±دنز زا تظافح یارب a2خاسر�ز ط9ا⁄£ هک تخاس یاهنوگه; ناوتv هنوگچ
≤

 

 زا اما ،م9اهتخاس ار ناهج نیا نامدوخ وسک9 زا ام هتبلا .دندرگ ت�~قت و ەدشد*لوتزا;

aسØز یاضف کj 9ضرعم رد ار نامدوخ رگ9د jیوس
2 v9اهج ِلماش هک م*باm6 ەدشهتخاس 

اصخش ار نآ ام و تسا
Ö
 یەدنبا9ش∆ازفا ِت�روف یهج*‰نرد ،ەوالعه; .م9اەدروا*ن د9د© 

 یهلخادم ِلصحام ناونعه; a2سØزط*حم تاIJیغت هک م*نادv |*لقا تاIJیغت یهلئسم

±دنز لاêشا یریذ©تسØز ط9ا⁄£ ِلاåقرد ار نامدوخ jیرگدوبان ِتردق تارثا ،m6اسpا
≤
j 

aتبم mnjارگدرف دقن ارچ هک تسیرگ9د ل*لد رما نیا .دهدv ناشp ناسpاIJغ و ناسpا
 رب 6

»نوƒادخ
≤
j اpناس

IJهرپتنوشخ jشÅم تف⁄/Xپ یارب ١٠
 ِلا*خ oون I2س¢ رد ی6

  .دوب دهاوخ مهم هناهاوخیربارب

IJهرپتنوشخ jشÅم
 یهفسلف هک هچنآ زا توافتم یIJ6چ ه; ،تسا نم رظن دم هک هچنآ ،ی6

1الخا صحفت هچرƒا ؛دش دهاوخ رجنم دن�~گv قالخا jیواáناور و قالخا
2
 رب مه 

 
9 Morally accountable subjects  
10 Anthropocentric individualism  



  ۳۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ار اهنآ یەریاد و تشاذگ دهاوخ IJثأت تسا*س یهزوح  رب مه و یواáناور یەزوح

 هکنانچ ،م�IJگv رظنرد تم�àع یهطقن ار قالخا یواáناور هکm6امز .درک دهاوخ ەدوشگ

mامز درک íJ6نچ د�ورف
یرگشاخرپ و یرگدوبان jیانبم زا هک6

 ام ثح; ،دروآ نا*م ه; نخس ١١

 نیا رد ام هک mnاهضرفشXپ لماش ؛دهدv انعم ,ا*س یدا*Åب jیاهراتخاس وترپ رد اهنت

±وقلا; هنوگچ هک م�روآv مهارف ەرا;
≤
j امتجا ِدنویپ ره رد یرگدوبانo اذm

 هک هتبلا .تس2

±دنز
≤

 رد هکنیا ه; هتس¢ ؛دنوشv راد9د© توافتم صخشم �ß6رات یاهزادنامشچ زا اه

 ه; نیا اما .دنهدv تسد زا و دنروآv تسد ه; شزرا ،دوش ەاïن اهنآ ه; بوچراچ مادک

±دنز ک9 شزرا یەرا]رد هک دراد مات ِتردق a6یعمشÈXزا ِبوچراچ ره هک تسXن انعم نیا
≤

 

aمض jیراذگشزرا jیاهەراوحرط یهطساوه; ام .دIJگ; م*مصت
 اهنآ ا; قباطم هک یا6

±دنز
≤

 شزرا یIJگەزادنا ِتوافتم یاهەویش زا ،دنوشv ر�~صت ریذ©داد I2شXب ا9 رتمá اه

±دنز
≤

±دنز زا Ò6رب :م�~شv علطم 
≤

±دنز نامه نانیا- دنباv9 نیدامن یداع;ا اه
≤

 vامته; 

±دنز نامه نانیا- دنایراذگهناشp هنوگره زا یراع Ò6رب و -دنریذ©داد a6شوره; و
≤

امامت 
Ö
 

±دنز .-تسXن ندادتسدزا هک m6دادتسدزا ،دنریذ©انداد
≤

 هک دن‰سه یرامشj mäیاه

Iهب رد ا9 دناشزراmä رگ9د بوچراچ نورد و ەدش íJ6مضت بوچراچ ک9 نورد ناششزرا
 ن�2

 رد یراتسویپ هک دنک اعدا تسا نکمم ¬ک .دنزv وسوس ¨مش نوچ ناششزرا تلاح

 لاثم روطه; هک م*مهف; ار mnاهت*عقوم دراذگ|ن بوچراچ نیا اما ،دراد دوجو یریذ©داد

±دنز ک9 یارب
≤

 نورد و دریذ©v تروص یراوگوس هنالاعف  عامتجا ک9 نورد ،دحاو ِنآ رد ،

الماÿ áلملاíJ6ب اÿ 9م ِطلسم باق |سق
ً
1ا; گنگ و صخشمان 

2
 vات و .دنامÀنیا نون 

±دنز ک9 یارب هک oامتجا ل*لد íJ6مه ه; .تساەداتفا ەراومه قافتا
≤

 رد ،دنکv یراوگوس 

Iعم ت*عقاو نیا ه; لاح íJ6ع
±دنز نیا هک تسا ض2

≤
 تظافح لوئسم هک m6اسک یارب مه 

±دنز نیا زا
≤

 ا; m6اهج رد هک m6اسک یارب مه و تسXن ریذ©داد ،دندوبەدش هتفرگ رظن رد 

±دنز ضرفشXپ نیا
≤

 vنچ هک دننکíJ6 دنز±
≤

 jیداع یه�ور نیا و دنوشv دوبان هشXمه mnاه

Iعا دناوتv یراوگوس ارچ هک تسا ل*لد ک9 رما íJ6مه .تسا روما
 ،ود ره و دشا; ضا2

 یاهنوگه; زونه اهندادتسدزا a2قو دنور شXپ مه ا; تس∆ا;v ،ضاI2عا و یراوگوس

 ه; ناوتv اجنیا رد- راوگوس jضاI2عا .دناهتخ*گنا*نرب یراوگوس و ەدشp قیدصت vومع

 ِناتسود و اهەداوناخ اíJ6 9تناژرآ رد ١٣ویام ود وزال© ود ناردام ا9 ١٢شوپەا*س نانز

 
11 Aggression  
12 Women in Black:  

 تارهاظت ناÅدشهتشک هy ضاsIعا رد s~ ۲۰۱۹ماون رد هک دن-سه J{اسک }Bش شوپەاBس نانز
 و هتشک دارفا یەراÑرد تلادع یارجا راتساوخ و دندش عمج اBلاتیا ازال& نادBم رد }Bش مدرم
 م .دندش 3خز

13 Abuelas de Plaza do Mayo: 
 یاهلاس oâJب àاظن mیروتاتک^د نامز رد ار ناشنادنزرف هک QJی-ناژرآ ناردام زا تسQJمجنا

 و ۲۰۱۰ یاهلاس رد .دراد همادا نونrات ناردام نیا çmاوخداد .دنداد تسد زا ۱۹۸۳ ات ۱۹۷۶
QIلود تاماقم زا نت نیدنچ ۲۰۱۲

m تقو yلع ت^انج مرج هBه èê:Pداد رد تÅاç تناژرآ ردoâJ 
 م .دندش موکحم دyا سìح هy و هم?احم
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±دنز هک دنکv حèط ار یوعد نیا -١درک ەراشا ۴۳١٤ یا©ان�àتویآ
≤
j تس∆ا;|ن هتفرتسدزا 

 .دوبm6 vالوط ،د9د|ن یاهمدص رƒا و تسا ریذ©داد انعم نیا ه; نیاربانب ،تفرv تسد زا

±دنز
≤

1وقح یەدنورپ ک9 ل*کشz ِبلاط روکذم 
2

 و دنک نشور ار گرم ناتساد هک تس

í26فا9 رد تسکش .تسا لوئسم ¬ک هچ د�~گ; j رم ِلوئسم±
≤

 ار ñاوخداد IJ6مآتنوشخ 

±دنز هک دوش هتسpاد هچرƒا بXترتنید; .دنکv نکممان
≤

 رƒا اما ،تساهتفر تسد زا یا

 ددرگ|ن تóث vامته; ندادتسدزا ،ەداتفا قافتا گرم نیا هنوگچ هک دوشp ەداد ß*ضوت

1ا; ریذ©انداد یدحات ەدرُم و
2
 vدنام.  

 j,ا*س ِلا*خ |سق jیدنبتروص رد هک تسا نیا رثا نیا jن�راجنه jیاهەIJ6گنا زا »9

 ِقح ام یهمه هک ل*لد نیا ه; طقف هن ،دنک تکراشم یریذ©داد لا9êدار یربارب رب a6تبم

 هک دنچره ،دوش یراوگوس ش∆ارب هک دراد قح ەدرم هکنیا ا9 ،م�راد ەدرم یارب یراوگوس

 ñاوخداد ِناوت íJ6ب .دناسر|ن ارم روظنم یهمه اما تسا تسرد کشmä اهنیا ود ره

±ژ�و ا; ناüدرم یارب
≤
j یریذ©دادj زØسí

 a2سØز ط9ا⁄£ رب تلالد vود .تسه m2وافت ناش26

±دنز هک m2روصرد اهنت ،دنریذ©داد هک m6اسک یارب :دراد
≤

 ،دشا; هتفر تسد زا ناش

 اج رب یدر چیه ناشندادتسدزا هک دناm6اسک ناریذ©انداد .ددنویپv ع~قو ه; یراوگوس

 لا9êدار یربارب« ناوخارف m̄j رد رƒا نیاربانب .دوشv اد*پ یدر تمحز ه; ا9 دراذگ|ن

 صاصتخا یەوحن رب متسpاوت|ن ،مدوب »دن‰سه ریذ©داد هک m6اسک یهمه یارب

 ەد*شکرب یریذ©داد jحطس ه; هک Ò6رب هک بXترت نیا ه; ؛منک زکرمت یریذ©داد ِتوافتم

±دنز ،دنوش|ن
≤

 عبانم و اهالاá رباربان عــــ�زوت زا هک هنوگنامه .درادن یراوگوس jشزرا ناش

اق*مع jعــــ�زوت زا م*ناوتv هک مدنمروا; ،م*نزv فرح
Ö
 نیا .م*نک تåحص یریذ©داد رباربان 

 ار یریذ©داد m2اåساحم  ودج رب انب هک دراد دوجو m2ردق زکرم هک تسXن انعم نیا ه;

 یاهم�ژر رد یریذ©داد ناIJ6م یهåساحم |سق هک تسانعم نیا ه; هŸل; ،دنکv عــــ�زوت

 نم هک دننک نامü یاەدع تسا نکمم هچرƒا و .تساهتفا9 ذوفن ناهنپ ا9 راêشآ تردق

 هک مسĪب وا زا ا9 مناوخ ارف ه�èگ ه; یرگ9د گرم ا; یههجاوم رد ار سک ره ات منآ m̄ رد

 نیا مهاوخv نم اما ،م*نک ñاوخداد م*سانش|ن a2ح هک m6اسک یارب دوشv هنوگچ

 تسا هلصاف رد ،تسXن ک9دزن ندادتسدزا هک m6امز یریذ©داد هک منک حèط ار ع~ضوم

aح ا9 توافتم ِلêش ،تسا مانmä عقاورد ا9 و
2 vش تفگ دوشêغ ِلIJدراد یا˚خش. 

vدنز ک9 هکنیا م�~گ; مهاوخ±
≤

±دنز ک9 هک تسانعم نیا ه; ،تسا ریذ©داد 
≤

 a2ح ،

 ا9 دراد شاí26فرتسدزا ِت*عقوم رد ار یریذ©داد شزرا ،دنورب تسد زا هکنآ زا شXپ

 
14 Ayotzinapa forty-three: 

 دنیارف رد ا&انOPتویا رهش رد ö{اتسور ملعم تòÑôت ەدکشñاد mیوجشñاد s~ ۲۰۱۴ ۴۳ماتïس رد
 ندوبدوقفم I{دم زا سû هک دنسرà لتق هy ردخم داوم یاهلتراú اy تلود QIسدمه
 کOPکم تلود ِناتسداد یاعدا ِفالخ àدرم یاهەورگ mیsâگ†{ اy .دوشà ادBپ ناشیاهەزانج
 نیا هsâJ yن QIلود oâJلوئسم mیا& در ،دزادناà ردخم داوم یاهلتراú شود رب ار ت^انج لú هک
 رازه ۱۵ یارب کOPکم نادنورهش ررکم یاهçاوخداد ،هثداح نیا زا یادج .دوشà زاy ت^انج
 J{و©انوگ روص تلود و ردخم داوم یاهلتراú یهناتسدمه mیاBفام رثا رب ەدشد^د&ان ناوج
 م .تسا هتشاد



  ۳۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

v;دنز ؛دشا; هتشاد تس∆ا±
≤

 ک9 ا; vدآ .تسا دنمشزرا شایریذ©انف ا; هط;ار رد 

1الخا کولس حطس ه; یرگ9د jیریذ©داد یانعم رƒا ،دنکv راتفر توافتم صخش
2

1رع
6
 

 تóث ندادتسدزا |سق یه;اثمه; یرگ9د ِندادتسدزا رƒا .دوش ەد*شکرب وا لاåق رد

 jزادنامشچ رƒا و دریذ©v تروص یراوگوس شایارب و ددرگv هتسجرب ،دوش

íJ6مأت تهج مزال IJبادت نیاربانب و دIJ6گناvرب سرت ندادتسدزا j دنز±
≤

 و بXسآ ربارب رد 

±دنز ک9 ه; ام ñدشزرا mnاناوت ەاïنآ ،دوشv ذاختا یدوبان
≤

íJ6مأت و  j و رازآ ربارب رد نآ 

»تس¢ ،م�راد شایریذ©داد زا هک mnانعم ه; ،یدوبان
≤

 یەدنیآ ؛دنکv اد*پ 

±دنز ک9 یارب ١٥ەدشەدزíJ6مخت
≤

±وقلا; یه;اثمه; 
≤
j ا هک دودحمانƒزا ا9 دوش ەاتوک ر 

  .م*نکv یراوگوس ش∆ارب ،دورب تسد

1الخا تاåسانم ه; هک دسرv رظن ه; ،مدرک داهنشXپ هک mnو�رانس
2

1رع
6
j قلعت ورردور 

الامتحا IJ6ن امش و مIJگv رظنرد ریذ©داد و دنمشزرا ار امش نم .دراد
ً
 راتفر نم ا; روطنیمه 

vرد و تسا ورردور یهط;ار ک9 زا رتارف هلئسم ،دوجو نیا ا; .د*نک m̄j ;رد ⁄¬∆دنازا 

 ا; قباطم اهداهن رƒا ،عقاورد .تس,ا*س تا*ح mäjا9ناماس و اهداهن ،oامتجا ِتسا*س

 رد هک تسa6عم نیا ه; ،دنشا; هتفا9 راتخاس یریذ©داد لا9êدار یربارب ِلصا

±دنز ره یداهن jیاهلمعلاروتسد
≤

 ،شpدادتسدزا و  دراد ندشتظافح شزرا یا

±دنز نآ ا9 نیا یەرا]رد طقف هن رما نیا و دIJ6گناvرب رثأت و دوشv هتسجرب
≤

 ِلاåق رد هک 

±دنز ره
≤

»نوگچ یارب ˚خشم یاهتلالد نم د9د زا ،لصا نیا .دراد تحص یا
≤

 

 ؛دشِکv شXپ یدنورهش و لاغشا ،گنج ،ندرکm6ادنز ،a2مالس زا تåقارم ه; ند*ش∆دنا

  .دننکv رارقرب ریذ©داد I2شXب ا9 رتمá یاهت*عمج ِنا*م ˚خشم تازیامت هک یروما

±دنز یەدننزلوگ jشسرپ نانچمه و
≤

±دنز ،تسXچ 
≤

 oون هچ و دوشv زاغآ m6امز هچ 

 ِتوق ه; ،دنا»ەدنز« هک منزv فرح m6اسک یەرا]رد a2قو منکv دارم ار ەدنز دوجوم زا

1ا; دوخ
2

 ِتا*ح لماش ندوبەدنز نیا ا9آ ؟دناm6اسpا ع~ن زا ،ەدنز تادوجوم ا9آ :تس

mاسک لماش a6ع9 ؟دوشIJ6 vن a6ینج
الماá زگره هک 6

ً
 ،تا⁄/ح ؟دنوش|ن »اهنآ« ک9 

 دن‰سXن ندوبەدنز زا  اêشا اهنیا یهمه ا9آ ؟روطچ ەدنز jیاهمIJ6ناüرا رگ9د و تاناویح

 ام ا9 دراد دوجو ندوب زا a6شور عاونا ا9آ ؟دنایدوبان ربارب رد ندشíJ6مأت یهتس∆اش هک

 امتح ؟روطچ ناتخرد و اهلاچخ9 ،اههچا�رد ؟م*هدv عاجرا ەدنز ط;اور و اهدنیارف ه;

vاهت*عقاو یه;اثمه; ،اهنآ یارب دوشmn دش راوگوس ،یدام
٢. 

 j,ا*س ِلا*خ ا; ،متسه شایدنبتروص لاح رد هک m2ا*قالخا هک دراد رارکت شزرا

 یارب 6̧رف یاەویش دنمزا*ن هک هناهاوخیربارب ِلا*خ |سق ؛تسا ەدروخ ەرگ ˚خشم

 اهنت :تسا هتس¢او IJغتم رد هج*‰ن ِند9د یارب لقتسم IJغتم jیراêتسد و í26فرشXپ

±دنز
≤

±دنز یه;اثمه; هک mnاه
≤

 ناشیارب دنورب تسد زا رƒا ،دراد ت*ف*ک ریذ©داد یاه

±دنز اهنیا و دوشñ vاوخداد
≤

 و تنوشخ ربارب رد یراتخاس و هنالاعف هک دن‰سه mnاه
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 مود لصف ۳۴

£ jیرمارگ ِلêش زا ەدافتسا نیا .دنوشv ت9امح یدوبان
 نومزآ یارب ñار ،مود ع~ن 9⁄

±وقلا; |سق
≤

±دنز یهمه رƒا دشv هچ هک دIJگv ضرف هنوگنیا ؛تس
≤

 رد ریذ©داد اه

 رد ک*È~توی Í2فا هنوگچ م*ÅیÙب هک دهد; ار ناêما نیا ام ه; د9اش .دندشv هتفرگ رظن

±دنز ِلاåقرد ام تاظحالم ِلد
≤

±دنز و دندنمشزرا هک mnاه
≤

 ،دن‰سXن دنمشزرا هک mnاه

±دنز
≤

±دنز و درک تظافح اهنآ زا تس∆ا;v هک mnاه
≤

 راد9د© ،دنوش|ن تظافح هک mnاه

vبعت ه; .د9آIJ نکمم ،رگ9د v1الخا ِتالمأت هک دوش
2

1رع
6

 ِلا*خ |سق ِنورد ار نام

 تفگ ناوتa2 vح ،دراد لمأت نیا رد |هم مهس  ا*خ ِتا*ح .م*ناجنگ; هناهاوخیربارب

IJهرپتنوشخ jرادرک یارب ط⁄£ |سق
  .تسی6

1الخا یاهیراوشد ا; ام هک m6امز ،دراوم بلغا رد
2
 ِط9ا⁄£ ه; هک احرد م�~شv وره]ور 

±دنز زا ندرکتظافح
≤

 ار اهنآ سôس و م*نکv یدنبتروص ار mnاهه*ضرف ،م�راد رظن 

 رƒا :مسĪب مناوتv ،مشا; a2ناá ک9 رƒا .م*یامزآv نوƒانوگ یاهو�رانس ندرکل*خت ا;

 راá نامه IJ6ن یرگ9د هک منک ەدارا ضقانت نود; مناوتv ا9آ ،منک لمع ¸اخ یەویشه;

1الخا روتسد نامه ا; قباطت رد یراá ا9 دنک ار
2

 ا9آ هک تسا نیا هلئسم تناá یارب ؟

 mnوگ هک دنکv لمع یاهنوگه; لوقعم یەدارا ِتحت ا9 دروخv ضقانت ه; صخش

 یراتفر د9اåن نم« :دهدv هئارا تåثم و Í6نم یایدنبتروص وا .دنکv لمع یرگ9د

 لومشناهج نوناق ک9 مایراتفر یەدعاق منک ەدارا مناوتv هک یاەویشه; رگم منک

 ار شا ومشناهج m6اوتv هک نک راتفر یاەدعاق نآ قبط رب هشXمه« سôس و ٣»دوش

 تسا بذک نخس ِ یەدارا ِلاثم ،دنزv تناá هک  اثم .٤»a6ک ەدارا نوناق ک9 یه;اثمه;

 ار�ز ،دهد باوج ەدشهتفگ IJسم دسر|ن رظن ه; .دوش ەدوسآ راوشد ت*عقوم زا درف ات

اروف نم«
Ö
 è�Í2طچیهه; اما ،م�~گ; غورد منک ەدارا مناوتv عقاورد هک موشv ەا>آ 

»منک ەدارا ار mnوگغورد ِلومشناهج نوناق مناوت|ن
 نامه« نارگ9د هک د�~گv وا  .٥

 نوناق ک9 تئیه رد هکنآ ضحمه; ،یراتفر áÿj یەدعاق« و »دننادرگرب نم ه; ار هکس

 مناوت|ن هک م;اv9رد نم .٦»تسا ەدروخەرگ شاخسف ا; ،د9آvرد لومشناهج

 ەداس ل*لد نیا ه; ،دوش لومشناهج یرادرک بذک jنخس هک منک ەدارا لوقعم یاهنوگه;

mاêما íJ6نچ مر�ƒàان ،بXترت نیا ه; .دوشv هتفگ غورد وا ه; هک دشا; ¬ک مهاوخ|ن هک
6 

 زوجم هک ممهف; ار یاáÿ یەدعاق ره ضقانتم ِتلصخ هک منآ رب رƒا منک ل*خت ار

  .دنکv رداص ار í26فگغورد

1الخا نا9ارگهج*‰ن یارب
2

 راتفر یاهنوگه; سکره هک mnا*ند رد í26سØز جیاتن ِل*خت ِموزل ،

 اهرادرک زا یرا*س¢ هک دوشv رجنم نیا ه; ،a6ک راتفر یدرک باختنا وت هک درک دهاوخ

اقلطم
Ö
mالقعIJغ هک رطاخ نیا ه; هن ؛دنوش عافد ِل;اقIJغ 

 بXسآ  هک ل*لد نیا ه; هŸل; دنا6

 شXپ ار ەوقلا; شÅک |سق ،دروم ود ره رد .تسXن دنیاشوخ هک د9آv را; ه; هج*‰ن رد

vناجود 6̧رف یاهنوگه; هک مهنåروصت ١٦ه vراتفر :دوشj ش رد صخش دوخêل ِ 

 روطنامه ،دنک ەدافتسا نم زا تسا نکمم ¬ک ؛ددرگvرب یرگ9د راتفر jیەدشروصت
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  ۳۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 یارب( دنیازبXسآ 9ßäاتن ار�ز دن‰سXن a6تفریذ© جیاتن و منکv ەدافتسا یرگ9د زا  نم هک

áسآ تناXیاهه*ضرف ا; هک قالخا یهفسالف زا یرا*س¢ یارب دنچره ،تسا لوقعم بj 

1الخا
2
Iسگ شسرپ .)تسXن íJ6نچ ،دنراد راáو£ 

 دهاوخv ¬ک ا9آ هک تسا نیا رتەد2

±دنز m6اهج رد
≤

 زا یاهعومجم a2قو نم هک دننک لمع یاهنوگه; نارگ9د هک دنک 

IJمآتنوشخ jیاهشÅک
 م*ناوتv ەرا]ود .م*نک لمع نآ ه; منکv داهنشXپ ،منک ارجا ار 6

mالقعIJغ هک م�IJگ; هج*‰ن
mاêما ث*ح زا هک منک ەدارا دوخ یارب ار یIJ6چ هک تس6

6 

 دناوت|ن شدوخ ناهج م�IJگ; هج*‰ن م*ناوتv ا9 .منک ەدارا یرگ9د یارب مناوت|ن

 .دننک لمع منکv داهنشXپ نم هک دننک راتفر یاهنوگه; نارگ9د رƒا دشا; 17ریذ©تسØز

  .م*هدv هئارا صخاش یریذ©تسØز jیهناتسآ |سق یارب ام س'

1الخا یاهنومزآ نیا jیود ره رد
2

 ؛دنکv ل*خت یرگ9د شÅک یه;اثمه; ار ششÅک درف ،

 ەدنرازآ و راوشد ÿ*خت .تسهåناجود ا9 ەدشهنوراو هک ەدننکدوبان ەوقلا; شÅک |سق

 تسXن m6آ رگ9د منکv ل*خت هک ⁄¬Åک .مدوخ شÅک زا نم ت*Ÿلام ِبلس ل*خت ؛تسا

 نیا و تسا نآ رد نم زا یIJ6چ رƒا a2ح مهدv شماجنا مراد مدوخ منکv ل*خت هک

aکمم jیرگ9د ه; ار نآ نم اما ،تسا تسرد
 یدودحمان رامش ه; ا9 ماەدرک شابس‰نم 6

 شÅک هکm6امز .متفرگ رارق هلصاف رد شÅک ِدوخ زا |á زا شXب نیاربانب و نارگ9د زا

اعقاو د9اåن ،دراذگIJ vثأت یرگ9د یەوقلا; jشÅک یه;اثمه; نم رب و ددرگvزا;
Ö
 بجعتم 

 زا مدوخ í26فرگهلصاف ِق�èطزا ؟هنوگچ .مدرک زاغآ ار شÅک نیا مدوخ نم ار�ز ؛موش

 شماجنا لاح رد ار وا و مهد ش‰بسp ¬ک ره و یرگ9د ه; ار نآ ات منآ m̄ رد هک ⁄¬Åک

الماá ،¬ک ره شÅک ،شÅک رƒا .مIJگ; ضرف
ً
 ،تسXن نم نآ زا نیاربانب و دراد رارق اجنآ رد 

 تسا نیا نم Í2طنم ضرف .دوشv زاغآ ا�~نارا© اجنیا ؟دراد قلعت ¬ک هچ ه; ت9اهنرد

Iناف زا شات9اور و یواáناور ا; ل*خت زا یایدنبتروص íJ6نچ هک
 یرادانعم یهنوگه; ی26

 شÅک نیا .یرگ9د jشÅک ِلêش رد ددرگvرب شدوخ ه; درف شÅک :دوشv عطاقتم

 و هتفرگ تأشp یرگ9د زا هک ⁄¬Åک نوچ یرگشاخرپ دروم رد ا9 و 18تسا ەدش¬Ø~نور

 ِتشگزا; ١٩یرƒاذ9ا یI26ناف یاههنحص رد .دوشv مسجم ،هتفا9 تهج درف دوخ ه*لعرب

mوIJب یروگ*ف ِق�èطزا درف ِدوخ jیرگشاخرپ ِل*ختم
 رƒا .تسXن ریذ©تسØز a2یعقوم ،6

 نارگ9د رƒا دش دهاوخ هچ( قالخا یهفسلف رد ار هåناجود jشÅک ندرکل*خت jشÅک

»نوراو ا; )؟منکv لمع نم هک دننک لمع هنوگنآ
≤

Iناف رد هک mnاه
 دتفاv قافتا ی26

mوIJب لêش رد هک یایرگشاخرپ(
 )؟دشا; نم دوخ زا دناوتv ا9آ .ددرگvرب نم تمس ه; 6

 رما نیا مهف یارب هåناجود شÅک ِندرکل*خت jشÅک م*با�رد م*ناوتv ،م*نک طåترم

 گنتاïنت ِطاåترا رد یرگ9د jیرگشاخرپ ا; درف دوخ jیرگشاخرپ هنوگچ هک تسm2ا*ح

 درŸلمع راچد و دنکa6 vکفارف ار شدوخ ،یاهنیآ نوچ ،درف هک تسXن نیا هلئسم .تسا
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 مود لصف ۳۶

 oامتجا دنویپ ره زا ⁄¬خ; یه;اثمه; یرگشاخرپ ه; د9ا; هŸل; ،تسa2خانش د;

 دشا; m6امه لصا رد دناوتب ،متسه شماجنا ِلاحرد منکv ل*خت هک ⁄¬Åک رƒا .د*ش∆دنا

 ِط;اور زا یدرف jراتفر یەرا]رد لمأت ِندرÀادج یارب ñار رگ9د ،مربIJ6 vن جنر نآ زا هک

±دنز هک یاهåناجود
≤

  الدتسا یارب Í2طنم ضرف نیا .درادن دوجو ،دزاسv ار oامتجا 

±دنز jربارب jیریذ©داد یەرا]رد مراود*ما هک
≤

  .تسا مهم ،منک هئارا اه

الماá یاهنوگه; قالخا یهفسلف هک mnاج نم د9د زا
ً
 هناواáناور یهش∆دنا ه; یاهشØر 

 دناوتv رفن ک9 هک ەد9ا نیا :تسا ٢١یریذ©ن�àگ9اج ٢٠ک*تامساتناف دعُ; ،دراد تلالد

±دنز رد بلغا نیا و دشا; یرگ9د صخش jیاج
≤
j اورm

 د*هد ەزاجا نم ه; .دتفاv قافتا ام 6

ا3تخم
Ö
1الخا mnارگهج*‰ن شÅیب زا یایدنبتروص 

2
 :منک هضرع ەرا]ود زت نیا وترپ رد 

IJن نارگ9د هک منک ل*خت و منک یز�رهمانرب یاهنا9ارگدوبان jشÅک یارب نم رƒا
 تسا نکمم 6

 .منک یزا; ار ⁄¬Åک íJ6نچ یاریذ© شقن مهاوخن تسا نکمم ،دنز�èب همانرب راíJ6 áمه یارب

Iناف jیIJگلêش ه; رجنم ÿ*خت íJ6نچ
 ِت9اور رد )ph( یI26ناف ا9( دوش یرƒاذ9ا )f( ی26

áلصخ نآ ه; هک نیالa2 ەا>آدوخان v;دعاقتم ار نم هک تسیوق یردق ه; هک )دشخ 

vچنآ ِماجنا دنکIJ6رکف هک ار ی vمدرک vا9( مهد ماجنا مناوت vمهد ماجنا متساوخ(، 

 ،منک لمع مهاوخv نم هک هنوگنآ تسا نکمم نارگ9د هک هش∆دنا نیا .منک فقوتم

 هک دهدv ناشp ،منک; اهنآ ا; مهاوخv نم هک دننک; نم ا; ار یراá نامه ا9 دننک لمع

»åناجود
≤

 عقاو متس و اذ9ا دروم هک مش¢ دعاقتم رƒا هک هتبلا .درک لI2نک دوش|ن ار 

 شÅک یدودحات منکv ل*خت هک ⁄¬Åک مهد ص*خشz مناوتن هک a2لاح رد ،دش مهاوخ

 یاهنوگه; ات مزاس¢ m6القع یز�واتسد تسا نکمم ەاïنآ ،تسا نم دوخ ل*ختم

 زا مناوتv نم .منک لمع ،د9آv نم تمس ه; نوIJب زا هک ⁄,اخرپ ه*لع هنا9ارگشاخرپ

 نیا ا9 ،مIäب ەرهب مدوخ jیرƒاذ9ا jیاهشÅک یارب Gیجوت یه;اثمه; ٢٢یرƒاذ9ا مساتناف

 ندشدعاقتم نیا اما ؛منکن ار راá نیا هک دنک مدعاقتم تلاح ن�I2هب رد دناوتv مساتناف

 راشف تحت ار نم هک |ساتناف رد ار مدوخ یەوقلا; jشÅک هک دهدv خر m2روص رد اهنت

  .منک ,انشزا; ،دهدv رارق

 jشاخرپ نیا هک دهدv ص*خشz درف هک تسm6امز ارجام ک*مá ا9 ک�ژارت هجو یهمه

 یاهنوگه; نونÀا نم و تسا ەدمآ یرگ9د شÅک تئیه رد ،نم تمس ه; هک ەدوب مدوخ

 ِمان ه; ار نآ نم اما ،تسا نم شÅک نیا .مدرگv مدوخ زا عافد m̄j رد هنا9ارگشاخرپ

 ار نم دوجونیاا; ،دشا; ەدننکەارمü مه ردقچره à�a6گ9اج نیا و مهدv تóسp یرگ9د

 .دوش ماجنا IJ6ن نم ِلاåقرد دناوتv مهدv ماجنا نم هچنآ مIJگ; رظنرد هک دنکv راداو

 ضحمه; .تسXن ÿمأت یاه�ور هشXمه رما نیا اما ،مدرک ەدافتسا »í26فرگرظنرد« زا نم

Iناف jعبات à�a6گ9اج هکنیا
jیاهoادت ،دوشv ی26

 رƒا نیاربانب .دنیآv همادا رد یداراIJغ 23

 
20 Phantasmatic  
21 Substitutability  
22 Persecutory phantasm  
23 Associations 



  ۳۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

الماá نومزآ هچ
ً
 یاهعومجم ه; نم رد اهà�a6گ9اج دنیارف اما ،دوشv زاغآ را*شوه 

mاور ِت*ل;اق ،à�a6گ9اج دنیارف دهدv ناشp هک دنکv تلالد اهشÀÅاو زا یداراIJغ
6
j 

 jشÅک ِتسده; vامته; دناوت|ن ،ەدنبا9لاقتنا و مدقتم m2اúاحم ،یریذ©ن�àگ9اج

 رب مدقم à�a6گ9اج تفگ ناوتo vونه; .٧د9آ گنچ ه; ا9 دوش دودحم نهذ یهنادماع

 لمع یاهناها>آ یهش∆دنا ره رب مدقم و ،متسه نم هک هنوگنآ تسا »نم« دوجو

vامز نیاربانب .٨دنکm6 گ9اج یهف*ظو هناها>آ هکàیاج ه; ار نارگ9د ندرکن�j و مدوخ 

 رارق ñا>آدوخان jورملق jضرعم رد تسا نکمم ،مIJگv شXپ رد نارگ9د jیاج ه; ار مدوخ

±ژ�و jیا© ر�ز هک مIJگ;
≤
j چ نیاربانب .دنک  اخ ار منومزآ یهنازروهش∆دناIJ

 رد نم ا; ی6

 یارب هتکن نیا .درادن رارق نم لI2نک رد vامته; هک تسا نومزآ لاح رد ،منومزآ یهنا*م

±دنز زا د9ا; ام زا ک9 ره ارچ هک هلئسم نیا
≤
j ار�ز ؛دوب دهاوخ مهم م*نک تظافح یرگ9د 

Iسگ و دنکIJ vیغت شایدنبتروص IJسم رد منکv حèط هک m6ومزآ
 و د;اv9 ش2

 ِمهف ا; ،هج*‰نرد .دIJگv حèط ون زا هåناجود jشÅک زا یاهنحص یه;اثمه; رخآتسد

±دنز هنوگچ هکنیا
≤

±دنز و نم 
≤

 دوشv نشور ،دنوش رگ9دکj 9ن�àگ9اج دنناوتv یرگ9د 

الماá اهنآ هک
ً
 هناها>آ نم هک هچنآ ره زا ،ام نا*م تاطاåترا .دن‰سXن کفنم مه زا 

à�aگ9اج jشÅک تسا نکمم .دورv رتارف ،ماەدرک باختنا
6
j ̧رف

6
j یرگ9د یاج ه; مدوخ 

 تروص تنوشخ هک یاهåناجود بXسآ زا یرتعیسو یهظحالم ،نم jیاج ه; یرگ9د و

 یهåناجود ojامتجا ط;اور دوخ رب یدودحات هک a2نوشخ  ؛دراذگ; ام یور شXپ ،ەداد

 دوخ ندرکن�àگ9اج رد a6ینچ ِت*فرظ عقاوم Ò6رب رد دوجو نیا ا; .تساەدش لامعِا ام

mاهج دناوتv ،دوخ jیاج ه; یرگ9د و یرگ9د jیاج ه;
 a2نوشخ ِتمس ه; هک دزاس¢ 6

1افتا íJ6نچ هنوگچ و ارچ .دنکv تکرح رتم*ظع
2
 v؟دتفا 

±دنز ،م*ناوتن تسا نکمم ا9 ،م*ناوت|ن ارچ هک ل*لد ک9
≤

 م*هدv حیجرت هک ار m6اسک 

mاهج رد راد9ا© یاهنوگه; م*ناوت|ن هک تسا نیا م�Iäب íJ6ب زا ،دنشاåن
±دنز 6

≤
 هک م*نک 

 رد هک م*نک ل*خت ار mnا*ند د9ا; ام هکنیا a6ع9 نیا و دهد ماجنا نآ رد یراíJ6 áنچ سک ره

ال;اقتم و هåناجود نآ
ً
 ا9آ هک م*نک صحفت نامیزروشÅک IJسم رد د9ا; ؛م*نکv لمع 

 نیا و م*نک ل*خت ار نامەدنشک jشÅک jجیاتن د9ا; ام .هن ا9 دراد دوجو ام فقوت یارب 9ÿالد

 نم یهتفگ ربانب هک هک یایI26ناف ،تسا یرƒاذ9ا یI26ناف |سق ا; ندشIJگرد یانعمه;

 تسا نکمم یرگ9د هکنیا ل*خت ،ل*لد íJ6مه ه; .تسXن m6دروآگنچه; هناها>آ vامته;

IJن ەرازگ نیا jسکع هک د�~گv شÈXزا ،دIJم; نم رطاخ ه;
6 vن نم :دشا; قداص دناوتIJ6 

 م9اهروا; mäوخه; نم تسا نکمم لاح نیا ا; .موش هتشک یرگ9د ِتسد ه; تسا نکمم

 انعم نیا ه; و تسÿ;اقتIJغ و هåناجک9 نم شÅک منک ل*خت هک منک ک*کفت یاهنوگه; ار

 íJ6نچ رب ¬ک یاهروا; رƒا .موشv ادج یرگ9د ِتسد ه; ندرم ناêما ا; یIJگرد زا نم

mدرÀادج íJ6نچ ا9 و راêنا
»نوگچ یارب 9ßäاتن هچ ،دوش راوتسا 6

≤
 شدوخ زا صخش مهف 

 ؟د9آv را; ه;



 مود لصف ۳۸

 ا9 دن‰سه نم jیدوبان m̄j رد نارگ9د مIJگ; هج*‰ن تسا نکمم ،یرکف نومزآ jیارجا رد

انیق9
Ö
 ەدرکن دوبان رتشXپ ار اهنآ رƒا متسه قمحا نم نامز نآ رد و درک دنهاوخ ار راá نیا 

±راêشآ ه; یرکف نومزآ هکنیا ضحم ه; .مشا;
≤
j نکمم یاهتلاح

 ،دماجناv یرƒاذ9ا ٢٤

íJنچ jیانبم اما .دنک ت9امح í26شک ه; م*مصت زا دناوتv ندرکلالدتسا
 نارگ9د هک 7اردا 6

  ؟تسXچ ،دنراد ار نم ندرکدوبان ِدصق

اد;ا د�ورف
Ö
±دنرادزا; ِتردق mnاهنته; لقع هک دوبن دعاقتم 

≤
 ار روآگرم jیاهوزرآ ِلاåقرد 

 .تشاد رارق یرگ9د گنج یهناتسآ رد ناهج هک درک نا*ب m6امز ار ع~ضوم نیا و دراد

vب م*ناوتÙیÅ*روص هنوگچ هک مm2 ع9{ ،یرود ِندرکلالدتسا زاa6 س موزل~Èیارب وگ9ار 

 ،}وگ9ارÈ~س یIJگلêش یارب اههناêت!اهشIJ6گنا موزل و اههناêت!اهشIJ6گنا ا; ههجاوم

vروآجنر ەاوخ دشا; ەاوخلد یرگشاخرپ نیا ەاوخ ،ددرگ یرگشاخرپ یارب یرازبا دناوت 

امتح هک دنکv لالدتسا د�ورف ،ەدننکدوبان یاهشIJ6گنا ِت*عقاو ه; هجوت ا; .دشا;
Ö
 ه; 

1الخا یIJگتخس
2

1رع
6
1الخا یIJگتخس هک دسرپv نامزمه اما .تسا زا*ن 

2
1رع

6
 

vدناوت áیاهتلالم و ندمت رد .هن ا9 دهد ماجنا ار شراj ط ه; د�ورف ،نآI
66 vهک د�~گ 

1الخا یIJگتخس
2

1رع
6
j س~Èهذ تخاس یارب £درد داج9ا رد« وگ9ارa6 اpاهنت اهناس 

 د�ورف .٩»درادن }اههناêت و اهشهاوخ{ د9ا رب یدودحمان یرو£ وگ9ا« هÀارچ ،»تسXن

 ه*لع عافد ن�èتیوق »زروب قشع تدوخ نوچ تاه9اسمه ه;« روتسد هک دراد روا;

mاورIJغ ِتا*لمع زا  اع  اثم و تسm6اسpا یرگشاخرپ
6
j س~Èیوگ9ارj نهرف«

 رتشXپ .١٠≥

»گرم و گنج ِما9ا یەرا]رد mnاههش∆دنا« رد
١١ )۱۹۱۵(  vن~Øن مهم دسXهچ ات هک تس 

 د9اåن وت« روتسد رب a6ینچ د*Àأت« ،دشا; طوسóم دناوتv ام m6القع تادهعت ەزادنا

mالتاق ِ ِلسp ِنا9ا©j mä اوت زا هک دنکíH6 vمطم ار ام »⁄¬ک;
 í26شک توهش هک م*یآvرب 6

 یەرا]رد هشقانم زا دع; .»م�راد ام زورما ات د9اش هک هنوگنامه ،دن‰شاد نوخ í26خ�ر و

اقالخا ِد�~ن ناIJ6م ه; ،ندمت ِتف⁄/Xپ ه]ور IJjسم
Ö
 دعُ; |سق رب وا ،د*فس ت*مúاح ِطلغ 

 jیاههناêت رد رƒا« :تسا é6اح اهگنهرف یهمه رد هک دنکv د*Àأت اهناسpا ِەا>آدوخان

 ... ،م�~ش صالخ ەداتس∆ا ام ِەار £ رب هک ¬ک ِتسد زا a2عاس و هنازور نامەا>آدوخان

ک دهاوخ مدآ کچوک jیاهIJ6چ یارب a2ح نم ِەا>آدوخان
2

 ناشpرطاخ د�ورف .١٢»تش

vاعقاو تسا نکمم ام« هک دنک
Ö
 ِنورد هنالاعف یاهنوگه; ەرا]ود ناط*ش هک م*نک بجعت 

1الخا jشزومآ هک ˚خش
2
 í26شک ِناهاوخ یهناêت ñاü .»دنک لولح ،تساەد9د 

1ا; ریذ©انشزومآ یەزادناات
2
 vاصوصخ نیا و دنام

Ö
 اهەورگ رد دارفا هک دتفاv قافتا m6امز 

  .دنوشv بوذ

 د�ورف هک هچنآ ،م�IJگ; مáتسد ار m6اور ِت*عقاو »ریذ©انف3ت« دعُ; نیا ِتردق د9اåن ام

ا3تخم هچرƒا .دادv دنویپ گرم یهنار ا; ار نآ
Ö
ک ه; ل*م ه; 

2
 زا ار ام هک هچنآ a2ح و í26ش

 نا�èج ,ا*س mnاهرظنراهظا رد گرم یهنار هک د9د دوش v ،م9اهتخادرپ ،درادvزا; نآ

الماá هک دراد
ً
±دنز ه; لعفلا; یاهنوگه; هک aäیسآ ه; 

≤
j اpناس vدنناسر، mäام .دناتوافت 
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  ۳۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

vراتفگ ه; م*ناوتj »ناج ِتراسخaä
 ەویش نیا دنورشXپ یهلحرم íJ6تسخن یه;اثمه; »٢٥

 jع~قو رثوم jرازبا هک تسراوس راêنا |سق رب هک یرظنراهظا .م*ش∆دنا*ب رظن راهظا زا

  .تسیدوبان

vصوصخرد یرا*س¢ دهاوش ناوتj شا ربارب رد تمواقم |سقêوناق و ,ا*س ِلاm6j 

»åناجود رب a6تبم
≤

 هکنیا رب a6بم 9ÿامت ؛یرامعتسا ِت*مúاح ِه*جوت رب یراشفا© :تفا9 

íس¢ ا; ا9 و دنIJم; اذغ دوبمá ا9 یرام*ب زا م�راذگ;
26
j ردانبj وراÈم�راذگ; نادراوەزات ه; ور ا 

Iسا jن�èتa6تساوخ ار ناشیاهند; و دنتف*ب بآ ِنورد یاهلف
 رد دوجوم jیاهەاüتحا2

 زا ⁄,ان jرطاخت9اضر زا یƒIJارف jیانعم ñاíJ6 üنچمه .دهد وش‰سش اÈورا ِلحاوس

 تاعامتجا ربارب رد اè�êمآ سXل© یاهدروخرب رد ار یƒIJارف نیا .دراد دوجو مس∆داس

 هک ßلسمIJغ ِتسوپەا*س نادرم هک یاهنوگه; .م*نıبv ەدحتم تالا9ا رد ناتسوپەا*س

1الخا ِتXنوصم ا; و a2حار ه; دننکv رارف سXل© ِتسد زا
2
 راïنا ؛دنوشv هتشک سXل© 

اض9ا ا9 .دناەدوب راêش یهمعط لوا زا هک
Ö
 ه*لع هناجوجل jیاهلالدتسا رد ار سح نیا 

mاسک jیاهلادتسا .م*نıبv |*لقا تاIJیغت
 تاIJیغت ت*عقاو شریذ© ا; دننادv هک 6

 یدوبان دننادv اهنآ .دننک دودحم ار رازا; داصتقا و تعنص شI2سگ تس∆ا;v |*لقا

 ات دنهدن ناشp نآ ربارب رد ⁄¬ÀÅاو و دننادن هک دنهدv حیجرت اما دتفاv قافتا دراد

 قافتا ندرکñاتوک ا; یدوبان ،یدروم íJ6نچ رد .دننک دوس ِبسک دنناوتv هک m6امز

vح ؛دتفاa2 اƒهتفگ زگره ر pەد*ش∆دنا شاەرا]رد و دوش pشخ نم« |سق ،دوش| 

 سح a2ح د9اش و دهدv زوجم ندرکدوبان ه; هک دراد دوجو »مرادن یدوبان ِلاåقرد

±دولآ ِلI2نک ا; تفلاخم رد ⁄¬خ;ت9اضر jیدازآ
≤

 .دهد تسد ه; رازا; شI2سگ و a2عنص 

mونک j,ا*س ِتا*ح رد ام íJ6نچمه
 قوش مدرم زا یرا*س¢ هنوگچ هک م*نıبv نام6

 ه*لع ،یداژن jیاهتسا*س ه*لع اهت*عونمم عفر یارب پمارت شالت ِلاåق رد یرا*س¢

 ،تسXنیمف زا معا اهپچ یوس زا دسرv رظنه; هک احرد ،دنهدv جèخ ه; تنوشخ

±داتس∆ا ،یIJ6هرپتنوشخ ِتسرپداژندض نارادفرط و IJئوک
≤

 زا مدرم یزاسدازآ رب 

  .دراد دوجو ەدننکف*عضت و ملاظ jیوگ9ارÈ~س

 ەوقلا; یەوق تس∆ا;v هŸل; ،دشا; ەداس دناوت|ن تنوشخ ه*لع رب یایIJگعضوم چیه

 ناوتv هک هچنآ ا9 تسoامتجا ط;اور زا یاەدنزاس jشخ; هک تفرگ رظن رد ار یرگدوبان

 و یرگشاخرپ a6ع9 نآ رخأتم یهخسp ا9 و گرم یهنار رƒا .د*مان »oامتجا دنویپ«

1الخا یروتسد ه; م�ƒà�èان رتáÿ روطه; ەاïنآ ،م*ناد; یدج ار یرگدوبان
2
 هک م�زادĪب 

 روتسد نیا ا9آ .دنکv عضو عنام ندرکدوبان ربارب رد m6اور ِتا*ح ظفح روظنمه;

1الخا
2

 دناوتن رƒا و ؟تسا ناور زا یاەدنزاس دعُ; ِندربíJ6بزا یارب ñار ِلاåند هک تس

 و هناIJگتخس یهåلاطم و وگ9ارÈ~س ِت�~قت jرانکرد یرگ9د یهن�àگ ا9آ ،دنک íJ6نچ
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 مود لصف ۴۰

 هک تسا íJ6نچ لاوس نیا ه; ید�ورف ک9 خسا© ؟دراد دوجو شا⁄,وپمشچ یهناملاظ

Iهب mnاههناêت íJ6نچ زا ⁄,وپمشچ
 زا êÿش رد م*شا; راود*ما م*ناوتv هک تسیIJ6چ ن�2

 یهن�àه ام هک هچرƒا ؛دوش /Xم ،دنکv دازآ ام یاههناêت دوخ رب m2واسق هک ٢٦قالخا

íشک ِناهاوخ یهناêت« :تسیIJ6چ íJ6نچ نآ روتسد .م�زادرپv ار شاm6اور
 .»شک; ار تا26

 ناشp ا; ؛دهدv طس¢ انعم íJ6مه ه; نآ یاهتلالم و ندمت رد ار نادجو یەد9ا د�ورف

 دناوت|ن هک mnاجنآ زا و د;اv9 تهج ندرکدوبان ِدوخ ه*لع نونÀا ندرکدوبان هکنیا نداد

 jیزاسدازآ |سق نوچ ار شدرŸلمع دناوتv ،دنک دوبان ار دوخ یرگدوبان vامته;

 زا ند*شوپمشچ m̄j رد یI2شXب ِتدش ا; وگ9ارÈ~س ردقچ ره .دشخ; تدش راووگ9ارÈ~س

mاور مIJ6ناêم ،دشا; í26شک ِناهاوخ یهناêت
 ،یاهق*قد íJ6نچ رد .دوشv رت¬ق 6

انیق9 اما ؛دوشv عنم ،تنوشخ a2ح ،یرگشاخرپ
Ö
 هŸل; ،هتفر íJ6ب زا هن و ەدش دوبان هن 

 حیضوت مراهچ لصف رد هکm6امز .تساەدرک ظفح وگ9ا رب ندزهنا�زات رد ار  اعف تا*ح

vود هنوگچ هک م*هدÈسم ،ندو]~لهــIJن یارب یIä1الخا ِد
2

1رع
6
 م*هاوخ ،دشکv شXپ 

 .تسXن د�ورف دزن یرگدوبان ِت�èیدم ِەار اهنت وگ9ارÈ~س هک د9د

 ñار یوجتسج ه; ار ام IJ6چ هچ ،دسرپv نم لاوس ه;اشم  اوس د�ورف ،انعم ک9 ه;

±دنز زا تظافح یارب
≤

 رد یIJ6چ هچ :دنکv حèط Í6نم ار لاوس وا اما ؟درادv او یرگ9د 

mامز تسرد درادv رذحرب بXسآ ِندناسر زا ار ام ،تسه یIJ6چ رƒا ،m6اور ِتا*ح
 رد هک6

íشک jیوزرآ Úاغم
Iلآ ،یوررهرد ؟م9اەداتفا IJگ 26

 دوجو هناواáناور رکفت نورد یویتان2

 تا*ح ِنورد یاەIJ6گنا ع~ن هچ :دنکv یدنبتروص ار لاوس یرگ9د ِق�èط ه; هک دراد

íJمأت m̄j رد هنالاعف a2قو دIJگv ناج ام m6اور
6
j دنز±

≤
 یهلئسم ه; ع~جر ا; ؟م*‰سه یرگ9د 

 دوشv هک هچنآ زا à�a6گ9اج یهناها>آان ِلاêشا هنوگچ :م*سĪب م*ناوتà�a6 vگ9اج

1الخا ِتاساسحا«
íشاذگ ناêما ِط9ا⁄£ ؟دننادرگv ەدنز ار نآ و دنهدIä vخ د*مان »2٢٧

26 

اق*قد هکنآ نود; ،یرگ9د jیاج دوخ
Ö
IJچ هچ و ؟تسXچ ،م*نک ذاختا ار وا jیاج 

 نکمم 6

vیاج ار یرگ9د دنادرگj ب یرگ9د صخشÅم*ناش mäاق*قد هکنآ
Ö
 íJ6نچ ؟دIJگر]رد ار نآ 

±دنز هک دزاسv راêشآ ار mnاهەویش à�a6گ9اج زا  اêشا
≤

 رگ9دک9 ه; زاغآ نامه زا اه

mا*قالخا ره م*مهف; ات دراذگv ام jیا© شXپ ñار شÅیب نیا و دننکv تلالد
اتیاهن هک 2

Ö
 

 زا ندرکتظافح و »9 زا ندرکتظافح نا*م یزیامت هک تسXن ور نیا زا ،م*à�Åگvرب

  .م*نک داج9ا یرگ9د

 ناونع ِتحت شاهلاسر رد قالخا یهفسلف ه; یاهناواáناور ِ یرظن ِثح; ٢٨نیالm6 áالم

اق*قد ترفن و قشع ِک*مانید رد ؛د9ازفاv »٢٩م*مرت و ەانگ ،قشع«
Ö
 هک د;اv9 ار یرقم 

 
26 Morality  
27 Moral sentiments  
28 Melanie Klein 
29 Love, Guilt and Reparation  

 هoIJ yم نیا رد .تساەدش هتشاذگ نا~sج ،یواúناور نوتم زا یراBسè رد  repatation لداعم
 هک≠احرد .تسJ̈نم ِەانگ ´ون زا ەدمآرب نا~sج)۱ :تساەدش باختنا مBمرت یەژاو لBلد ود



  ۴۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ه; ل*م هک دنکv نا*ب نیالá .دوشv داج9ا mnارگمه یدرف و oامتجا jیواáناور íJ6ب

mارگنلد و ت*لوئسم jیوق تاساسحا« ا; نارگ9د ِندرکداش
 و تساەدروخ ەرگ »6

íشاذگ« jیانعمه; »نارگ9د ا; ل*صا jیدردمه«
26
j یاج رد نامدوخj رامش ه; »اهنآ 

vنچ رد .دورíJ6 لاحa2، »ک9دزن رگ9دک9 ه; نانچ ار ام »٣٠ندشنامهنیا vهک دنک 

vما ه; م*ناوتêاوخرگ9د ِناñ وا .م�~ش ک9دزن vن~Øا« :دسƒهتشاد ار نآ ش∆اجنگ ر 

 و تاساسحا زا م*ناوتv ،م*نک نامهنیا م�راد تسود هک یدرف ا; ار نامدوخ هک م*شا;

 رارق ت�~لوا رد ار وا ِل9امت و تاساسحا m6امز یارب نیاربانب و م�رذگ; نامدوخ ِتال9امت

 jیوجتسج ِماïنه ار�ز ،تسXن دوخ زا مامتومات ِند*شوپمشچ تلاح نیا .»م*هد

 jشÅک رد .م*نادv م*هس IJ6ن وا ِت9اضر رد  ار دوخ ،م�راد تسود هک یایرگ9د  احشوخ

 مشچ یوحنه; هک هچنآ زا ام« :دIJگv لêش ت;ا*ن |سق یرگ9د ه; ñدت�~لوا

  .١٣»م�روآv ش‰سد ه; یرگ9د وحن ه; ،م9دوب ەد*شوپ

 :تسا ەارمه ید*Àأت íJ6نچ ا; هک دنکv زا; a2شونا© نیالí26، áم زا تمسق نیا رد

»شXمه ÿماعت متفگ زاغآ رد هک هنوگنامه«
≤

 ام زا ک9 ره ِنورد ترفن و قشع ِنا*م 

±دنز ِنوماIJپ یاهلمêت .١٤»دراد دوجو
≤
j با*نa

 رارق د9اش ا9 دروآv دوجوب ار ÿمأت íJ6نچ 2

 ظاحل زا یرگشاخرپ یەرا]رد راتفگ ،قشع یەرا]رد راتفگ ه; هنا>ادج ِتخادرپ یارب ەدوب

 فارƒارا© دنچ رد ندشارگمه تمس ه; راتفگ ود ره ،تروص ره رد .دوش ادج مه êÿش

 زکرمتم قشع رب نونÀا هچرƒا هک دنکv د*Àأت وا تشونا© رد .دندرگv زا; دع;

 مه و تسا é6اح نامزمه یرگشاخرپ هک دزاس نشور دهاوخv اما ،تساەدش

 jزاربا jیا©مه مدرم هک م*نک بجعت د9اåن و دنشا; دلوم دنناوتv ترفن مه یرگشاخرپ

aشور ه; وا .دنراد دوخ ِتاساسحا رگ9د jزورب رد m6اسک9 ِت*ل;اق قشع
 هک دنکv نا*ب 6

 هک م*نکv ذاختا ار mnاهەویش ،اهنآ زا ت9امح a2ح و نارگ9د ه; دوخ ندادصاصتخا رد

 هکنیا jیواح م�IJگv شXپ رد ار یایI26ناف ا9 دناەدرک راتفر ام ا; هنوگ نآ نامنیدلاو

 :دسØ~نv و درادv هگن زا; ار هن�àگ ود ره وا .دوش راتفر ام ا; هنوگچ م*‰شاد تسود

اتیاهن«
Ö
aتشادتسود jیرگ9د یارب دوخ زا ⁄,وپمشچ ا; 

 نامدوخ ِندرکنامهنیا ا; و نام6

 راتفر یاهنوگه; دوخ یهقالع دروم درف ا; و م*نکv یزا; ار بوخ نیدلاو شقن ،وا ا;

vساسحا نامز نآ رد هک م*نک vراتفر هنوگنآ نامنیدلاو م9درک vام ا9 دننک 

vدننک راتفر هنوگنآ هک م*‰ساوخ«.  

 
oIJخBگنارب بجوم و دراد ەدنزاس هجو هک تسا ەانگ زا رت یاهشÆر ö{انعم هy ندBسر نیالú دارم

m 
 یدنیارف oIJم نیا رد مBمرت اما دراد ≥فد QIیهام نا~sج)۲ .دوشHJ àرعHIالخا :9±ک
≤شôمه

¥
 نیا رد مBمرت رگ^د mیوس زا .دوخ ِلاµقرد نآ زا شôپ هک یرگ^د ِلاµق رد اهنت هن و تس

 ~Qیسآ نم دوخ امتح ات تسôن یزاBن انعم نیا هy .تسا تìسñ رد یریذ&نOPگ^اج یەد^ا اoIJ yم
 مهاوخ یراتفر ،یداهن mیاهو∂لا یهمه مBمرت هy نم ،م^آرب نآ ِنا~sج m†{ رد ات مشاy ەدز
 .تسا ناسربôسآ ەوقلاy هک تخادرپ

30 Identification  



 مود لصف ۴۲

ل*صا jیدردمه« هک تساهتفگ ام ه; وا هچرƒا نیاربانب
 نیا و تسا نکمم یرگ9د ا; »٣١

 ،دنکv ساسحا و تسه هک هنوگنامه ار یرگ9د کرد mnاناوت« هک تسا نآ jیانعمه;

 ندرکیزا; لماش ؛دوش v رارقرب ندشنامهنیا یاهەویش لالخ زا یدردمه نیا ،»م�راد

 نوچ ¬ک هک ک*تامساتناف یاهنحص ِنورد ،شقن ک9 ندرکیزا; ەرا]ود ا9 ،شقن ک9

 د9ا; هک یاهنوگ نآ ه; ا9 دندوب هک یاهنوگ نآ ،دIJگv رارق نیدلاو نوچ ا9 ناáدوک

vوزرآ« سک نآ هک هچنآ ا; ه;اشم ،دناەدوب vهک ەدرک vعقاورد .»دندوب áأت نیالÀ*د 

vع رد« هک دنکíJ6 نچمه ام ،لاحíJ6 یزا; شانیدلاو یارب ار بوخ کدوک شقن vم*نک، 

 نیاربانب .١٥»م*‰سه ش∆ارجا ِلاح رد نونÀا و م*شا; هتشذگ رد م*‰شاد تسود هک یIJ6چ

 a2٣٢با*ن ِندشنامهنیا یه;اثمه; ار نآ نیالá هک یاهق*قد رد هک م�~ش روآدا9 د*هد ەزاجا

1رعم
6
 vامهنیا و دنکm6 é6وا ه; ا9 م*نک لاحشوخ ار یرگ9د م�~ش قفوم ات تسیرو 

1الخا ت�~لوا نامدوخ ربارب رد
2
 Ò6رب ِندرکرارقرب ەرا]ود و یزا; لوغشم ام ،م*شخåب 

Òرب ؛م*‰سه ەدشpیراوگوس jیاهندادتسدزا
 ثح; نیا وا .ەد*سرن مامتا ه; jیاهوزرآ 6

ارهاظ« :دربv نا9ا© ه; هنوگنیا ار
Ö
 ماïنه ،یI26ناف رد ت*عقوم ک9 ِندرکهنوراو ا; 

 قشع زا و م*نزv ددجم قلخ ه; تسد ام ،بوخ a6یدلاو یه;اثمه; یرگ9د ا; ندرکراتفر

  .»م�èبv تذل ،م*‰شاد راظتنا نامنیدلاو ِبناج زا هک یا»*ن و

 زا م9اەدش رتگرزب a2قو و م9اهتشاد ار ک*ن قشع نیا ام هک تسXن نشور هلحرم نیا رد

افé هکنیا ا9 م9اەداد تسد
Ö
اعقاو هک احرد م9اەدوب قشع نیا jیادوس رد 

Ö
 ار نآ 

 نیا نونÀا هک دسرv رظن ه; .)تساەدشp افطا ام jیاهوزرآ یهمه لقادح ا9( م9اهتشادن

 یIJ6چ نآ یارب یراوگوس ِلاح رد ام ،باس‰نا و a2با*ن ِتلاح رد ا9آ هک تسا هلئسم

 م*‰سه یاهتشذگ یارب ندرک وزرآ لاح رد ضوعرد ا9 م9اهتشاد ار نآ m6امز هک م*‰سه

 نیالá هک mnاج رد .م*نکv ه]èجت ار تلاح ود ره زا |á هکنیا ا9 م9اهتشادن زگره هک

 :دسØ~نv ،دنادرگvرب í26م دوخ ه; اهتشونا© زا ار یرگشاخرپ یەرا]رد دوخ ثح;

 ندرک£ یارب یاەویش دناوتv یرگ9د ِلاåق رد بوخ a6یدلاو یه;اثمه; ندرکلمع اما« 

Iناف رد ام .دشا; هتشذگ jیاهجنر و اهید*ماان ا;
 ا;( هنارگنس' یاهنوگه; و ی26

mnوجداد یهمه ،)ند�زروترفن ل9الد Ò6رب زا í26فرگهلصاف
 هک a6یدلاو زا ار نامیاه٣٣

 و دناهتشاá ام نورد اهنآ هک ار ماقتنا و ترفن تاساسحا یهمه ،دناەدرک د*ماان ار ام

 زا ار�ز ،دروآv رب £ مشخ و ترفن نیا زا هک ار یاید*ماان و ەانگ ِتاساسحا یهمه

 زا  ؛م*نکv رثاmä و a0نخ ،م*‰شاد مه ناشتسود نامزمه هک م9اەد9د بXسآ a6یدلاو

 نادنزرف و a6تشادتسود jنیدلاو زا ñوجو ِنامزمه ِندرکیزا; ِق�èط

  ١٦.»a6تشادتسود

 
31 Genuine sympathy 
32 Vicarious identifying 
33 grievance 



  ۴۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ،دنکv زاغآ ندشنامهنیا ق�èط زا ل*صا jیدردمه ِناêما رب د*Àأت ا; هک a0ح; نیاربانب

 ِندرکنما ه; í26خادرپ و نارگ9د ا; ک*ن ِندرکراتفر رد هنوگچ هک دربv ەار ەد9ا نیا طس¢ ه;

 هک m6اسک ه*لع م*نکv رارکت ار نامیاهñاوخداد ام زا مادک ره ،ناشa2خåشوخ

1اá یەزادناه;
6
 هکنآ نود; ،م9اەداد تسد زا ار ناشí26شادتسود ا9 دن‰شادن تسود ار ام 

  .م�èیذ$ب

الåق هک دشا; mäوخ کدوک نونÀا دناوتv صخش ،قطنم نیا ربانب ،نامزمه
ً
 ا9 ەدوبن 

 رد ار ندوب بوخ یارب ه*لوا jیاهشالت یهمه یرگشاخرپ جاوما ار�ز دشا; هتسpاوت|ن

 م9اهñاوخداد و اهندادتسدزا ا; یدودحات نم نیاربانب .تساهتخاس قرغتسم دوخ

mامز ،متسه مهانگ سح ِم*مرت ِلاحرد ا9 مIJگرد
 ار نآ نیالá هک یIJ6چ IJگرد هک 6

 یهمه نم یهنحص اما ،منادv مدقم ار یرگ9د نم .موشv ،دنادv »ل*صا jیدردمه«

 رظن ه; ناسآ ÿ*خ د9اش .دزاسv رقتسم ،م*نک یزا; م*ناوتv وت ا9 نم هک ار mnاهشقن

افé نم .دسرب
Ö
 ار�ز ،مهدv صاصتخا یرگ9د ه; هک منıبa2 vیاضر سح ِک�⁄£ ار دوخ 

 ل*صا jیدردمه :منکv ساسحا مه نم ،دنکv ساسحا وا هچنآ و مراد تسود ار وا

 دورv لاوس ر�ز یایدنبتروص íJ6نچ ِتطاس¢ .تسا هåناجود ،ساسحا و تسا نکمم

 ناوتv مهدv صاصتخا وا ه; ار مقشع نم هک یایرگ9د ا; ا9آ م*سرپv هکنیا ضحم ه;

 یزاسزا; jیاتسار رد نم شالت :هن ا9 دش وره]ور منکv یزا; هک mnاهو�رانس نآ زا رود ه;

 ماەدرک هک ñانگ ا; a2شآ ا9 ماهتشادن زگره هچنآ ا9 ماەداد تسد زا هک تسیIJ6چ نآ

افa2 éح ،هکvاïنه
Ö
 ا9آ .مدرگv زونه ا9 ماهتشگ یرگ9د یدوبان ِلاåند ه; ،یI26ناف رد 

 یدردمه ا9 دوشv هتخ*گنارب مدوخ ِندادتسدزا و ەانگ سح یهطساوه; نم jیدردمه

 کمá شpدروآد9د© ه; مدوخ هک موشv ک�⁄£ یایرگ9د a2خåشوخ رد هک تسm6امز نم

 اهنآ رƒا ؟م�àیامتم مه زا م*نک رکف دوب نکمم هک یاەزادنا ه; »وت« و »نم« ؟ماەدرک

اق*قد ،دنرگ9دمه ندرکک�⁄£ ِلاحرد
Ö
Iشا ه; ار یIJ6چ هچ 

 یدحات اهنآ ا9آ ؟دنراذگÚ vا2

 ؟دناەدش مهبم ،دنوشv راد9د© نآ نورد هک یایI26ناف ِق�èطزا

 قشع یارب »ندرک م*مرت« هک دهدv همتاخ اعدا نیا ا; ار ثح; نیا نیالá هک m6امز

aح .م*نک رکف یدردمه ه; هک دراذگv ام jیا© شXپ یرگ9د ەار ،تسیدا*Åب
 رد هکa2قو 2

 ِ ندادتسدزا و ت*مورحم هکنیا یارب منکv یدردمه ساسحا یرگ9د ِلاåق

 ا9 متسه ماهتشادن هک هچنآ ِم*مرت ِلاحرد دسرv رظن ه; ،منک م*مرت ار شاەدشpم*مرت

 ه; نم رگ9د تراåع ه; .دشv تåقارم نم زا تس∆ا;v هنوگچ هک مهدv ناشp مراد

 مه نود; ود نیا زا ک9 چیه و منکv م*مرت ار مدوخ اما ،مرادvرب ماü یرگ9د یوس

 م9اهندادتسدزا ندناسر نا9ا©ه; jیانعمه; ندشنامهنیا رƒا .دتف*ب قافتا دناوت|ن

 هشXمه ا9آ ؟دنکv لمع »ل*صا« jیدردمه یارب mnانبم یه;اثمه; ناIJ6م هچ ات ،دشا;

 رُپ دوخ زا هک یIJ6چ ؟دراد دوجو یرگ9د ِندرکداش یارب شالت رد »ل*صاIJغ« یIJ6چ



 مود لصف ۴۴

الماá زگره یرگ9د ا; ندشنامهنیا هک تسانعم نیا ه; نیا ا9آ و ؟تساەدش
ً
 قفوم 

دوخ ندرکم*مرت jیI26ناف ،شpاêما ط⁄£ رƒا تسXن
  ؟تسا ٣٤

áاوخداد رب اهزارف نیا رد نیالñ زکرمت ەانگ و vاوخداد اما .دنکñ وترپ رد اهنتj اعدا نیا 

 ِلêش تسا نکمم ت*مورحم .دشا;ەدش مورحم هتشذگ رد ¬ک هک دراد انعم

الåق نم( دIJگ; دوخ ه; ندادتسدزا
ً
 نکمم ا9 ،)ەدشهتفرگ نم زا هک ماهتشاد ار Í2شع 

Íشع íJ6نچ زگره نم( د9آرد شpز£ ِلêش ه; تسا
انئمطم و ماهتشادن 2

Ö
 v;نچ تس∆اíJ6 

 یرگشاخرپ و ترفن ِتاساسحا ا; اهزارف نیا رد ەانگ دسرv رظن ه; .)متشادÍ2 vشع

اعقاو صخش هک تسXن مهم .دوشv طåترم
Ö
 دراو همدص اهنآ ه; ا9 ەدرک دوبان ار نیدلاو 

 داد خر هچنآ هکنیا ِلاåق رد تسا نادان هشXمه کدوک و دنکv لمع یI26ناف ،تساەدرک

 هک تسیاەدنز ِل*لد هن نیدلاو روضح ِموادت .¨قاو لمع ک9 ا9 ەدوب ندرکدوبان jیI26ناف

1اá یدنس اراêشآ هن و تسXن لتاق کدوک
6
 ¨*بط یاهتلع ا; موحرم نیدلاو هک نیا رب 

 ،ریذ©انحیضوت شX]ومá یاەویش ه; هک تسا ەدرم ˚خش نیا ،کدوک یارب .دناەدرم

üاñ دنز ه; ،فقس ک9 ر�ز رد±
≤

 صخش دوخ کدوک ñاü و دهدv همادا 

±دنز ریذ©انحیضوت یاهنوگ ه; هک تسیاەدشهتشک
≤

 vصخش( دنکXا ت
2
 رد اêفاá کِدارد

 ار ندشنامهنیا ِندرکم*مرت IJjسم م*ناوت|ن ،عقاورد .)٣٥»ەداوناخ رد© m6ارگن«

 زا ،نیالá رظن ربانب هک م*مهف; ار یاهنالدمه ِندشنامهنیا تسخن هکنآ رگم ،م*مهف;

 ەدمآرب ِترفن |سق و ت*مورحم ،ندادتسدزا jیاههنحص IJیغت و رارکت یارب اهشالت

»تس¢او زا
≤
j mäارچونوچ zتساەدش ل*کش. 

áنیال vن~Øناور رثا« :دسáلحت-هناوا*ÿj امز هک درک عناق ارم نمm
 کدوک نهذ رد هک6

aتشادتسود jصخش ِندادتسدزا سرت و دروآv رب £ ترفن و قشع نا*م داضت
 لاعف 6

vدوش، üقافتا دشر رد |هم ما vناف هک تسا ت*عقاو نیا هلئسم .١٧»دتفاI26یj 

ادا*Åب کدوک هک دروآv دوجوب ار ˚خش نامه ِندادتسدزا jسرت  ردام ِندرکدوبان
Ö
 ه; 

 ەرطاخم ه; ار صخش ِندوب ِدوخ ط9ا⁄£ دناوتv ردام زا ندشرود .تسا هتس¢او وا

±دنز ود .دنکف*ب
≤

 ه; ⁄¬∆ارگ نهذ ِەا>آدوخان رد« :دناەدروخ دنویپ مه ه; دسرv رظن ه; 

í26شادهگن یارب شایروف ِل*م ا; هک دراد دوجو ردام تسد زا ¸الخ j مه ات واXهجاوم هش 

vساحم دوجوم کدوک .١٨»دوشåن یرگهXتسخن رد .تسíJ6 ح~طسj یا,انشزا; ،دشر 

±دنز هک دراد دوجو
≤

±دنز ه; نم 
≤

ف هچرƒا و تساەدروخ ەرگ یرگ9د 
ُ
»تس¢او نیا مر

≤
 رد 

±دنز
≤

»تس¢او نیا هک م�~گ; مناوتv ،دنکIJ vیغت oامتجا 
≤

 یارب هناواáناور mnانبم 

±دنز زا تظافح لاåنده;  رƒا .تسoامتجا دنویپ یەرا]رد یاه�èظن
≤

 ،م*‰سه رگ9دک9 

 ماهتس¢ ط⁄£ نم ا9 تسیراíJ6 áنچ ماجنا ه; نم یهقالع هک تسXن رطاخ نیا ه; اهنت

±دنز زا تظافح هک
≤

 رطاخ نیا ه; هŸل; .دروآv لاåند ه; نم یارب یI2هب جیاتن یرگ9د 

±دنز رب مدقم هک م9اەدروخ ەرگ oامتجا یدنویپ رد رگ9دک9 ه; شÈXزا ام هک تسا
≤

 یاه
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  ۴۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز .دنکv نکمم ار اهنآ و تسام
≤

±دنز زا نم 
≤

 زا »9 نیا و تسXن ادج یرگ9د 

±دنز رد یI26ناف یهلخادم یاهەویش
≤

  .تسoامتجا 

افé د9اåن ەانگ
Ö
 ،دوش ەد*مهف ˚خش jیرگدوبان زا ندرکیIJگولج یارب ñار ناونعه; 

±دنز ندرکíJ6مأت یارب IJ6vناêم یه;اثمه; د9ا; هŸل;
≤

 زا هک IJ6vناêم .دوش کرد یرگ9د 

»تس¢او و زا*ن دوخ
≤
j دوجوب ام vدنز نیا هک سح نیا زا ،د9آ±

≤
±دنز نود; 

≤
 ک9 ،یرگ9د 

±دنز
≤

 ،دهدv تهج IJیغت ەدننکíJ6مأت ⁄¬Åک ِتمس ه; ەانگ هک m6امز عقاورد .تسXن 

 ەانگ حالطصا زا مه زونه رƒا .دشا; »ەانگ« شمسا ردقچ رگ9د هک متسXن íH6مطم

 تسا دلوُم یروآبجعت یهنوگه; »ەانگ« هک م*نک یدنبعمج م*ناوتv ،م*نک ەدافتسا

 هک تسیرگ9د ِهجو »ندرکíJ6مأت« اما .تسا »م*مرت« شدلوُم ِلêش هک م*�~گ; ا9

±دنز ربارب رد ندو]را*شه IJjسم ا9 هناتسدشXپ ِتåقارم |سق ؛تسا ەدنیآ ه; فوطعم
≤

 

 ا9 ام دوخ تسا نکمم هک دIJگ; ار aäیسآ jیولج ات تسا نآ m̄j رد هنالاعف هک یرگ9د

 ،ەداتفا قافتا هتشذگ رد هک هچنآ ه; مêحموتفس م*مرت ،هتبلا .م*شا; شلماع نارگ9د

افé هک دنک ظاحل ار aäیسآ تسا نکمم :تساەدروخن ەرگ
Ö
 اما منک دراو متشاد ل*م 

 ار 9Âا⁄£ ؛دهدv ماجنا یرگ9د راá »ندرکíJ6مأت« دسرv رظن ه;  لاحنیا ا; .مدرکن

±دنز هک دزاسv رارقرب
≤

 .دوشv رجنم شاmnافوکش ه; a2ح د9اش و دنکv ریذ©تسØز ار 

الماá ٣٦ندرکíJ6مأت انعم نیا رد
ً
 ضورفم ار نآ هچرگ ،تسXن ٣٧ندرکتظافح یانعمه; 

vگIJند ندرکتظافح :دåار ِلاñ یاربj دنز ِندرکنم9ا±
≤

 اما ،تسه نونÀا هک تسیا

±دنز نآ ِندش ِط9ا⁄£ ندرکíJ6مأت
≤

 .ار نآ یەدنیآ و ندوبەدنز ؛دنکv د*لوتزا; و نما ار 

±دنز نآ jیاوتحم هکmnاج
≤

 ؛دوش a6یبشXپ هن و ەدش تóث دناوتv هن ،ەدنز دوجوم نآ ،

  .دوشv راد9د© ەوقلا; یرما نانوچ شا⁄¬خ;íJ6عتدوخ هکmnاج

áاررکم نیال
Ö
 jیدونشوخ ساسحا مه دازون هک دنکv وگزا; تسا روهشم هک هنوگنآ و 

 دوجو هک دسرتv دازون .ندرکدوبان jیوق یاهشIJ6گنا مه و دراد ردام شوغآ رد یایوق

 ن�I2شXب هک یاەژبا ؛دنک دوبان ار شاهقالع ِدروم یەژبا« شدوخ یهنا9ارگشاخرپ ِتال9امت

 اهنتهن دازون رگ9د یاهق*قد رد .١٩»دنıبv نآ ه; هتس¢او ار شدوخ و دراد وا ه; ار زا*ن

»تس¢او ن�I2شXب وا ه; هک ¬ک ا9 ،ردام ِندادتسدزا ِلاåقرد
≤

 ەانگ ساسحا ،دراد ار 

vل; ،دنکŸی»٣٨بارطضا« راچد ه vارطضا رگنا9امن هک دوشmäه; قلعتم تس 

±دشاهر یاهشØر jساسحا
≤

.   

 دروم jصخش تسا نکمم هک دراد دوجو سرت نیا ،mnاهن ل*لحت رد« :دسØ~ن v وا

 دراو وا ه; هک m2احارج یهطساوه; یI26ناف رد ،دوشv زاغآ ردام ا; هک ،نم یهقالع

vم; ،دوشIJتس¢او گرم نیا و د«
≤

 .٢٠»دنکv ریذ©انلمحت ار یدوجوم íJ6نچ ه; 
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»تس¢او نیا ،دوجونیاا;
≤
j ماود ریذ©انلمحت vامتجا یدنویپ و دروآo م*سرت ار vدنک 

 ه; رجنم هک تسه ریذ©انلمحت ردقنآ .دوش ظفح د9ا; ،ریذ©انلمحت مه ردقچره هک

»تس¢او هکنآ ه; هجوتا; ،دتف*ب راá ه; رƒا هک ،دوش روآگرم |شخ
≤

 ،تسیرگ9د ه; »9 

 ٢١ .دربíJ6 vب زا ار اهنآ یود ره

 ه; ل*م ،یرگ9د ه; دوخ ِندادصاصتخا ه; ل*م ،6̊قانتم د9اش و یرادانعم زرطه;

 ،دIäب íJ6ب زا ار وا ¬ک رƒا هک د9آv دوجوب ,انشزا; نیا زا ،وا یارب دوخ زا ⁄,وپمشچ

±دنز ەاïنآ
≤

1اêش م*مرت ه; عو⁄£ کدوک نیاربانب .تسا هتخادنا رطخ ه; ار شدوخ 
6
 

vح ا9 ،تساەدرک شل*خت ا9 ەدش بجوم ار نآ هک دنکa2 £⁄ش م*مرت ه; عوê1ا
6
 vدنک 

  .دوشv هجاوم شایرگدوبان ا; م*مرت ِق�èطزا نیاربانب .تسا ەار رد زونه هک

 ا9 و تسا ەدزبXسآ وا ه; هک ¬ک ِماقم رد ار مدوخ ،م9آرب وا ِم*مرت jیوجتسج رد رƒا

 ه; هŸل; ،منک|ن راêنا ار مایرگدوبان نم ،بXترت نیا ه; .منıبv ،تساهتشک ار وا a2ح

 یرگدوبان هک تسXن انعم نیا ه; نیا .مدرگv شاەدننزبXسآ ِتارثا ِندرکهنوراو ِلاåند

 مایرگدوبان یهنار ا; هکm6امز a2ح نم هک تسانعم نیا ه; هŸل; ،ەدش ندرکم*مرت ه; لد;

اق*قد ا9 ماەدش هتخ*گنارب
Ö
»تشذگدوخزا ره .منکv م*مرت ،مرگدوبان هک ل*لد نیا ه; 

≤
 یا

 رثوم ÿحەار م*مرت ،دوجونیاا; و تسا نم ِندرکم*مرت IJjسم زا ⁄¬خ; مهدv ناشp هک

íJلúاژ ،تسXنیمف mäjدا jزادرپه�èظن .تسXن
 ِناوت دناوتv ندرکم*مرت« هک دسØ~نv ،زُر 6

 IJ6ن نیالá یه�èظن رد ñاü ندرکم*مرت ەوالعه; و »دنک ت�~قت ار یراá ره ِماجنا

 رد ندرکم*مرت .٢٢تسا ،شخ;ناماس هن رƒا ،ەدنبا9دشر ِمازلا ا9 و زا*ن |سق یه;اثمه;

 زیامتم هتشذگ ِندرکراêنا íJ6نچمه و ندرکرارکت یارب شالت زا د9ا; و تساطخ ضرعم

mاور ثاIJم ا; دنویپ ِ عطق jیانعم ه; دناوتv هتشذگ یهنامهوتم jراêنا .دوش
6
j تس¢او«

≤
 و 

  .دنکv د*لوت هنا�~جاوزنا 9Âا⁄£ هک دشا; نآ ندرکهنوراو ا9 بارطضا

mاسpا jیرگدوبان ناوتv هنوگچ هک شسرپ نیا ه; هناواáناور ß6سا© ،د�ورف رد
 لI2نک ار 6

 ،دنزادناv رادم رد ەرا]ود ار گرم یهنار هک mnاهرازبا یه;اثمه; ەانگ و نادجو رب ،درک

1الخا یاهروتسد ا; هک mnوگ9ارÈ~س یهطساوه; وگ9ا ؛تسا زکرمتم
2
 m2اهیبÅت ،قلطم 

 لوئسم ،دشِکv نوIJب تسام زا ار وم تسکش یەرا]رد ¨طق jیاهیرواد و تواسقرُپ

 ق�èطزا صخش یەدننکدوبان jیاههناêت هک قطنم نیا mnاهن دح اما .دوشv شلامعا

 د�ورف هک نانچنآ ا9 رازآ-دوخ m6ادجو ه; Gتنم دسرv رظن ه; ،ددرگv راهم یزاسm6ورد

vسران د�~گXسXنم مسÍ6 vدوش.   

»نوراو نیالá رظن زا ،یوررهرد
≤

 :دنکv د*لوت ار یرگ9د ناêما ،Í6نم ِک*تŸلا9د ا9 ،

±دنز زا ندرکتظافح یهناêت
≤

 یاەویش هŸل; ،دوش|ن عاجرادوخ vامته; ەانگ .یرگ9د 

vبعت ه; .یرگ9د ا; هط;ار زا ندرکتظافح یارب ددرگIJ ف رگ9د ەانگ ،رگ9د
ُ
 زا vر

 یارب a2یعقوم یه;اثمه; هŸل; ،دنالسگv ار oامتجا ِدنویپ هک تسXن Í6نم ِمسXسXسران

 دراذگv ام را*تخا رد یIJسم نیالá نیاربانب .دوشv ەد*مهف دنویپ نامه jیدنبلصفم

 و یرگ9د زا تظافح jیاتسار رد ار ەدننکدوبان یهناêت ەانگ هک |هم یەویش مهف یارب



  ۴۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز ک9 ه; ناوت|ن هک دIJگv ضرفشXپ هک ⁄¬Åک ؛دنکv ت9اده مدوخ
≤

±دنز نود; 
≤

 

±دنز ِندرکدوبان رد m6اوتان نیا ،نیالá رظن زا .درک رکف یرگ9د
≤

 ِندرکدوبان نود; صخش 

±دنز
≤

 یهط;ار زا هتفا9طس¢ a2یاور نیا هچرگ .دنکv لمع یI26ناف حطس رد ،یرگ9د 

 ِلêش oامتجا دنویپ jیولهــÈود لêش نیا هک م*�~گ; م*ناوتv ا9آ ،تسا ردام و دنزرف

áÿدوخ ه; یرت vگIJع9 نیا و دa6 ک ه*لع ت*عونمم
2

 |سق jشخ;ناماس ِلصا í26ش

»تس¢او ق�èطزا اق; هک یاه*لوا ِت*عضو نآ ،دشا; هچ ره ؟دوشv ٣٩ندوبعامتجارد
≤
j 

الماá نامز jرذگ رد ار ام ،دوشíJ6 vمضت ریذ©انلمحت یدودحات هشXمه
ً
 و دنک|ن اهر 

الومعم
ً
»تس¢او د9دج لاêشا و نس ه; ا© ام هکm6امز 

≤
 vرتنا9امن م�راذگ vشا ؛دوشêا  

 یداهن ِتام*ظنت و ناêسا یهلئسم زا ناوتv لاثم روطه; .تسا íJ6تسخن لêش روآدا9 هک

 .درب مان ،دنشا;هتشاد دوجو رƒا ،رما íJ6لوئسم ِتسده; نآ

 ه; هک م*سرv هج*‰ن نیا ه; ام زا ک9 ره هنوگچ هک م9د9د هنا9ارگهج*‰ن jیو�رانس رد 

íشک jرکف رد رƒا تسXن نامعفن
 ه; mnولهــÈود ا9 دنیاشوخان ساسحا هک م*شا; m6اسک 26

 دنشا;هتشاد ام ِلاåق رد ار ەد9ا نامه تسا نکمم ناسک نامه ەاüنآ هک ارچ ،م�راد اهنآ

±دنز هک دنIJگ; م*مصت و
≤

±دنز ا9 ام 
≤

 íJ6نچ ا; م*ناوت|ن نیاربانب .دننک بلس ار یرگ9د 

 ار ام هک a2ینالقع هکنآ رگم ،م�زادĪب روما ِناماس ه; لومشناهج یاهنوگه; یاەدعاق

 ره .م�زادنا*ب رطخ ه; ،دزاسv ریذ©تنوکس ار ناهج و دنکv زیامتم ناسpا یه;اثمه;

 دهاوخv ام زا هک دهدv طس¢ ار mnو�رانس ،فلتخم یاهشور ه; ،عضاوم نیا زا ک9

 نارگ9د jعضوم ه; نامدوخ a6کفارف ا9 نامدوخ عضوم رد نارگ9د ل*خت ا; ار نام9اهشÅک

 م*‰ساوخv هک ⁄¬Åک mäjا�زرا ه; ەدشهتفگ نومزآ jوترپ رد ەاüنآ و م*نک رارکت اØ¬ 9~نور

الماá و تسخن ِماü نامه زا ام نیالá د9د زا ،یور ره رد .م�زادĪب ،م*هد; شماجنا
ً
 ِنود; 

 نامدوخ ِند9د ا9 یرگ9د ا; نامدوخ à�a6گ9اج ِت*عقوم رد ،یاهنادمعتم یهش∆دنا چیه

íJ6نط و م9اەدنوشن�àگ9اج m2ادوجوم یه;اثمه; j گ9اج نیاà�a
±دنز ِلوط رد 6

≤
  اسگرزب 

 jرا; ،a2سه نم دوخ شÈXزا وت اما ،مراد تسود ار وت نم :د*سر دهاوخ شوگ ه; IJ6ن

aکv لمح ار نم یرگدوبان و نم ت*مورحم ،نم یەدشpم*مرت jیهتشذگ
 IJ6ن نم و 6

mäمه کشíJ6 ت نزو و متسه وت یاربÅیبG لمحتم یدرکن تفا�رد تقوچیه وت هک ار 

vزا ام ؛موشÈXگ9اج یه;اثمه; مه یارب شàیاهن�j یارب روخ;درده; نادنچهن 

اعقاو ام زا مادکچیه و م*‰سه تشگزا;j mäیاههتشذگ
Ö
 هک یاهتشذگ م*مرت ه; ل*م زا 

 ِناویل هناراود*ما و م*یاجنیا نونÀا دوجونیاا; و .تساهتشذگن ،دوش م*مرت دناوت|ن

 .م�~شv م*هس مه ا; ار ریذ©لد mäا⁄£

±دنز« :د�~گv ام ه; نآ jیاهتلالم و ندمت رد د�ورف
≤

 یارب ،م*مهفv ار نآ هک هنوگنآ ،

 لماش هتبلا هک( دراد زا*ن ردخم ِلاêشا ه; ⁄/¢ انعم نیا ه; .٢٣»تسا راوشد را*س¢ ام

mدادتسدزا jرا; ِلمح .)دوشv مه I6ه
»تس¢او ،ریذ©انداد 6

≤
 a2یمورحم و ریذ©انلمحت یا
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aتبم mnاهو�رانس موادت بجوم ،م*مانv نام»ط;اور« هک هچنآ رد ریذ©انم*مرت
 زا*ن رب 6

 یرگ9د ه; دوخ ندادصاصتخا ِفلتخم ِلاêشا ِلالخ زا م*مرت jیوجتسج و ندرکم*مرت ه;

vا�~پ |سق نیا د9اش .دوشmnj ©طقود هک تسا ماودا; و راد9اaäاهmn نوچ 

 نآ :دن‰سXن زیامتم ەراومه ،ندرکم*مرت و ندرکíJ6مأت ا9 ،ندرکتفا�رد و ندادصاصتخا

 .تسXن ادج ،دوشv عقاو نآ یور ÿمع هک سک نآ زا هشXمه دنکv لمع هک ¬ک

1الخا ِث*ح زا ِماهبا نیا د9اش
2
 ه; ناوت هک دزاسm2 vادوجوم ار ام ،رورا; m6اسِح و 

 .دنراد í26شاذگÚاI2شا

»تس¢ یرگ9د ه; نم ندوب ِموادت رƒا
≤

 نآ ه; هک ¬ک زا jیادج متسه اجنیا نم هل; ،دراد 

»تس¢
≤

الماá یاهنوگه; و نامزمه اما ،مراد 
ً
 مهبم یاهنوگه; نم :متسه IJ6ن اجنآ ،m2ا*ح 

 ندشسمل رد هچ و ندنا;اوخ و نداداذغ رد هچ ،ماەدش عقاو اجنآ رد مه و اجنیا رد مه

 کmn 9انعم ث*ح زا اما ،تسا ت*عقاو ک9 دازون mnjادج رگ9د IJبعت ه; .ندشیرادهگن و

 ناIJ6م هچ ات هک تسXن مهم .9اåترا ِدنویپ ک9 هک هن رƒا ،لداåت و ەرÀاذم ک9 ،تسا دIäن

mاIJ6م هشXمه ،دناەدرک لمع بوخ نیدلاو
 هÀارچ ؛دراد دوجو ت9اضر ِدوبمá و بارطضا 6

 هک ¬ک ِلاåقرد صخش ترفن نیاربانب .دشا; اجنآ هق*قد ره رد دناوت|ن یرگ9د ند;

 هک تسm6درکدوبان زا ⁄¬خ; د9درتmä ،تسا هتس¢او وا ه; یریذ©انلمحت زرطه;

  .دنزv ج~م هناقشاع ط;اور رد ریذ©بانتجا یاهنوگه;

 شسرپ نیا ه; ار ام هک ÿصا ؟دوشv همجرت رتáÿ ِلصا ک9 ه; هط;ار نیا هنوگچ ەاüنآ 

íشک زا ار ام IJ6چ هچ هک دنادرگvرب
±دنز زا تظافح ه; و دنکv رود 26

≤
 یرگ9د 

 دوبان ار نامدوخ م�راد ،یرگ9د ِندرکدوبان رد هک دشا; نیا دناوتv  ا9آ ؟دناوخvارف

vا ؟م*نکƒنچ رíJ6 مه متسه نم هک »نم« نیا هک تسا رطاخ نیا ه; ،تساXهش 

 یهلئسم و دIäن کmä 9ا9زیامت نیا هک تسا íJ6مه یارب و ەدش زیامتم مهبم یاهنوگه;

 ،موشv هجاوم وت ا; نم :دنسرv مه ه; اجنیا رد مه ا; راïنا لïه و نیالá .تس|ئاد

 و ؛a2سه نم م*مرت ه; زا*ن زا a2شونور وت هک راïنا ،موشv هجاوم مدوخ ا; اجنآ رد اما

افé ،مدوخ ،نم
Ö
 �ß6رات jیوجتسج رد هک ماەدش اریذ© وت زا ار åßش هŸل; متسXن نم 

  .یاهتشاد هک تسیIJ6چ زا توافتم

±دنز m6اهج رد »نم« ،نیاربانب
≤

 vتس¢او هک دنک«
≤

 ،دوخ ِندرکنکهشØر ِتروص رد اهنت 

±دنز jراد9ا© ِتق*قح .دوشv نکهشØر
≤
j دنز زا ،±دوک±

≤
 و دهدIä vخ ام ,ا*س jیاه

 رادرک ت*لوئسم شریذ© jیاج ه; هک یرگ9د ه; هلمح و دنویپ عطق لاêشا زا íJ6نچمه

±دنس¢دوخ یاهیI26ناف ِدلوت بجوم ،دوخ
≤
j احúم vدنوش

 زُر هک تسا ل*لد íJ6مه ه; .٢٤

 »دنخشØر« ه; تس∆ا;v ،م*نک یIJگولج گنج jع~قو زا م*هاوخv رƒا دنکv داهنشXپ

 ،دنکv  اخ ار نآ jیا© ر�ز و دIJگX¬⁄ vپ mnارگزوIJپ لاêشا زا هک ی»تسکش« و

  .٢٥ م�~ش کسمتم

الماá ار مدوخ هک دراد زا*ن نیا ه; »ل*صا« jیدردمه هک م*نک رکف تسا نکمم
ً
 زا یادج 

 هک a6عم نیا ه; ،مشاåن مدوخ هکنیا ِت*فرظ هک دشا; نیا دناوتv عقاورد اما ،ممهف; وت



  ۴۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 نامه ؛تسا نم زا ⁄¬خ; ،منک لمع یرگ9د یاج ه; a2ح و مIJگ; ەدهعرب ار یرگ9د شقن

 ،ندشنامهنیا رد هک تسانعم نیا ه; و منک یدردمه وت ا; دهدv ەزاجا نم ه; هک ⁄¬خ;

 نم ا; هک یراتفر هک تسانعم نیا ه; و منکv راتفر وت ا; مدوخ jیوسارف یدودحات نم

vکa6، ونه; ام نیاربانب .تساەدش ماجنا نم دوخ طسوتo شوخ اج رگ9دک9 رد 

mاسک یهمه زا mäوسر اهنتهن نم .م9اەدرک
 ،ماەدادتسدزا و ماهتشادتسود هک متسه 6

mاسک مامت ِثاIJم هŸل;
íJنچمه و ،دناهتشادن تسود mäوخه; ارم هک ما6

 ل*خت هک m6اسک 6

vیوره]ور ،ریذ©انلمحت یه*لوا ِبارطضا ربارب رد نم زا تظافح رد منکj ;یاقj نم، 

 یەوق jربارب رد هک یریذ©انلمحت )بارطضا و( ەانگ نآ زا ارم و دناەدرک لمع قفوم

 رد هک مشا; یدرف منکv شالت نم و .دن‰شاد هگن رود ،متشاد مامشخ یەدننکدوبان

±دنز ط9ا⁄£ ندرکنما jیوجتسج
≤

 ربارب رد هک مهد تاجن |شخ ره زا ار وت و تسوت 

»تس¢او |سق
≤

 ،I2شXب ا9 رتمá ،ام یهمه عقاورد .یرادن نآ زا یز�èگ هک a6کv سح 

»تس¢او |سق ربارب رد |شخ ا; ەارمه
≤

 نآ زا ار نامدوخ م*ناوت|ن هک م*‰سه ەدنز 

±دنز دوخ ط9ا⁄£ زا ندشصالخ ِنود;
≤
j اورm

  .م*نک صالخ oامتجا و 6

»تس¢او نیا م*ناوتv رƒا اما
≤

±دنز رد ار 
≤

»تس¢او j|*مص ِلاêشا و ˚خش 
≤

 ،م*نک ل*خت 

IJن mnاهداصتقا و اهداهن ه; هک م*ÅیÙب م*ناوت|ن ا9آ
»تس¢او 6

≤
 اهنآ ِنود; هک م�راد 

 ،یرظن زادنامشچ نیا ەوالعه; ؟م�روا*ب ماود م*‰سه هک m2ادوجوم نوچمه م*ناوت|ن

 ه; ا9 یرام*ب ه; اهت*عمج ِنداهناو ا9 ,ا*س تنوشخ ،گنج یەرا]رد ندرکرکف یارب

1الخا روتسد د9اش ؟دراد هتنچ رد هچ گرم
2
 ÿصا ه; د9ا; دنک v ع~نمم ار í26شک هک 

íJمأت jیوجتسج رد هک ,ا*س
±دنز 6

≤
 ،تسیداهن و یداصتقا یاهرازبا ِق�èطزا اه

 یاهنوگه; هک mnاهت*عمج íJ6ب یزیامت ره هک دنک لمع یاهنوگه; و د;ا9 شI2سگ

  .دماجنıب تسکش ه; ،دن‰سXن هنوگنیا هک mnاهنآ و دنریذ©داد دوبنورد

±دنز ک9 ِتاåثا; و ەدنبا9شI2سگ ِموهفم هک مهد ناشp مراود*ما دع; لصف رد
≤
j ریذ©داد 

»نج قطنم و تسا*ستسØز یاهەزوح رد یربارب زا نامتاروصت رد a6ی]زا; ِمزلتسم
≤

 

 دنچره( م9اەدرک دراو هک م*شا; aäیسآ م*مرت m̄j رد هک تسXن نیا طقف هلئسم .تسا

 تسا نیا هلئسم هŸل; ،م9اەدرک دراو م*نکv رکف هک aäیسآ ا9 ،)تسا مهم امتح رما نیا

 نیا ه; .م*نک مادقا نآ ِدض رب و یIJگشXپ ،دن‰سه ەار رد زونه هک mnاهبXسآ زا هک

íJ6مأت ِلاعف ِلêش ؛دوش لاعف د9ا; ندرکم*مرت یهناIJگشXپ ِلêش ،روظنم j دنز±
≤
j دوجوم 

شاهتخانشان یەدنیآ jیارب
٢٦. vنچ نود; :تفگ دوشíJ6 دنز ک9 ،یاەدوشگ یەدنیآ±

≤
 

اهاü ام هک تسا نیا نم یاعدا .تسXن ەدنز اما دراد دوجو اهنت
Ö
 تنوشخ زا ل*لد نیا ه; 

 و دنک راتفر ام ا; تنوشخ ا; تسا نکمم یرگ9د سک م*نکv هåساحم هک م�IJ6هرپ|ن

 ojامتجا ِط9ا⁄£ نآ رد ،I2شXب ،ل*لد .م*نک راتفر تنوشخ ا; هک تسXن ام عفن ه; نیاربانب

 :دنکv ریامض ناهج ِنورد ەژوس ِتخاس یارب a6یچهنیمز هک دوشv تفا9 یدولآداضت

 هک تسoامتجا m6اهج ه; لصتم شÈXزا ،تسoامتجا شÈXزا متسه نم هک »نم« نیا

 .تس˚خشIJغ ،توé6 مه و تعسو ث*ح زا و دورv رتارف نم mnjانشآ یەزوح زا



 مود لصف ۵۰

mدرکرکف a2یسÅج IJمض ک9 ا9 »وت« یه;اثمه; ،یرگ9د نهذ رد نم ،ادتبارد
 و ماەدش 6

ک*تامساتناف mäا9ەد9ا نیا
 .دوشo vامتجا دوجوم ک9 یه;اثمه; نم دلوت ِبجوم ٤٠

»تس¢او
≤

 ه; نم هک دنکv د*Àأت ت*عقاو نیا رب ،دزاسv یIJمض ره رب مدقم ار نم هک 

 ا; کشmä نم یرازگسا$س .دشخ;v لêش نم ه; نم زا ناشف�èعت هک ماهتس¢او m6ارگ9د

اق*قد ،دوجونیاا; و .تسا هتخ*مآ m6دشانمهف ِمشخ یرادقم
Ö
 هک تساج íJ6مه رد 

 ojامتجا jیاهدنویپ نآ زا ندرکتظافحم ه; نم هک ار�ز ،دوشv راد9د© تا*قالخا

 رکف نم ه; ناوت|ن و تشاد مهاوخن دوجو مدوخ اهنآ نود; هک مالصتم IJ6گناداضت

í26فرگراáه; یهلئسم نیاربانب .درک j اذم و داضتÀامتجا یهط;ار مغره; وگتفگ و ندرکەرo 

í26فرگ زا مشخ í26شادهگن رود یارب ،ولهــÈود j شاêمآتنوشخ ِلاIJ
  .تسا مهم را*س¢ ،6

±دنز یهمه رƒا
≤

 زا ید9دج ِلêش ەاïنآ ،دنوش هتفرگ رظنرد ریذ©داد ربارب یاهنوگه; اه

 یداهن و یداصتقا ِتا*ح یەرادا ا; هک ددرگv هضرع oامتجا jیربارب زا مهف ه; یربارب

ک ،م*یاناوت نآ ه; ام هک m6درکدوبان ا; د9دج ِلêش نیا  .تسا دنویپ رد روما
2

 ؛دIJگa2 vش

 ناریذ©بXسآ زا ت9امح زا توافتم دناوتêÿ vش íJ6نچ .وIJن ک9 ه*لع وIJن ک9

 Fmäمم*ق یژتاI2سا ،دشا; هچ ره .دشا; هنا;Fمم*ق ِتردق ِلاêشا ِت�~قت یهطساوه;

 اما .دروخv تسکش یریذ©بXسآ ِتوافتم ِد*لوت ِباطخ رد و دسرv ەار زا رید ەراومه

±دنز ک9 رƒا
≤

±دنز یه;اثمه; ،د9آ رامش ه; ریذ©داد ادتبازا 
≤

 هک دوش هتفرگ رظنرد یا

 ناهج دوخ ەاüنآ ،دIJگv تروص یراوگوس شpدادتسدزا یارب و دورv تسد زا ەوقلا;

±دنز نیا و دIJگ; ⁄¬Xپ ندادتسدزا رب هک د;اv9 ناماس یاهنوگه;
≤

 و یدوبان jربارب رد ار 

±دنز یهمه رƒا .دنک íJ6مأت رازآ
≤

íJنچ ßäjنا*مه; اه
 تفا�ردوکرد یاهناهاوخیربارب ِلا*خ 6

  ؟درک دهاوخ یIJیغت هچ ,ا*س یهصرع ِنارگ�زا; jراتفر ،دنوش

 و ەدشاهر ،ەد9دبXسآ هک m6اسک هک م*سرب عضوم نیا ه; هک تسا راوشد اراêشآ

 رد تسکش و تسا هلئسم ناشندادتسدزا :دنریذ©داد IJ6ن دناەدشموکحم

±دنز زا ندرکتظافح
≤

 ناوتv لاح .تسvازلا |*مرت و فسأت ن�èتفرژ jراوا6£ ناش

mام*ش' و فسأت jیهنانıبشXپ jیاهتردق ات دهدv ەزاجا ام ه; a2یعضو هچ ،د*سرپ
 ار 6

 ار ام هک یاەدنیآ ِند*سرارف زا نامەدنیآ و نونÀا jیاهشÅک هک م*نک رقتسم یاهنوگه;

 زا مشخ زا دع; ندرکیراوگوس m6انوی یدژارت رد ؟دننک یIJگولج ،درک دهاوخ 41راوگوس

الومعم و دسرv ەار
ً
 vانmä ەورگ ،نا9ا/مه مه ñاü اما .تسا هتشذگ راá زا راá هک m6امز 

 زا شXپ ،دنناوخv دو£ ەدنورشXپ ِمشخ jیورا�ور و دناەدش عمج مه jرود هک مدرم زا

افé و دسرب £ هعقاو هکنآ
Ö
 راوگوس ،تسا ەار رد هتفا9ناروف |شخ دننıبv نوچ 

vحاران دوخ زا و دنوشa2 زورب v٢٧دنهد.  

 
40 Phantasmatic ideation  
41 Lament 



 

 ی;:'9رپتنوشخ تساWس و تاWقالخا .موس لصف
 

 و قالخا یهفسلف ا; یواáناور نا*م یIJ6مآمه یوجتسج رد هتشذگ یاهلصف رد

 و ,ا*س یاهثح; رد هک مناسرب ار بلطم نیا ات مدوب oامتجا یه�èظن

1الخا
2

1رع
6

1الخا شسرپ ¬ک هچ هکنیا ه; هجوتا; ،نام
2
1الخا شسرپ و دسرپv ار 

2
 

aخانشت*عمج jیاهضرفشXپ ،ددرگv حèط ¬ک هچ یەرا]رد
 ام .دناناEنپ یا2

±دنز« هک م*سĪب ار لاؤس نیا م*ناوت|ن
≤

 حèط نود; »؟دوش íJ6مأت د9ا; m6اسک هچ 

±دنز هک ەرا; نیا رد mnاهضرفشXپ
≤

±دنز .تسا ریذ©داد ەوقلا; m6اسک هچ 
≤

 ەوقلا; هک mnاه

 ەدوب نیا نم داEنشXپ .دنوش íJ6مأت هک دنراد |ÿ á*خ سpاش دنیآ|ن رامشه; ریذ©داد

 ِداع;ا یه;اثمه; اهمساتناف هنوگچ م*ÅیÙب هک دنکv کمá ام ه; یواáناور هک تسا

1الخا تالمأت jیداقتناIJغ
2
 نونÀا .دنراد ندوب m6القع یاعدا هک m2المأت ؛دننکv لمع 

vم ه; م*ناوتXهک هچنآ ه; و نوناف س‰نارف و وکوف لش vیعمج یاهمساتناف« ناوتa2« 

 ەا>آان a2ح و a6مض ِلاêشا هکنیا یارب ،م�زادĪب د*مان »یداژن یاهمساتناف« و

aلود و vومع راتفگ ه; هک م*مEف; ار یاmnارگداژن
 یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ یەرا]رد 2

Iلاو و راåیلا; íJ6تا ِندناوخ .دنشخ;v راتخاس
 ام را*تخا رد یIJسم  ،مه ا; ،íJ6ما*Åب 2

vط زا هک دراذگèاعم نآ ق�m6 دنچüف; ار یاەد*چ*پ ِمت�ر و »تنوشخ« یهناEهک م*م 

 »تنوشخ« یه;اثمه; ار یIJ6چ شخ;ماظتنا یاهتردق رگ9د و a2لود تنوشخ نآ رد

 IJjسم ند*مان رادرک نیا دوخ و تسا فلاخم اهنآ ِت*عو⁄/م ا; هک دنEنv مان

  .دنکv راومه ار ناشدوخ تنوشخ ندرکناEنپ لاحíJ6عرد و ند*شخ;تدش

1الخا یاهثح; هک ماەدرک حèطم نم
2
 لêش ود دناوتv یIJ6هرپتنوشخ یەرا]رد 

íشکن ِل9الد زا شسرپ رب لوا لêش ت�روحم .دنIJگ; دوخ ه; رادانعم توافتم
 ا9 26

 m2امازلا هچ هک دزادرپv شسرپ نیا ه; vود و تسا ،لá رد نارگ9د ا9 ،یرگ9د ندرکدوبان

±دنز زا ندرکتظافح یارب
≤

íشک زا ار ام IJ6چ هچ د*سرپ دوشv .م�راد نارگ9د ا9 یرگ9د 
26 

1الخا یاهIJسم ات دناIJ6گناvرب ار ام IJ6چ هچ هک تسا نیا رگ9د شسرپ اما ،درادvزا;
2
 و 

 زا ندرکتظافح jیوجتسج رد ،تسا نکمم اج ره ،هنالاعف هک م*نک اد*پ یا,ا*س

±دنز
≤

 یهمه ا9 و صاخ یاهەورگ ،رگ9د دارفا یەرا]رد ار mnاهشسرپ íJ6نچ ام هکنیا .تس

 ،دارفا تع*بط یەرا]رد هک هچنآ ار�ز ؛تسا مEم را*س¢ هن ا9 م*سرپv ،نکمم نارگ9د

 ضرف Æید; ،دوشv حèط mnاهثح; íJ6نچ رد هک ،تXناسpا یەد9ا a2ح و اهەورگ

vگIJپ بلغا( م�Xخانشت*عمج یاهضرفشa2، ناف لماشI
 هکنیا یەرا]رد دن‰سه ،اهی26

±دنز هچ هکنیا صوصخرد ار ام شÅیب ،)دورv رامش ه; ناسpا ک9 ¬ک هچ
≤

 شزرا mnاه

±دنز هچ و دنراد ندرکتظافح
≤

IJچ هچ د�~گv و دهدv لêش دنرادن mnاه
 ِتاروصت 6

1ارگومد ،یوغل ث*ح زا .دنکv دودحم و ف�èعت تXناسpا زا ار ام یدرŸلمع
6
 یهعلاطم 

 ñاü هچرƒا و دنوشmn vامنزا; اgraphos( 9( شراïن )demos( مدرم هک تسیاەویش

 ا; ار اهت*عمج هک تسا شراïن jیاهرازبا زا »9 اEنت رامآ اما ،تسا طاåترا رد رامآ ا;



 موس لصف ۵۲

 ناریذ©انداد و ناریذ©داد íJ6ب ام هک تس⁄,راïن رازبا مادک ا; .دهدv حیضوت شدوخ راتفگ

 ؟م�~شv لئاق زیامت

 

Qدنز
H

 ریذ<انه_ساحم ]شزرا ]یربارب :ریذ<داد یا9

±وقلا; هک ماەدرک حèط نم
≤
j مآتنوشخIJ

±ژ�و 6
≤
j تبم ط;اور یهمهa

»تس¢او رب 6
≤

 ل;اقتم 

»تس¢او هک oامتجا دنویپ موEفم و تسا
≤

اموادم ،تسا شاەدنزاس 3نع ل;اقتم 
Ö
 

 دوجوب ترفن و قشع íJ6ب داضت زا ندو]~لÈEود د�ورف رظن زا .دوشv بوسحم ولÈEود

vعــــ�زوت ,انشزا; تفگ دوش¢ مراود*ما نم .د9آj دنز یریذ©داد رباربان±
≤

 د9ا; و دناوتv اه

 زا ,ا*س oافد عقاورد .دنک لوحتم تنوشخ و یربارب نوماIJپ ار ام یاهثح;

  .درادن mnانعم یربارب ه; دEعت |سق یادج یIJ6هرپتنوشخ

 رارق ,انشزا; دروم ەدنز a2یعمج یه;اثمه; دنناوتv ،دنریذ©داد a2یعمج هک m6امز و رƒا

 ناش∆ا نادقف انعم نیا ه; .دنورب íJ6ب زا رƒا دش دهاوخ ñاوخداد ناشگرم هک دنIJگ

اوEس رƒا a2ح و تسXن a6تفریذ©
Ö
 .دIJ6گناvرب مشخ و ساره مه زا; ،دنشا;هتفر تسد زا 

aلصخ یریذ©داد ،mnوس زا
 ەورگ طسوت )a2یعمج د9اش( مدرم زا ñورگ ه; هک تس2

 ک9 تاحالطصا ِبلاق رد ا9 یراتفگ تاحالطصا ِبلاق رد ا9 یاهعماج ا9 مدرم زا یرگ9د

 jیوIJن ا; نوƒانوگ یاههناسر لالخ زا دناوتv باس‰نا نیا .دوشv بس‰نم ،داEن ا9 سXل©

 یاەرود و راد9ا©ان یاهنوگه; اEنت ا9 دروخ; تسکش دناوتíJ6 vنچمه ،دتفا قافتا oونتم

 هک تسا نیا نم یهتکن .دنکIJ vیغت هنیمز هنوگچ هکنیا و هنیمز ه; هتس¢ ؛دتف*ب قافتا

 هک mnاج ات اEنت دننکv لمح ار یریذ©داد ِتفص ا9 دنIJگv رارق ñاوخداد دروم مدرم

 رد قیدصت نیا ط9ا⁄£ هک دوشv قیدصت m6امز اEنت نادقف و دوش قیدصت ناشنادقف

»نهرف یەزوح ک9 و هناسر ک9 ،نا]ز ک9
≤

 هکm6امز a2ح .دشا; مهارف ویتکژ]~سانıب و 

»نهرف jیاهوIJن
≤

Iعا زا êÿش رƒا ،دناقیدصت jراêنا یارب شالت لاحرد 
 هتشاد دوجو ضا2

 ا; ار راêنا jروآمازلا و ک*لوکنالم jراجنه ناوتv :تسا مهارف قیدصت ناêما ،دشا;

 یاهەدودحم ندادناشp ِلاåند ه; هک vومع ندرکñاوخداد mnارجا دعُ; ندرکلاعف

 ضاI2عا نیا .تسسگ مه زا ،تسا تمواقم و قیدصت د9دج ِنا]ز یرارقرب و ñاوخداد

 و دوشv راد9د© vومع یەزوح رد هک تسا ١هنا�~جەزراåم ñاوخداد ِلêش |سق

  .١دنکv ریاد نامز و اضف زا د9دج یاهموظنم

 غراف سک ره هک م*نک نا*ب و م�èیذ$ب ار ارگناسpا mäوچراچ هک م*هد حیجرت تسا نکمم

±دنز ،هشØر و بهذم ،داژن زا
≤

 mnانبم jیربارب نیا شریذ© یارب سôس و دراد ریذ©داد یا

 هک تسÍ6*صوت یوعد ک9 نیا م*نک یراشفا© م*هاوخ; تسا نکمم .م*نک ەزراåم

±دنز یهمه
≤

 یهمه نیا م*هاوخ; هچنانچ اما .دنریذ©داد ربارب یاهنوگه; دوجوم یاه

 
1 Militant grieving  



  ۵۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 یاهیرباربان هک mnاج ؛م*نکmn vامنزا;د; ار دوجوم ت*عقاو ،دشا; ام ف*صوت ِناIJ6م

 :تسیراجنه ،هناقداص ،هک م*هد ¨ضوم IJیغت د9ا; د9اش نیاربانب .دناناوارف لا9êدار

±دنز ره هک م*نک اعدا ضوعرد
≤

 م*نک حèط ک*È~توی Í2فا نیاربانب و دشا; ریذ©داد د9ا; 

±دنز ره هک م*نک لالدتسا م*هاوخ; رƒا .دنورب شXپ ف*صوت و ه�èظن نآ نورد هک
≤

اتاذ ،
Ö
 

±دنز یارب a6یشXپ ا9 ¨*بط شزرا |سق و تسا ریذ©داد
≤

 یوعد íJ6نچ ،م*نک حèط اه

±دنز ره هک یوعد نیا رد ؛تسا é6اح یراجنه jیوعد رد عقاورد یاÍ6*صوت
≤

 د9ا; 

 ار یراá م*هاوخÍ6 v*صوت یوعد زا ارچ هک تسا نیا شسرپ نیاربانب .دشا; ریذ©داد

 هک م*نک ەراشا د9ا; ،همه نیا ا; ؟دهد شماجنا دناوتv یراجنه یوعد هک دهد ماجنا

1التخا
6
 د*هد ەزاجا س' :دراد دوجو ،دشا; د9ا; هچنآ و تسه هچنآ íJ6ب یاهشØر 

 ِبلاق رد یزادرپه�èظن ،دشا; هچره .م�راد هگن mnاهثح; íJ6نچ یارب لقادح ار ناشزیامت

امتح ،تسÍ6*صوت یوعد بسانم I2شXب هک ،لاح نامز
Ö
 یهمه هک د�~گ|ن íJ6نچ 

±دنز
≤

 a2کرح د9ا; هچنآ ه; تسه هچنآ زا د�راذگ; ،نیاربانب .دنریذ©داد ربارب یاهنوگه; اه

Íفا هک a2کرح ؛م*نک زاغآ ار a2کرح íJ6نچ لقادح ا9 ،م*نک
 حèط ام راá یارب ک*È~توی 2

v٢دنکفا.   

±دنز زا ¬ک هک m6امز ،ەوالعه;
≤

 ،دن‰سXن ریذ©داد ربارب یاهنوگه; هک دنکv تåحص mnاه

 دوجو یدنبتروص نیا یارب تلالد ود لقادح .دنکv عضو ار ربارب یریذ©داد زا  آەد9ا

 یارب ñار ا9آ م*سĪب د9ا; ام هک تسا نیا تسخن .درک هجوت نآ ه; د9ا; هک دراد

اعقاو ردقچ سکره هکنیا jشجنس ا9 یIJگەزادنا
Ö
 نکمم هنوگچ ؟دراد دوجو تسا ریذ©داد 

 دوجو یریذ©داد زا m2اجرد ا9آ ؟تفرگرظنرد رگ9د ت*عمج زا رتریذ©داد ار a2یعمج تسا

الماá امتح ؟دراد
ً
امامت هن رƒا ،ەدنرازآ 

Ö
 ات م�راذگ; mäاسحíJ6شام هک تسا ،ەدننکI2با 

 دوجو یوعد نیا مEف یارب هک ñار اEنت س' .دنک مهارف ار تالاوس تسد نیا یاهخسا©

±دنز Ò6رب هک دراد
≤

±دنز Ò6رب زا رتریذ©داد اه
≤

 نورد Ò6رب هک a6عم نیا ه;( دن‰سه اه

 رگ9د Ò6رب زا رتهناتخس£ گرم و رقف ،رطخ ه*لع ˚خشم ط9ا⁄£ و اهبوچراچ

اق*قد ،)دنوشv تظافح
Ö
±دنز ریذ©انهåساحم شزرا هک تسا نیا í26فگ ،اد�رد ا; ەارمه ،

≤
 

 م*ناوتب رƒا( ناسک9 یاهنیمز رد هکنیا ا9 ؛هن یاهنیمز رد و دوشv قیدصت یاهنیمز رد

Òرب ریذ©انهåساحم شزرا ،)م*نک mnاسانش نآ یارب ار mnاهI2مارا©
 دوشv قیدصت 6

دنایریذ©هåساحم |سق jعبات رگ9د Ò6رب هک احرد
 شÈXزا یریذ©هåساحم زا ت*ع;ات .

íJمود .تسا ندوبنریذ©داد jیI2سÀاخ یهقطنم ه; دورو یانعمه;
 jیدنبتروص تلالد 6

±دنز یهمه ا; هکنیا
≤

 نیا دوش|ن راتفر ،دنرادروخرب ربارب یریذ©داد زا هک یاهنوگه; اه

 یریذ©داد ِباس‰حا ا; بسانتم ،یربارب یەرا]رد ار نامیاهەد9ا د9ا; نونÀا هک تسا

 یاهدرادناتسا jعبات د9ا; هک oامتجا ِباس‰نا |سق یه;اثمه; یریذ©داد ؛م*نک a6ی]زا;

 زونه رƒا م9اەدرکن تåحص یربارب یەرا]رد زونه ام ،رگ9د نا]ز ه; .دشا; هناهاوخیربارب

 یریذ©داد .یریذ©داد ربارب ِباس‰نا یەرا]رد ا9 م9اەدرکن تåحص ربارب یریذ©داد یەرا]رد

±ژ�و |سق
≤
j اهنآ .تسیربارب ِفرعمmn هتفرگ ضورفم ناشیریذ©داد هک pتساەدش، 

  .رباربان شزرا زا ؛دنربv جنر یرباربان زا هک دناm6اسک



 موس لصف ۵۴

Gنج قطنم یەراbرد نوناف و وکوف
H

  ؟دنjkگi هچ داژن ]

±دنز ک9 م*�~گv ام هکm6امز ،مدرک حèط مود لصف رد هک هنوگنامه
≤

 ،تسا ریذ©انداد 

±دنز زا
≤

±دنز عقاورد .تساەدمآ £ ه; رگ9د هک م*نک|ن تåحص یا
≤

 ناEج نیا رد ندرک

±دنز یه;اثمه;
≤

±دنز نیا ِگرم یارب هک تسانعمنیا ه; مه ریذ©داد یا
≤

 ٢یراوگوس 

±دنز زا هکنیا مه و دIJگv تروص
≤
j 9رطاخه; رفن کj لمعه; تظافح شاشزرا vد9آ. 

±دنز رباربان یریذ©داد jشجنس هکنیا
≤

 ام a6ع9 ،تسا تسا*ستسØز راá زا ⁄¬خ; ،اه

 ب*قعت مúاح یهناIJگم*مصت دنیارف |سق رظنم زا ار یرباربان زا لêش نیا م*ناوت|ن

 یراد9د© زا ،»درک عافد د9ا; هعماج زا« ،شا۱۹۷۶ راتفگسرد mnاEن ِلصف رد وکوف .م*نک

 رما« هک م*باv9رد ،اجنآ .د�~گv نخس یدال*م ۱۹ نرق رد ,ا*ستسØز یەزوح

 .دنکv ف*صوت ەدنز تادوجوم یه;اثمه; اهناسpا رب ار تردق درŸلمع »,ا*ستسØز

 mnjاÈورا ِنویسامروف یه;اثمه; ،تردقتسØز ا9 ،تسا*ستسØز ،مúاح تردق زا زیامتم

 ِت�èیدم یارب m6وƒانوگ یاهشور و اهیژولونکت یهطساوه; و دوشv راد9د© یزیامتم

±دنز مه
≤

 تردق زا یزیامتم لêش تسا*ستسØز ،وکوف یارب .دنکv لمع گرم مه و 

 لامعا ەدنز تادوجوم یه;اثمه; ناشەا9ïاج یهج*‰نرد اهناسpا رب هک انعم نیا ه; ؛تسا

vدوش )üاñ 9اج نیا واï9اج |سق ار ەدنز ەاïز« ەاØخانشتسa2« vتفگن اما د*مان 

aخانشتسØز ملع زا mnانعم هچ شروظنم هک
 یه;اثمه; ار ,ا*ستسØز رما وکوف .)تس2

 د*Eمت« ˚خشم یاهت*عمج یارب هک دنکv ف*صوت شخ;ماظتنا ِتردق |سق

±دنز
≤

« vا9 دنک »vم; دراذگIJاح ِتردق زا و »دنúمت« هک مE*گرم د« vو درک 

»vدنز تشاذگ±
≤

  .٣دوشv زیامتم »دننک 

 هŸل; ؛مúاح ِت�àکرم زا هن اما دنکv لمع تردق ،وکوف رثا قیاقد زا یرا*س¢ رد

 ت�èیدم یارب a2یمúاحاس' یهنیمز رد هک دنراد دوجو تردق یهناüدنچ یاهت*لماع

±دنز ت�èیدم یارب :دننکv لمع ەدنز تادوجوم یه;اثمه; اهت*عمج
≤

 یارب ،ناشیاه

 ،تردقتسØز ِلêش نیا .دنIJم; هک دنراذگ; ا9 و دنÅیچ; m2اد*Eمت ناشندوبەدنز یارب هکنآ

±دنز jیریذ©تسØز ،اهIJ6چ رگ9د نا*م رد
≤

±وقلا; و م*ظنت ار 
≤

±دنز aäسj pیاه
≤
j اهت*عمج 

 mnاهخèن ؛دوشv دن‰سم گرم و د*لاوم یاهخèن رد تردق زا لêش نیا .دنکíJ6 vیعت ار

تسا تسا*ستسØز ه; قلعتم mnارگداژن jرگنا9امن هک
 تردق زا لêش نیا íJ6نچمه .٤

aäلطدلووداز ِلاêشا رد ار شدوخ
±دنز رادفرط« عضاوم و ٣

≤
 زا Ò6رب هک دهدv زورب »

±دنز لاêشا
≤

 لاثم روطه;( رگ9د لاêشا ه; ار )íJ6نج یهفطن لاثم روطه;( ەدنز تفا; ا9 

±دنز رادفرط« عضوم .دراïناv حجرم دنمەدعاق یاهنوگه; )لاسگرزب ا9 ناوجون نانز
≤

« 

 توافتم jیریذ©داد و نانز ojامتجا یرباربان ِت�~قت و موادت ه; و تسیرباربان ه; دEعتم

±دنز
≤

  .دماجناv اه

 
2 Mourn  
3 Pronatalism  
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±دنز ه; یاa6یشXپ قح چیه هک تسوکوف یوعد نیا مEم ام فده یارب
≤

 و درادن دوجو 

±دنز ه; قح |سق
≤

 ط9ا⁄£ تحت ،لاثم روطه; .ددرگ لامعا ات دوش رارقرب د9ا; تسخن 

±دنز ه; قح |سق ،,ا*س ت*مúاح
≤

 m6اسک یارب اEنت ،دوخ ِگرم رب قح |سق a2ح و 

 ط9ا⁄£ تحت اما .دنشا; ەدش هتخاس قح دجاو یاهەژوس یه;اثمه; هک د9آv دوجوه;

±دنز ه; »قح« ،,ا*ستسØز
≤

 زا شXب ار اهت*عمج تردق هÀارچ تسا رتمEبم ±دنا 

 ع~ضوم ا; ,ا*ستسØز رما یهط;ار ،ەوالع ه; .دنکv ت�èیدم صخشم یاهەژوس

±دنز و گرم
≤

»نج ط;اور« هک هچنآ زا ،
≤٤« vنج قطنم .تسا توافتم دمان«

≤
 íJ6نچ 

±دنز د9ا; ،m6ام; ەدنز ñاوخv رƒا« :دنکv مêح
≤

 وا .٥»⁄¬ک; m6اوتب د9ا; ،m6اتس¢ ار اه

»نج قطنم mnانبم دح نیا
≤

 رارق نیا زا مود را; و دنکv یدنبتروص را; ود مáتسد ار 

±دنز هکنیا یارب« :تسا
≤

 یارب د9ا; تدوخ وت ،لوا یهخسp رد .»دIJم; د9ا; یرگ9د ،a6ک 

±دنز یارب یرازبا í26شک و یوش ەدامآ í26شک
≤
j رد .تسوت دوخ pیارب ،مود یهخس 

±دنز هک ⁄,ا; ¬ک نآ هک a2سXن روبجم تدوخ وت اما دIJم; د9ا; یرگ9د ،ندنامەدنز
≤

 

 هک دنکv زا; mnاهدنور و اهیژولونکت یارب ار ەار مود یهخسp نیا .دIJگv ار یرگ9د

±دنز اهنآ طسوت
≤

 a2یلوئسم هکنآ نود; »دندرگv راذƒاو گرم« ه; ا9 و دنوشv اهر اه

  .٦دشا; بتI2م ¬ک رب

 نآ رد هک یاەویش عقاورد ا9 گنج ه; داژن ندشÆتنم یەویش ص*خشz رظنم نیا زا

 ،دننکv لمع ,ا*ستسØز قطنم ِق�èط زا هک دربv ەار mnاهگنج ه; تلود mnارگداژن

 تساەدرک ادج ەزادنا نآ ات یرواïنج یەد9ا زا ار ,ا*ستسØز رما وکوف .تسا رتراوشد

 رد دسØ~نv وا .دراد گرم ا; توافتم یاهط;ار تردقتسØز شایوعد ا; قباطم هک

±دنز اما ،»٥د9آ|ن دورف گرم« تردقتسØز
≤

 قطنم زا Í6لتخم عاونا لالخ زا گرم و 

الماá دمآv دورف گرم هک یراüزور اما .دنوشv م*ظنت è�a2یدم و یداEن
ً
 یĪس 

pح .تساەدشa2 اƒوکوف ر üاñ یچهنیمز تردق زا یرگ9د ع~ن یارب دناوتب هکنیا یاربa6 

 رتمá ؛دنرتم*قتسمIJغ نونÀا تنوشخ و تردق ،وا یارب .تساەدش íJ6نچ د�~گ; ،دنک

aلود تنوشخ یهطساوه; ەدشنوزوم رتمá و mnاشامت
 تردق هک تسXن ەداس ردقنآ اما .2

 یاهراتفگسرد رد وا دوخ هک یاهتکن( م*نک ادج ,ا*ستسØز ِتردق زا ار مúاح

 |سق هک م*شا; کوکشم ⁄,الت ره ه; د9ا; ام و )درکv ەراشا نآ ه; تشاد شایدع;

IJمتورت j اوت
6
j رات�ß6 رقتسم vشوره; »9 هک د�~گ; ات دنکa6 ;ند هåتساەدمآ »9 نآ لا. 

اصوصخ
Ö
I21م ِت9اور |سق ه;  اوت نیا رƒا 

2
»تس¢ اÈورا نردم jخــــ�رات زا 

≤
 ؛دشا; هتشاد 

 ەدرب جنر اهنآ زا IJخا نرق ود لوط رد اÈورا هک درادن mnاهگنج ه; یراá چیه هک a2یاور

  .تساهتخادنا ناشەار ه; و

 
4 The relationships of war  
5 Swoop down  
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±دنز ک9 رƒا دوشv هچ
≤

اساسا 
Ö
 رƒا دوشv هچ a6ع9 ،دشا; ەدشp هتفرگ رظن رد ەدنز 

±دنز ک9 ناونعه;
≤

±دنز ه; قح هک دنک اعدا a6شوره; وکوف رƒا ؟دشا; ەدشp تóث 
≤

 اEنت 

±دنز ه; قح هک ¬ک ،قح دجاو یەژوس |سق یه;اثمه; هک دراد قلعت یاەژوس ه;
≤

 

 دوجوم ِەا9ïاج هک م*�~گ; م*ناوت|ن ام ا9آ ەاïنآ ،دشا; ەدش هتخاس ،تسیروé6 ش∆ارب

 قح هک دوش یاەژوس وا ات دشا; ەدش هتخاس ¬ک یارب د9ا; تسخن ندرکلاغشا ار ەدنز

±دنز ه;
≤

1رعم« jیانعمه; mnارگداژن ،د�~گv وا دوخ هکنانچ رƒا ؟دراد 
6
j تسسگ |سق 

±دنز یەزوح رد
≤

 هک م*�~گ; م*ناوتب د9اش ەاüنآ ،»تسا تردق لI2نک تحت« هک دشا; »

áشرا éاف
Ö
 íJ6ب هŸل; ،تسXن اههنوگ یەد9ا نورد رتورف و رتارف عاونا íJ6ب زیامت داج9ا 

 ،دنوش دوبان ەدنزIJغ ِت*عمج ک9 رƒا عقاورد .٧دشکv قراف طخ IJ6ن ەدنزIJغ و ەدنز

1افتا چیه ەاüنآ
2
افé ،تسXن راá رد یایدوبان چیه :تسا ەداتف*ن 

Ö
 زا محازم ¨ناوم 

±دنز ەار £
≤

  .دندش Úا© 

 زا ش‰یاور یارب وا زا ,ا*س یه�èظن یەزوح زا شpادقتنم هک درکa6 vیبشXپ وکوف

±دنز
≤

±دنز زا a2یاور ندادتسده; زا وا .دننک شسرپ 
≤

 نوچ د9اش ؛دنکa6 vیشpبقع 

vلات�و ه; ار وا هک دسرتXب ت9اور |سق ا9 مسÅ*دنز زا هنا9ارگدا±
≤

 زا شXپ هک دننک مEتم 

±دنز زا ت9اور« دسØ~نv وا .٨تس,ا*ستسØز رما و ت*مúاح ،دادرارق
≤

 تسa0ح; ،

 ناشa6 pشوره; ثح; نیا ...م*Eنب یرانک ه; ار نآ م*ناوتv هک ,ا*س یهفسلف نورد

vدنز یهلئسم دهد±
≤

 .»٩تساەدش ک*تامل]ورپ ,ا*س یهش∆دنا ناد*م نورد هنوگچ 

±داسه; ناوت|ن ار هلئسم
≤

 یەرا]رد mnاهضرفشXپ هک رطاخ نیا ه; هن اما تشاذگ رانک 

±دنز لêش
≤

±دنز دن�~گv هک دنراد دوجو 
≤

 د9د زا ،تردق .تسا تردق یەزوح زا شXپ 

اموادتم هک دنکv لمع mnارگداژن زا mnاهەراوحرط ق�èط زا ،نم
Ö
±دنز íJ6ب طقف هن 

≤
 mnاه

±دنز íJ6ب هŸل; ،دنریذ©داد رتشXب ا9 رتمá ،دناشزراا; I2شXب ا9 رتمá هک
≤

ادکؤم هک mnاه
Ö
 

áب ا9 رتمXشI2 زیامت دناەدنز vدنز .دراذگ±
≤

 یاهنوگه; ار نآ هک یاەراوحرط نورد اEنت 

±دنز ک9 یه;اثمه; ،دنکé6 vاح
≤

 ِتلصخ ِبلس اa2 9خانشتفرعم ِلاط;ا .دوشv تóث 

 نورد ار ندوبەدنز ،⁄¬کلسj p,انشتفرعم |سق a6ع9 ،ت*عمج ک9 زا ندوبەدنز

±دنز :دراد شسرپ نیا یارب a6شور یاهتلالد هک دناشvp راتسویپ ک9
≤

 m6اسک هچ 

±دنز ؟دراد ندشتظافح شزرا
≤

±دنز ؟تسا هلئسم m6اسک هچ 
≤

 ریذ©داد m6اسک هچ 

  ؟تسا

 تسا صخشم »٦یداژن-�ß6رات یەراوحرط« ا; ندشهجاوم زاغآ زا ،لاؤس نیا ند*سرپ

 یاەراوحرط .)درب راá ه; د*فس یاهکسام ،ەا*س تسوپ رد نوناف س‰نارف هک Òالطصا(

 ند; هک یIJسفت ِبلاق ک9 ؛دنکv لمع a6کفارف و Úاردا ِلêش |سق یه;اثمه; هک

 یەراوحرط نوناف ،عقاورد .دنکv نوزوم ار نآ oامتجا Í6ن و دچ*پv هفافل رد ار ەا*س

 یرهوج هک یاەراوحرط( دنکv زیامتم »٧یداژن-a2سوپ یەراوحرط« زا ار یداژن-�ß6رات
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±دنز یارب ار
≤

 تسا یداژن-�ß6رات یەراوحرط نیا دسرv رظن ه; و ،)دنکv ت;اث ەا*س 

 سØروم ،یوسpارف سانشراد9د© »m6٨د; یەراوحرط« یەد9ا ا; |*قتسم تóسp هک

 زا .تسا طو]èم یریذ©داد ه; هک دراد یاmnارگداژن یەراوحرط ا; íJ6نچمه و ،a2نوÈ~لرم

 یەدنهدراتخاس و vامضنا رما یەدنهدناماس m6د; یەراوحرط کa2، 9نوÈ~لرم د9د

Iسدرد ناEج هک aäلاق نورد ار ¬ک íJ6نچمه و تسا ناEج ا; دنمند; ط;اور
 هتشاذگ س2

 نآ m̄ رد و دورv رتقیمع ßطس ه; نوناف jیداژن-�ß6رات یەراوحرط .دزاسv ،تسا

IJلآەد9ا دنمند; یەراوحرط jیه�ور رد ات تسا
 éانع .١٠دنک داج9ا للخ a2نوÈ~لرم یە6

 مهارف ،دناوخv »د*فس درم« وا هچنآ یهطساوه; یداژن-�ß6رات یەراوحرط نیا

vارگداژن تردق یارب یروگ*ف ؛دوشmn جت هکè[ج زا ەا*س دنمند; یهEمدع« ِنورد ار نا 

 ñا>آ« دراو »صخشموس ñا>آ« |سق ،mnوس زا .دنکv یIJگبلاق »٩|تح a2یطعق

 ¬ک هچ .ددرگv هقش صخشموس ñjا>آ طسوت صخش Úاردا و دوشv »صخشلوا

افé ا9آ منıبv ار مدوخ مراد هک m6امز و ؟منıبv مراد نم a2قو دنıبv دراد
Ö
 مدوخ ه; مراد 

 ندشهتخاس یاهەویش m6د; یەراوحرط ،رگ9د یوس زا ؟منکv ەاïن یرگ9د یاهمشچ زا

 |سق یه;اثمه; ار دنمفده یەراوحèط نیا نوناف :دنکv ف*صوت ناEج رد ار صخش

 ف*صوت »دنمنامز و دنمناêم ناEج یهنا*م رد m6د; یه;اثمه; مدوخ مارآ تخاس«

vد*فس درم« وا هک یدنمتردق روگ*ف .دنک« vا; قباطم ار نم« هک تس¬ک ،دمان 

 وا هک هنوگنامه ،وا بXترتíJ6مهه; .»١١دفا;v اهناتساد و تا9اêح ،تا*ئزج نارازه

vن~Øزا; ،دسvم رد ام و تساەدش هتفا; و ەدشهتشون موس صخش طسوت هک د�~گí26، 

íخاس زا مارآ یدIäن
 زا لصاح m6jد; یەراوحرط یه�àجت ِلاåنده; هک م*نıبv ار ١٠دوخ 26

 راد9د© ناEج زا صخش دنمند; یه]èجت حطس رد دIäن نیا .د9آv مهارف mnارگداژن

vاج ؛دوشmnط نآ هکèاس ەراوحÀن vلاغشا ،دوش vهتخ*سگ مه زا ،دنک vزا ،ددرگ 

  .دوشv ه�àجت و د9آvرد Jلمت

 ەدافتسا ،د*فس درم و ەا*س درم jیاهروگ*ف ،صخشموس و صخشلوا زا نوناف هک هتبلا

vرات یەراوحرط اما .دنک یدنبتروص ار ەراوحرط یەد9ا ات دنک�ß6-و رتعیسو یداژن 

±دنز ه; یروگ*ف íJ6نچ ،عقاورد .تسا صخشم jیاهروگ*ف نیا زا رتشخ©
≤
j ;و دنمند 

 دض mnارگداژن یەرا]رد وکوف تالمأت ه; یداقتنا یاهلمêت و دراد ط]ر اهت*عمج یەدنز

 نوماIJپ یراذگتسا*س رب یداژن-�ß6رات یەراوحرط .دروآv مهارف تردقتسØز و ەا*س

»نسرگ ،m6اEج تمالس
≤

±دنهانپ ،
≤

 یاهرادرک رگ9د و لاغشا ،گنهرف ،ترجاEم ،

 گنج ،بوانتم ناراåم; و ندرکدوبان ،سóح ،گرم تازاجم ،¬Xل© تنوشخ ،یرامعتسا

aلود mnارگداژن« وکوف هچرƒا .دهدv اهنآ زا Iäخ و دIJگX¬⁄ vپ ⁄¬کلسp و
 رد ار »2١١
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±دنز ت�èیدم یارب یروحم jیاهرازبا زا »9 یه;اثمه; اهراتفگسرد نیا نا9ا©
≤

 ِگرم و 

1رعم اهت*عمج
6
 vاق*قد ،دنک

Ö
 aäسmn pاهشزرا هنوگچ mnارگداژن هک ەرا; نیا رد یIJ6چ 

±دنز یارب
≤

 اهت*عمج Ò6رب هک تسا نشور هتبلا .د�~گ|ن ،دروآv مهارف فلتخم یاه

 ِبناج زا »دنIJم; د�راذگ;« |سق عقاورد و دنIJگv رارق مúاح تردق یاهەویش فده

 داد حیضوت ار m2وافتم یاهەویش ناوتv هنوگچ اما ،تساەدش گنهامه تردقتسØز

±دنز اهنآ نورد هک
≤

 ت*مها هک دنروخv تسکش ا9 و دنباv9 ت*مها اهگرم و اه

 رد ارگداژن یاەراوحرط نآ طسوت هک م�IJگ; رظن رد دنیارف ک9 ار mnارگداژن ام رƒا ؟دنبا*ب

±دنز ِت*مها مدع ا9 ت*مها Úِاردا
≤

 نیا :م*سĪب م*ناوتv ەاüنآ ،١٢د;اv9 ت9دام اه

 ه; هجوتا; یراذگتسا*س و یرگvاظن یاهثح; ه; هنوگچ Úاردا توافتم jیاهتلاح

 mnاهەویش هچ ه; و ؟دنوشv دراو ەدشسوبحم ِمدرم و فده jیاهت*عمج

 ،یداقتناIJغ یەدشهتفریذ© jیاهضرفشXپ زا یاهعومجم نوچمه یداژن یاههراوحرط

 ؟دننکv لمع یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ نوماIJپ ام یاهثح; رد

 هک نیا رب a6بم دراذگv را*تخا رد m6اêما وکوف ،»درک عافد د9ا; هعماج زا« نا9ا© رد

 هتخاس قح دجاو یاهەژوس یه;اثمه; زونه دناەدش اهر ا9 دنرطخ رد هک mnاهت*عمج

pف; هکنآ یارب و دناەدشEک اهنآ م*مXع9 نیا و( دن‰سa6 نورد یاهویش هچ ه; اهنآ 

íJمه .تسا زا*ن ەژوس jیوBلا یارب یویتانI2لآ ه; )دنوشv هتخاس ,ا*س ناد*م
 رما 6

aلود mnارگداژن jیا©مه ،تمواقم و ت*لماع jیاهتلاح ه; ندرکرکف یارب یIJسم
 زا; ،2

vیعمج تمواقم و ت*لماع یاهەویش ؛دنکa2 یدرف یەژوس ِل9ذ هن هک vناوت 

 دوخ طسوت IJسم نیا هک تسا نیا د; Iäخ اما .¨مج یەژوس ِل9ذ هن و درک ناشف*صوت

  .١٣دشp هتفرگ شXپ وکوف

 ،تساهتفگ وکوف هک هنوگنامه ،رƒا :درک ا*حا زونه دوش¢ ار ەدشاهر یەژورپ نیا د9اش

±دنز ه; قح 9Âا⁄£ رد اEنت ،مúاح تردق تحت ەژوس ک9
≤

 یاەژوس یه;اثمه; هک دراد 

 رد اEنت ،تردقتسØز ط9ا⁄£ تحت ت*عمج ک9 ەاüنآ ،دشا; ەدش هتخاس قح دجاو

 تóث ریذ©داد ەوقلا; a2یعمج یه;اثمه; هک دنک í26سØز یهåلاطم دناوت9Â vا⁄£

 یهط;ار یرارقرب ا; وکوف رب یاهلمêت نم یداEنشXپ IJسم ؛تسا نم زت نیا .دشا;ەدش

 هکنیا زا یداژن یاهروگ*ف ه; یداژن یاهەراوحرط هنوگچ هک تسا شسرپ نیا ا; نوناف

aخانشت*عمج شزرا زا هک یداژن mnاهمساتناف ؛دنوشv دراو ،تسا ەدنز IJ6چ هچ
2
j 

±دنز مادک هکنیا زا ،m6اسک ندوبن ا9 ندوب ریذ©داد
≤

 ه; د9ا; ک9 مادک و تظافح د9ا; اه

 و دراد دوجو یریذ©داد زا ¨*سو jراتسویپ هک هتبلا .دنهدIä vخ ،دنوش اهر گرم تسد

 هک هتبلا و دنشا; روگومü رگ9د یهنیمز رد و ریذ©داد هنیمز ک9 رد دنناوتv اهت*عمج

 و ەداتفا ملق زا رگ9د یاهەویش و دنوش قیدصت تسا نکمم ñاوخداد یاهەویش Ò6رب

1ا; ەدشان ,انشزا; ا9
2
 هک Âلسم یاهەراوحرط ،نونÀا íJ6مه ات و دوجونیاا; .دننام; 
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±دنز شزرا
≤

|]ور�ز ه; ،دوشmä vا9اج اهنآ طسوت 
 متسXس  هچ ؛دنا»تم یریذ©داد زا ١٢

 .هن هچ دشا; ەدش هتخانش شایIJگەزادنا

±دنز نیا« :م*�~گ; دنکv نکمم  هک �ß6رات-یداژن یەراوحرط
≤

 اهنیا« ا9 »تسه ا9 دوب 

±دنز
≤

الماá ،»دن‰سه ا9 دندوب 
ً
±دنز یارب شزرا ندشلئاق jیروj é6یاهتلاح ناêما ا; 

≤
 

±دنز زا ندرکتظافح و ,انشزا; ،ندرکíJ6مأت ،ندĪسدا9ه; :تساەد*Åتمهرد
≤

 نیا«( 

±دنز
≤

±دنز اهنیا« و »ندرکتظافح شزرا ؛دراد شزرا 
≤

 ط9ا⁄£ د9ا; هک دن‰سه mnاه

±دنز یه;اثمه; د9ا; و دوش اطعا اهنآ ه; ندوبەدنز
≤

 .)»دنوش تóث و ,انشزا; 

 م*ناوتv ام .١٤تسا ەدشهتفگ یداژن یەراوحèط زا ⁄¬خ; mnارگداژن jیا�روƒامساتناف

 کرحتم یر�واصت رد هک ەد9ا زا یاهلاåند یه;اثمه; هنوگچ ا�روƒامساتناف نیا هک م*ÅیÙب

±دنز ه; قح یوعد راêنا ِەا>آ و ەد*جنس یاهدنیارف ه; و دنکv لمع ،ەدش رولåتم
≤
j ک¬ 

±دنز هک
≤

 jیا�روƒامساتناف هنوگچ هک م*ÅیÙب م*ناوتv ؛دنکv ذوفن ،تسا رظن دم شا

 ه; م*ناوتv ،لاثم روطه; .دنکv لمع یریذ©داد jیIJگەزادنا متسXس ِلد رد mnارگداژن

 تسد راشف ضرعم رد هکm6امز ؛م*نک ەراشا ۲۰۱۴ رد اè�êمآ رد رنراü ک�را نوچ ˚خش

 دناوتv سکره و دشک; سفن دناوت|ن هک د�~گv سôس و دIJگv رارق شpدرگ رب سXل©

 ناج وا هک دنک طåض ار هنحص نیا دناوتv سک ره و دشک; سفن دناوت|ن وا هک دنیÙب

 ت�~قت ا; مáمá و درب دهاوخن رد ه; شpدرگ رب سXل© تسد راشف ندشm6الوط زا ملاس

»فخ ه; ل9دåت ندرگ راشف ،مشک; سفن مناوت|ن هکنیا مالعا زا س' ،راشف نیا
≤

 رجنم و 

 ،دنکv د9دشz گرم یهطقن ات ار ندرگ رب راشف هک سXل© /فا ا9آ .دوشv لتق ه;

 ضرعم رد هک تس˚خش عقاورد ،گرم ه; ک9دزن صخش هک تسا نیا رب شل*خت

±دنز هک تس˚خش ا9 تسا هلمح
≤

 هک دنکv ل*خت ا9 ؟هتخادنا رطخ ه; ار ناش∆ا 

±داسه;
≤

 vدنز نیا سفن دناوت±
≤

±دنز ساسا زا هÀارچ دIJگ; ار 
≤

 ،تساەدشp هتفرگ رظنرد 

±دنز ک9 زگره
≤

±دنز راجنه ا; و تساەدوبن 
≤

 رد روج دراد قلعت یداژن یەراوحرط ه; هک 

±دنز ک9 ا; نیاربانب و د9آ|ن
≤

±دنز ک9 یه;اثمه; هÀارچ ؟ندرک تظافح شزرا jیاراد 
≤

 

 رد mäونج یانیلوراá رد ،تاêسا I2لاو هک m6امز هنوگچ ا9 ؟تساەدشp تóث ریذ©داد

الماá و تشادن Òالس ،درک سXل© ه; ار ش‰ش' ،۲۰۱۵
ً
 تEج رد سôس و دوب ەد*سرت 

 روگ*ف ه; و د*خرچ »�روƒامساتناف روطه; ،درک ند�ود ه; عو⁄£ سXل© فلاخم

 ⁄¬Åک ا9 م*مصت یهظحل رد ،اجنآ د9اش ؟دش ل9دåت ،دوش هتشک د9ا; هک یIJ6مآد9دEت

»نج قطنم ه; هک
≤

±دنز نیا تسا دقتعم سXل© صخش ،تسا قلعتم یداژن-
≤

 ناش∆ا 

±دنز زا شXب هک تسا
≤
j مآتنوشخ یهظحل نیا د9اش و .تسا رطخ ضرعم رد نارگ9دIJ

6 

±دنز ت�èیدم یارب یاەویش ؛تس,ا*ستسØز jسوتارا©آ
≤

 ،دراوم نیا رد .گرم یوسه; 

 ؛دوشv هتشک رخآتسد و ندشهتشک ربارب رد ریذ©بXسآ ،تساجنآ ەا*س درم

íJترام ناو�èت ا9 .رگراêش jسXل© یارب تسیراêش راïنا هک یاهنوگه;
 هک د�IJگ; رظنرد ار 6

 دا9 ه; ار ردناسŸلا اسØرام ا9 ،دش هئIäت m2دم زا دع; لتاق و هتشک نمرم�ز جروج تسده;

 
12 Modulation 



 موس لصف ۶۰

 دوبەدرک شالت نوچ دش موکحم نادنز لاس تسXب ه; هک a2سوپەا*س ناوج نز ،د�روا*ب

  .دنک عافد شدوخ زا ¬Åج یهلمح ه*لع

 ،حالس نود; IJjئوک اa2 9یسÅجارت مدرم ا9 تسوپەا*س نادرم و نانز هک m6امز نیاربانب

 v ک*لش اهنآ ه; مه زا; سXل© ،دنودv ا9 دنورv ەار ،دننکv سXل© ه; ار ناشتش'

 ماEتا عفر ددصرد هعماج زا عافد a2ح ا9 و دوخ زا عافد مان ه; ا9 دوخ زا هک ⁄¬Åک ؛دنک

 m̄ رد a2نوشخ ند�ود اí26 9فرەار ا9 £ ندنادرگرب ا9آ ؟م*مEفv هنوگچ ار نیا ام .د9آvرب

 ،دنک ک*لش دIJگv م*مصت هک سXل© صخش یارب ؟دنکa6 vیبشXپ ار نآ سXل© هک دراد

امتح ،هن هچ دشا; هناها>آ هچ ،د;اv9 ندرکک*لش لاح رد ار دوخ ا9
Ö
 راá رد |ساتناف 

 دنکv هنوراو ار دنıبv هک m2اáرح و اهروگ*ف ،دنکv ف3ت ار ندرکرکف دنیارف هک تسا

 ف⁄£ رد سXل© هک a2نوشخ .دوش ه*جوت ،دIJگv شXپ رد وا هک یاەدنشک شÅک ره ات

ادع; و ،تسا شماجنا
Ö
 ک9 ،روگ*ف ک9 بلاق رد وا ِتمس ه; تسخن ،دوشv شóکترم 

ەدشیداژن jحبش
 هنوراو و ەد⁄/ف ار وا دوخ شاخرپ هک حبش ک9 ؛تساەدرک تکرح ،١٣

vه; شدوخ ه*لع ار ششاخرپ ،دنک áرا vپ ،دربXمع یارب هک یاهشقن زا شÿدراد ندرک 

ادع; دوخ زا عافد یارب هک ار  الدتسا و دنکv لمع
Ö
 ،ا�ور ک9 رد هک راïنا ،دربv راá ه; 

  .دهدv طس¢ و ەد*شخ;ت*عو⁄/م

 هک دIJگ ر]رد ار تنوشخ زا  اêشا ات داد شI2سگ ار تنوشخ نیا بوچراچ د9ا; هک هتبلا

 نانز ه*لع تنوشخ بلغا هک دهد ناشp ات ،تسا مه ا; تXسÅج و داژن ه; فوطعم

 ا; و ثداوح زا m6وƒانوگ  اوت رد ،Í6لتخم یاههنحص رد ،صخشم روطه; ،ەا*س

 سXل© شحوت ربارب رد تمواقم :وگ; ار شمان« شرازگ .دهدv خر m2وافتم یاهدما*پ

 یز�رهمانرب ِتاعلاطم و عطاقت زکرم طسوت ۲۰۱۵ یالوج رد هک »ەا*س نانز ه*لع

 هک دنکv نشور ،دش ⁄/‰نم ß̄ت�ر ەردنآ و اشpرک زما*ل�و  Iäم*ک mnjامنهار ا; و oامتجا

 زا اههناسر رد هک دنهدv ل*کشz ار یاهتسجرب یاهلاثم ÀI0ا ه; ب�èق ەا*س نادرم

 اههناسر نیا .دوشv شرازگ ەدحتم تالا9ا رد ەا*س مدرم ه*لع سXل© تنوشخ

 ار سXل© تنوشخ و دننکv رارقرب ەا*س ِدض mnارگداژن مEف یارب aäلاغ یاهبوچراچ

 لومش ِدرک�ور« ناوخارف ا; اشpرک .١٥دنزاسv دودحم a2یسÅج ِبوچراچ |سق نورد

القتسم »یداژن ِتلادع رد تXسÅج
ً
 نانز ت*عقوم دحزاشXب ندش¬Xل© ه; ار تاEجوت 

 ناش∆ا یاهگرم و اهبXسآ هنوگچ هک دهدv ناشp و دنکv بلج ناشندشاهر و ەا*س

امامت
Ö
 رب اراêشآ هک یاoامتجا یاهشóنج نآ نورد a2ح ؛دوش|ن دن‰سم و طåض 

  .١٦دناەدرک زکرمت سXل© تنوشخ ا; تفلاخم

 نانز هک م�IJگ; رظن رد ار Í6لتخم یاهەویش د9ا; ام ،دوش ریذ©ت�ؤر هلئسم هکنیا یارب

 ا; نادنز رد هچ و ناش∆اههناخ رد هچ ،نا;ا*خ رد هچ ،سXل© ا; ناشتاEجاوم رد ەا*س

±دننار تافلخت بóسه; هک دن‰سه m6انز .دنوشv وره]ور گرم
≤

 هتشک سôس و فقوتم 

 ا9 ۲۰۱۲ رد íJ6لáورب رد سØ~ید لتناش ،۲۰۱۴ رد وتنمارÀاس رد زراون ال�èباü :دناەدش
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  ۶۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 د9ا; هتبلا و .وƒاê*ش رد ۱۹۹۹ رد m2رƒاه ا*ناتال ا9 ،۲۰۱۲ رد ویاهوا رد زما*ل�و اسXلام

 IJسم IJیغت عقوم ندادتمالع مدع بóسه; ۲۰۱۵ یالوج رد هک تفگ دنال; اردناس زا

±دننار رد
≤

 شدسج دع; زور هس اEنت و m6ادنز ،سازگت ،رلاو ناتسرEش رد ،هلمح ماEتا ه; ،

 دادعت ه; هک تسا مEم íJ6نچمه .لتق ا9 تساەدوب ⁄¬کدوخ هک دشp صخشم .دش اد*پ

»ناخ تارجاشم رد سXل© یهلخادم ماïنه هک م*نک ەراشا ñا*س نانز
≤

 .دندش هتشک 

الومعم سXل©
ً
 دناوتv ،دن‰شاد تسد ه; وقاچ ا9 دندوب رگشاخرپ نانز نیا هک دنکv اعدا 

 سXل© زا یIäنامرف رد قیفوت مدع دسرv رظنه; عقاوم I2شXب رد اما ،دشا; طلغ ا9 تسرد

 هشXمه هک تشاد هجوت د9ا; ،اEنیا یهمه مغره; .تساەدش اهنآ ندشهتشک ه; رجنم

í26شک ک9 j ن م*قتسمXدنز هک تس±
≤

Iکد زا تساوخرد :دIJگv ار درف 
 مسآ ه; کمá یارب 2

mä©خسا vادنز لولس رد روتکورپ کِنِش و دنامp۲۰۱۴ رد ،اما;الآ ،رومسا; رد ش vمIJد. 

الماá ،ەا*س نانز
ً
Iنک زا جراخ ،Úانرطخ ،رگشاخرپ mnاهروگ*ف تروص ه; ،ەدش¬Xل© 

 ،ل2

اåلاغ .دنوشv ر�~صت داوم یەدننکف3م
Ö
 نامرد ،کمá یارب اهنآ یاهتساوخرد ه; 

  .دنIJگv رارق رخسمت دروم ا9 و دوش|ن Æجوت ،»شزپ و »�IJ6ف

Íلتخم لاêشا mnاÈورا éاعم mnارگداژن 
 زا یIJگولج یارب اهشالت ؛تساهتفرگ دوخ ه; 6

 ؛دراد د*فس jیاÈورا زا تظافح ه; ل*م رد هشØر یدودحات ،اÈورا ه; نارجاEم دورو

 تقوچیه اÈورا هک درادن a2یمها .تسا صلاخ دوشv ل*خت هک a2یلم زا تظافح

ا3حنم
Ö
Iناف کmn 9اÈورا ِندوبد*فس یەد9ا هÀارچ ،تساەدوبن د*فس 

 رد هک تسی26

íفرتسدزا jیاEب ه; تسا دوخ ققحت jیوجتسج
 دناm6امدرم هک یاەدنز یاهت*عمج 26

 لاåند ار تردقتسØز یەرا]رد وکوف ثح; رƒا .هنا*مرواخ و ه*کرت ، امش jیاق�èفآ زا

 یدرک�ور م*ناوتv ەاüنآ ،م*ناوخ; ١٧هåبما ل*شآ ِتسا*سگرم ا; ەارمه ار نآ و م*نک

 د*لوتزا; ار یریذ©داد jیIJگەزادنا متسXس هک م*نک ذاختا mnاهتسا*س ه; تóسÿ p*لحت

vم نارازه .دننکEیدم یا�رد رد هک یرجاI2اق*قد ،دنتفر تسد زا هنا
Ö
±دنز نامه 

≤
 یاه

 mnا�رد ت*نما و یراجت فادها یارب هک mnاهبآ .دن‰شادن ندرکíJ6مأت شزرا هک دندوب

 ات دننآرب اهروشک زا Ò6رب هنوگچ س' .دنوشv ,راو بجو ه; بجو ،دناتراظن تحت

 a2ح ؟دننک راêنا ،دنوشv اهر گرم تسد ه; هنوگنیا هک vدرم ِلاåقرد ار ناشت*لوئسم

 کمá نداتسرفن یارب ار mnاÈورا یاهتلود دنمراá نآ ا9 نیا یIJگم*مصت IJسم م*ناوتب رƒا

 یرتسا*قمگرزب تسا*س م*ناوت|ن مه زا; ،م*نک یIJگدر نارجاEم رطخرد یاهقیاق ه;

 دهدv ەزاجا ؛دنIJم; اهت*عمج دهدv ەزاجا یراذگرثا روطه; هک م�روا*ب گنچارف ار

mام*مصت ،mnوس زا .دنوش دراو هکنیا ات دنIJم;
 هچ م*نک نشور م*ناوتv هک دنراد دوجو 2

 یریذ©داد یIJگەزادنا متسXس ،رگ9د یوس زا و تسا لوئسم م*مصت نیا یارب ¬ک

 شXپ ،رجاEم یاهت*عمج هک یاهنوگه; تسا تام*مصت نیا یەدنزاس هک دراد دوجو

 م*ناوت|ن هک م*هد تسد زا ار m6اسک م*ناوت|ن ام .دنریذ©انداد ،دننک ترجاEم هکنآ زا

 ؛دناهتفرتسدزا اهنآ ،ندادتسدزا jیارو .)م�~ش راوگوس( م*نک ñاوخداد ناش∆ارب

±دنز ه; قح دجاو زگره ؛دناەدوبن ەدنز زگره
≤

  .دناەدوبن 
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±دنز ِندناتس لاêشا نیا یهمه
≤

í26شاذƒاو ا9  j دنز±
≤

 vامضنا mnاهلاثم اEنت گرم ه; 

  اهنآ ؛دنکv راá هنوگچ یریذ©داد یIJگەزادنا متسXس دنهدv حیضوت هک دن‰سXن

±دنز jشزرا و یریذ©داد ات دندنبv راá ه; ار تردق
≤

 ِتا*لمع اهنآ .دننک عــــ�زوت و íJ6عم ار اه

 نیا رد و .شاتس&راá یاهلحم ،ش∆اهیژولونکت ؛دنایIJگەزادنا متسXس ِدوخ vjامضنا

 ا; ار یداژن-�ß6رات یەراوحرط j,ا*ستسØز قطنم mnjارگمه م*ناوتv ام ،قیاقد

»نوراو
≤

oامتجا دنویپ هک م*ÅیÙب »�روƒامساتناف jیاه
 نکمم هک هچنآ :دنکv ناEنپ ار ١٤

mاور بXسآ نا*ب یه;اثمه; ا9 تنوشخ ِدرفنم jشÅک یه;اثمه; تسا
 ،دوش راد9د© یدرف 6

ررکم jرادرک |سق ِنورد íJ6عم یهق*قد ک9 ،تسوBلا ک9 زا ⁄¬خ; شدوخ
 .تنوشخ ١٥

 یرگشاخرپ هک mnاج ؛دنکv مêحم ار نآ و تس»تم یداژن یاەراوحرط ه; رادرک نیا

Iسدرد یەIJخذ زا هک دوشv ه*جوت Í2طنم لالخزا
»نوراو jس2

≤
 ِک�روƒامساتناف 

 یه;اثمه; هŸل; ،ەوقلا; عافد |سق یه;اثمه; اEنت هن ەراوحرط نیا .دربv ەرEب یرگشاخرپ

1الخا
2

 یەدنز ِەا9ïاج نآ رد هک یداژن یاەراوحرط ؛دنکv لمع í26شک رثؤم ١٦ندش

 تسکش ریذ©داد 7اردا یەزوح نورد تóث رد هک ¬ک ؛تساەدش هتفرگ وا زا رجاEم

±دنز .تساەدروخ
≤

±دنز ک9 نوچ و هتشادن ندرکíJ6مأت شزرا زاغآ زا وا 
≤

 تóث 

pتساەدش.  

 

 را_یلاp ،رواn:;، oماmWب :نوناق تنوشخ

íJنچ رب د9ا; نوناق زا رتیوق و رتهنالداع mnانعم هک م�IJگ; هج*‰ن تسا نکمم
 9Í2اقد 6

 یهطساوه; هن و نوناق یهطساوه; د9ا; اهداضت ،یور ره رد هک ر�~صت نیا .دراذگ; IJثأت

 راá ه; ار شدوخ تنوشخ نوناق هک دIJگv ضرفشXپ ،دنوش قتفوقتر تنوشخ

 م�èیذ$ب ار ەد9ا نیا a2حاره; م*ناوت|ن ام .دنک|ن نادنچود ار مرج ِتنوشخ و ددنب|ن

mوناقارف IJ6jمآتنوشخ داضت زا هکm6امز م9اەدرک هåلغ تنوشخ رب هک
 نوناق ت*مúاح ه; 6

 دوجو یایداژن و a2سXشاف m6وناق یاهم�ژر ،م*نادv هک هنوگنامه .م*نکv تکرح

 ناشدوخ نوناق ت*مúاح اهنآ هÀارچ ،دنزادناv راåتعا زا ار شÅیب نیا تع£ه; هک دنراد

 ام .م*ناوخv »هنالداعان« ار نآ ،m6وناقارف ل9الد رب ه*کت ا; ام هک a2یمúاح ؛دنراد ار

vناوق هک م*�~گ; م*ناوتíJ6 ا9 تسا د; اهنآ vهضرع اهم�ژر نیا هچنآ هک م*�~گ; م*ناوت 

vن نوناق عقاورد دننکXس و تسôسم نیا اما .دشا; د9ا; هچ نوناق هک م*نک قفاوت سIJ 

انوناق ِتلصخ ا9آ هک دزادرپ|ن هلئسم نیا ه;
Ö
نوناق jروآمازلا 

 و درادن زا*ن بوک£ ه; ١٧

 ەاüنآ ،دشاåن زیامتم رƒا ؟تسا زیامتم تنوشخ زا بوک£ ا9آ ا9 ؟دنک|ن هنیداEن ار نآ
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  ۶۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

mوناقارف IJ6jمآداضت یەزوح زا تکرح
 تنوشخ زا ع~ن ک9 زا a2کرح m6وناق یاەزوح ه; 6

تسا تنوشخ زا یرگ9د jع~ن ه;
.  

 بوک£ گنج و دنکv رقتسم یدازآ رب a6تبم ار m6دم ط;اور نوناق هک شÅیب نیا فالخ

 ار m6وناق یاهم�ژر ِنورد بوک£ تحاéه; íJ6ما*Åب I2لاو ،دزاسv رقتسم راتفر یارب ار

1رعم )Gewalt( تنوشخ یه;اثمه;
6
 vنوشخ .دنکa2 نتهن هکEتردق نورد ا 

 ەد9د IJ6ن íJ6ناوق دوخ ل*محت و د*Eمت رد هŸل; دراد دوجو ناشÆیبÅت و ندرکسوبحم

vگنارببجعت .دوشIJ6 نXراتسُج هک تسj بÅ*ماíJ
 jروگ*ف ا; هک »تنوشخ دقن« مان ه; 6

اåلاغ ،دIJگv نا9ا© Æ١٨لا ِتردق
Ö
امامت مسXشرانآ یه;اثمه; 

Ö
 ەد*مEف رگب�èخت 

 و دوشv زاغآ ،وی‰�زوپ قح مه و ١٩¨*بط قح تÅس ه; مه í26خادرپ ا; í26م .تساەدش

 دنکv ذاختا هک یدقن یەویش ،ادتبارد .دهدv ناشp ار ک9 ره یاهت9دودحم

 ات تسا شالت رد وا هک انعم نیا ه; ؛دوشv ف*صوت »Í6سلف-�ß6رات« یدقن یه;اثمه;

1وقح لالدتسا زا ⁄¬خ; ،ندرکه*جوت jصخشم jیاهتلاح Ò6رب هنوگچ دمEف;
 و 2٢٠

 رد تنوشخ a2قو هک دنکv زکرمت ت*عقاو نیا رب وا ،صخشم روطه; .دش نآ تردق

1وقح ِتÅس تاحالطصا ِبلاق
2
اè�åقت ،دوشv ثح; 

Ö
 رظنرد »هل*سو« ناونعه; هشXمه 

 تمدخ »هنالداع a2یاغ« ه; تنوشخ نیا ا9آ دسرپv ¨*بط قح تÅس .دوشv هتفرگ

vیاغ ؛هن ا9 دنکa2 ق هک ،ار تلادع زا یاەد9ا هکåال
ً
 ،تسا ەدش هتفرگ م*مصت شاەرا]رد 

 ِتاحالطصا دوخ زا نوIJب a2یاغ هک تسXن نکمم تسØ~ی‰�زوپ ک9 رظنم زا .دناوخv ارف

 ار تلادع زا ام یەد9ا هک تسیIJ6چنآ نوناق هÀارچ ؛ددرگ هجوم m6وناق متسXس |سق

 IJ6چ هچ :دIJگv رارق باطخ دروم íJ6نچ تنوشخ ،تلاح ود ره رد .دنکEIJ6 vجت

 شسرپ نیا ؟دوشv هجوم تنوشخ ت9اغ مادک وترپ رد ا9 و ؟دنکv هجوم ار تنوشخ

 ەدننکه*جوت یاهەراوحرط زا نوIJب ار تنوشخ م*ناوتv ام ا9آ هک دوشv اهر ەدوشگ

 .دIJگv رارق باطخ دروم تنوشخ اهنآ یهطساوه; هک mnاهەراوحرط ؛هن ا9 م*سانش¢

 هنوگچ نیاربانب .دنکv مسجتم ار دوشv ەد*مان تنوشخ هچنآ شÈXزا ،mäاطخ íJ6نچ

vا و ؟م*سانش¢ اهەراوحرط نیا زا یادج ار تنوشخ م*ناوتƒه; اهەراوحرط نیا ر 

 ِتنوشخ زا زیامتم ار m6وناق م�ژر ا9 متسXس تنوشخ هک دنناسرÚ vاروخ m2اEیجوت

 د9ا; ناIJ6م هچ ات ەاüنآ ،)دوب دهاوخ هجومان هک a2نوشخ( دنIJگv رظن رد نآ ٢١ِل;اقتم

 هک یر�~صت ؟م*Eن یرانک ه; رتگرزب یر�~صت ندروآگنچارف یارب ار Æیجوت یاهەویش

pناش vوناق یاهتردق و اهتلود دهدm6 بوک£ یه;اثمه; ار ناشدوخ تنوشخ 

 نوچ ار m6وناق ِتنوشخ ِل;اقتم تنوشخ لاêشا رگ9د یهمه و دننکv ه*جوت عو⁄/م

 ؟دنIJگv باق a6تفریذ©ان a2نوشخ
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íم نیا رد íJ6ما*Åب ،عقاورد
 تنوشخ ؛دنکv ,ررب ار تنوشخ زا طåترممهه; مرف هس 26

 »نوناق زا تظافح« تنوشخ زا )rechtsetzand( »نوناق jزاغآ«

)reshterhaltend( زیامتم vس و دوشôلا تنوشخ« سÆ« )göttlicheGewalt( 

1رعم
6
 vامومع .ددرگ

Ö
 طسوت عقاورد و اهەاüداد طسوت نوناق زا تظافح تنوشخ 

 نوناق تس&راá و تاåثا یارب ار ەدنوشرارکت و یداEن یاهشالت و دوشv لامعا سXل©

mارمêح ِتحت ت*عمج رب هک یاهنوگنآ ؛دنکmn vامنزا; دوجوم
1ا; روآمازلا 6

2
 vدنام. 

mوناق ؛تسا طو]èم د9دج نوناق د*Eمت ه; نوناق jزاغآ تنوشخ
 m6امز دوشv رقتسم هک 6

 نوناق ه; یا¨*بط عضو چیه íJ6ما*Åب یارب .د;اv9 ت9دوجوم ,ا*س دحاو ک9 هک

 قح نوناق د*Eمت عقاورد .د9آv د9د© تردق ِلامعا ا9 رف*ک ق�èطزا نوناق ؛دماجنا|ن

 ت�èیدم یارب ار هنارگبوک£ تامادقا هک تسvاظن یوIJن و سXل© یارب یاەژ�و

 mnاهشÅک ،رظنم نیا زا .دنکv عاد;ا ،دنوشÍ2 vلت ەدننکد9دEت ا9 شک£ هک a2یعمج

 íJ6ناوق .دن»ریدقت« راá ،دنشخ;v ت9دوجوم نآ ه; و دننکv عضو ار نوناق هک

 اm6 9القع Æیجوت ه; لسوت ِق�èطزا هن و a6یشXپ m6وناق طسوت هن ەدشهنیداEن

 ِدوخ زا دع; ەراومه نوناق یارب تاEیجوت .دنوشv ه*جوت تا9اغ زا m6القع یاهعومجم

 و هتفا*ن مرف ک*ناüرا یاهنوگه; نامز تشذگ ا; نوناق ورíJ6مهزا .دنوشv هتشون نوناق

1رع یاهدادرارق زا
6
 ار ط9ا⁄£ نوناق ندرکهنیداEن هŸل; ،دنک|ن mnاشگزمر اهراجنه ا9 

 ثداح هک یاەدننکهجوم یاهشÅک یەرا]رد اه⁄¬∆دنامه و Æیجوت یاهه�ور یارب

vقلخ ،دنوش vوچراچ نوناق ،رگ9د نا]ز ه; .دنکmä مضa
 نآ نورد هک تسا راêشآ ا9 6

aیاغ ه; mäا9تسد یارب هجوم یرازبا تنوشخ |سق ا9آ هک م�IJگv رظنرد ام
 صخشم 2

 م�ژر .هن ا9 دوش ەدناوخ »IJ6مآتنوشخ« د9ا; ˚خشم روز ا9آ íJ6نچمه و هن ا9 تسه

 ه; ار ند*مان jیاهرادرک و ەدننکه*جوت یاهەراوحرط ،دوشv انب هکنآ ضحمه; ،m6وناق

 تنوشخ یهطساوه; هک تسیIJ6چ نآ زا ⁄¬خ; نوناق مêح عقاورد .دزادناv نا�èج

 jروتسد رد نوناق زاغآ ِتنوشخ ِنورد تنوشخ ،عقاورد .د;اv9 انعم نوناق jراذگدا*Åب

 .»تسا نوناق نونÀا نیا« ا9 »دوب دهاوخ نوناق نیا« :دزاغآv نآ ا; هک تسیروآمازلا

 ا9 سXل© هکmnاجنآ .دراد زا*ن نوناق روآمازلا تلصخ رارکت ه; m6وناق |�ژر موادت

 نوناق نیا( دننک|ن رارکت ار راذگدا*Åب ِتسژ اEنت ،دنانوناق oدم vاظن یاهتردق

 نوناق زاغآ ِتنوشخ íJ6ما*Åب د9د زا هچرƒا .دننکv مه تظافح نوناق زا هŸل; ،)تسا

 زا a6ع9 نیا و دنکv ارجا ار مرف ود ره سXل© ،دنزیامتم نوناق زا تظافح تنوشخ و

 نیاربانب .»دوشv تظافح« ،روآمازلا یرما یه;اثمه; شررکم jزاربا ِق�èط زا اEنت نوناق

  .دراد زا*ن دنک تظافح نآ زا و رازبا ار نآ هک vاظن mnوIJن ا9 سXل© ه; نوناق

mاIJ6مه;
 رارقتسا ِلاåند ه; ،تسا نوناق نورد تنوشخ ِدرŸلمع ف*صوت ِلاåند íJ6ما*Åب هک 6

ام*قتسم ناüدنناوخ زا را*س¢ هچرƒا .تسm6وناق ِتنوشخ ه; تóسp یداقتنا ¨ضوم
Ö
 

 و ،هلاقم نا9ا© ه; í26فر ،دناهتفر شاهلاقم نا9ا© رد وا »Æلا تنوشخ« ِناوخارف غا£

 هک í26م زا ⁄¬خ; زا تلفغ jیانعمه; و تسm6اوخد; ،تسا ن�èتازشzآ هک هچنآ غا£

mامز اEنت ،عقاورد .د9اشگv ار یIJ6هرپتنوشخ ناêما
 ه; vان اراêشآ íJ6ما*Åب هک 6

 »داضت IJ6هرپتنوشخ لح« وا هک تسیIJ6چ ا; طاåترا رد ،دشخ;v »یIJ6هرپتنوشخ«



  ۶۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

vش هک دناوخêح ک*نکت« |سق ِلêارمm6 دمm6« ;دوخ ه vگIJم .دEنیا هک تسا م 

 یارب تسیاهل*سو هن یIJ6هرپتنوشخ .تسXن a2یاغ ه; ند*سر یارب یاهل*سو ک*نکت

1ده ه; ند*سر
6
 قطنم زا مه هک تس»*نکت I2شXب هŸل; ،تسا فده شدوخ هن و 

 ؛دIJگv هلصاف تف⁄/Xپ زا روحمت9اغ و m2ا*هالا یەراوحرط ره زا مه و یرازبا

 تس»*نکت .٢٣ریذ©تموکحIJغ یIJ6گناربثح; زرطه; و ٢٢ەدشpتموکح تس»*نکت

 یارب یرگ9د مان ؛دمانv »٢٤بان رازبا |سق« وا هک تسm6امه نیاربانب و ەدوشگ ،یراج

 یهطساوه; هک مEف ا9 هش∆دنا زا یاەویش یه;اثمه; دقن زا شاطس¢ ِلاحرد موEفم

 قیقحت m̄ رد یرظن ث*ح زا íJ6ما*Åب رƒا .دشا; ەدشp دودحم m2ا*هالا و یرازبا یاهقطنم

mوناق تنوشخ یهطساوه; هک دشا; mnاهەراوحرط یاهت9دودحم یەرا]رد
 رارقتسا 6

 نوIJب هک تسیرادرک ،داضت ِلح ک*نکت ەاüنآ ،دننکv تمدخ شفادها ه; و دناهتفا9

Íطنم íJ6نچ زا
Iلآ jعضاو و قطنم نیا تنوشخ زا ناز�èگ ؛دوشv ارجا 2

 یویتان2

 .IJ6هرپتنوشخ

 »¨*بط« IJ6مآتنوشخ ِداضت ِلح یویش یه;اثمه; دادرارق زا یزباه ِمEف ه*لع íJ6ما*Åب  

امامت ِلح« هک دزروv راéا »تنوشخ دقن« رد ،)m6وناق-اشXپ(
Ö
 اهداضت IJ6jهرپتنوشخ 

 ِتنوشخ زاغآ دادرارق وا یارب ار�ز ،»دوش|ن رجنم m6وناق یدادرارق ه; زگره

 دوجو m6اسpا قفاوت زا یاەزوح« :درادvرب ار یدع; ماí26 üم یهمادا رد .١٨تسm6وناق

mاIJ6م ه; هک دراد
الماá هک تسا IJ6هرپتنوشخ 6

ً
 یەزوح :تسا رود ه; تنوشخ jسI2سد زا 

 die eigentliche Sphäre der ‘Verständigung, die( نا]ز ،»مEف« ِبسانم

Sprache(یاور هچ .»١٩a2 م نامزمه هک تسا رظندم نا]ز زاI2ف« فداEو »م 

 Æلا تنوشخ زا íJ6ما*Åب هک تسیIJ6چ نآ رگنشور هنوگچ و ؟تس»یIJ6هرپتنوشخ«

vفEا ،هک دمƒچ رIJ6دشا; ی، áالما
ً
 ؟دسرv رظن ه; رگدوبان 

اè�åقت ،۱۹۲۱ رد 
Ö
Iم تلاسر« íJ6ما*Åب ،»تنوشخ دقن« ا; نامزمه 

 هک دسØ~نv ار »مج2

íم نیا رد .تسا طåترم ام ثح; ه; م*قتسمIJغ دسرv رظن ه;
 یەرا]رد íJ6ما*Åب ،26

1رح »یIJ6هرپتنوشخ« و »تنوشخ«
6
 a6یچهنیمز همجرت تردق یارب وا اما دنز|ن 

vردق ؛دنکm2 اناوت هکmnj تراåطا
 رد عناوم هک ق�èط نیا ه; .دهدv ش∆ازفا و اقترا ار ٢٥

 طåترم داضت ِلح ک*نکت ه; همجرت هک تفگ دوشv ا9آ  .٢٠دنکv راومه ار طاåترا

vارچ ؟دوشÀرد ه m̄j لغåاناوت مدع« ت*عقوم رب هmnj تراåسه; هک تسا »9اóِب 

 ه; رگ9د í26م ه; í26م ک9 زا همجرت .تساەدش ل*محت m6اسح ا9 ¨*بط زیامتم یاهنا]ز

 هک هنوگنآ نا]ز« :دنکv کمá ٢٦نا]ز ِلآەد9ا ِتاذ |سق زا مEف ندرکرا]èپ و طس¢
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 رد íJ6ما*Åب .دنکv هåلغ سامت ناêما مدع و طاåترا ِتسکش و عنام رب هک m6ا]ز ؛»تسه

mاسpا jیاهنا]ز و تسه هک هنوگنآ نا]ز یەرا]رد« í26م رد ۱۹۱۶
6« vن~Øنیا هک دس 

 Æلا ِت9دودحمان« وا د9د زا هک vان ؛درذگvارف 9اåترا ِتس¢نب زا هک تس»Æلا مان«

áم تلاسر« رد .تسا »٢١بان یهملI2غ »دصق« ،»مجIJاهنا]ز یهمه رد هک یا¬ح 

 Æلا روضح |سق هک تسXن انعم نیا ه; نیا .دIJگv مان »Æلا یهملá« ،دراد دوجو

 ،وا ەاïن رد .تسا ریذ©همجرت ˚خشم ِنا]ز ره هک تسانعم نیا ه; هŸل; ،د�~گv نخس

اتیاEن... همجرت« و دناهمجرت jیانبم رد هک دنراد دوجو یا»همجرت رب مúاح íJ6ناوق«
Ö
 رد 

 همجرت هتبلا .»٢٢تسا رگ9دک9 ا; اهنا]ز یهط;ار ن�èتm6ورد ندرکنا*ب فادها تمدخ

 تلاسر وا .دهدv همادا ار ل;ا; یا�ور همجرت a6jیما*Åب یەد9ا و تسا ل;ا; زا س' ِلضعم

aح ا9 تس¢نب هک mnاج رد مEف ش∆ازفا ه; ار همجرت
 نیا ه; .دنزv ەرگ دراد دوجو داضت 2

املسم íJ6ناوق ا9 نوناق هک م*نک ەراشا م*ناوتv ،انعم
Ö
1وقحIJغ 

2
 دنامúاح همجرت رب هک یا

1وقحارف یەزوح ا;
2
j هرپتنوشخIJ

 ِلح jیدادارق-ارف ا9 اشXپ ِک*نکت :دناگنهامه ی6

  .داضت ِموادتم

 نا]ز و تسا رگ9د نا]ز ا; نا]ز ک9 یهåناجود ت*لاعف |سق ِلماش همجرت ،íJ6ما*Åب یارب

 ا; هک ار m6ا]ز ره همجرت یهåناجود ت*لاعف نیا .دنکv لوحتم هلداåم نیا رد ار دصقم

 تعسو ار شاهنماد و دنکv یوق ،دهدIJ vیغت ،دIJگv رارق سامت رد رگ9د نا]ز

v;سگ و دشخI2اناوت یەزوح دوخ یەmnj تراåِکرد یهطساوه; ار طا pسaäj »دصق« 

 کرد vامت ه; زگره دصق نیا .دنکv خارف ،تسا é6اح اهنا]ز یهمه رد هک ¬حIJغ

Iسگ |سق ِلآەد9ا  .تسا موادتم íJ6نچمه ؛دوش|ن
 طاåترا mnاناوت ِت�~قت و ش2

 یەزوح« یه;اثمه; نا]ز ؛دراد نا]ز یەرا]رد »تنوشخ دقن« رد وا ثح; ا; |Eم تهاåش

الماá هک Í2فاوت
ً
تسا تنوشخ jسI2سد زا رود 

 یه;اثمه; هک ،m6دم m6ارمêح ک*نکت  .»٢٣

 ه*کت تسه هک هنوگنآ نا]ز ه; ،دوشv ف*صوت داضت ِلح موادتم یەویش |سق

vا]ز ؛دنکm6 ما دوخ نورد رد هکêنتهن ار ٢٧یریذ©همجرت یەدنزاس ناEب اíJ6 ل; اهنا]زŸه 

íJ6ب j ا]ز ره .دراد نا]ز ک9 نورد دولآداضت یاهت*عقومm
 نا]ز ه; تóسp دوخ نورد 6

±دوشگ ؛تسا ەدوشگ هناï*ب
≤

 نوگرگد نآ یهطساوه; و دIJگ رارق طاåترا رد نآ ا; هکنیا 

  .دوش

IJلآەد9ا oون jیا© د9اش :تسا ٢٨ اع ِمIJ6لآەد9ا زا یاهق*قد همجرت و نا]ز رب د*Àأت نیا
 م6

 ره رد هک یاهملá ؛تسا راá رد Æلا یاهملa6j áید روگ*ف ِمEبم ِتس&راá د9اش اm6 9ا]ز

 تفص ِلماح ،شدوخ یهنیمزس' رد ادخ ک9 ه; یاەراشا چیه نود; تروص

 هچ .تسا تفص oون ِماقم رد شدرکراá ،دراد دوجو Æلا یIJ6چ رƒا .تس»Æلا«

 نآ ا; دوشv راêشآ همجرت یەد*چ*پ دنیارف ِق�èط زا هک Æلا یهملá نآ نا*م 9اåترا

 م*ناوتv ا9آ ؟دوشv ەد*مان »تنوشخ دقن« رد »Æلا تنوشخ« هک تسا یIJ6چ
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íJما*Åب نآ رد هک م*نک طåترم mnو�رانس ه; ار Æلا تنوشخ
 ِلح m6jدم ک*نکت یەرا]رد 6

 Æلا تنوشخ ا9آ .دIJگv مان »IJ6هرپتنوشخ« اراêشآ هک »*نکت ؟دنکv رکف داضت

 دقن« زا mnاهزارف رد ؟تسا یIJ6هرپتنوشخ یارب یرگ9د مان یIJ6گناربثح; روطه;

  ؟دوشv مسجت IJ6هرپتنوشخ ورملق |سق نوچ نا]ز هک »تنوشخ

IJهرپتنوشخ« ک*نکت ا; mäوخه; دناوتÆ vلا تنوشخ هکنیا رب a6بم نم رظن
6« 

mاƒEان تسسگ هÀارچ ؛تسXن یاەداتفااج IJسفت ،دشا; طاåترا رد m6دم m6ارمêح
 نا9ا© 6

íم نیا شpاوخ ِد*لá د9اش هچنآ لاحنیاا; .دهدv یرگ9د مظن تنوشخ زا Iäخ هلاقم
26 

 ِدودحمان ەوقلا; و هتفا9اقترا ِتلاح :تساەدش راد9د© í26م بلق رد راوI26نارپ ،دهد ناشp ار

 دناوتv دهدv طس¢ »داضت لح« یه;اثمه; ار نآ »تنوشخ دقن« رد íJ6ما*Åب هک مEف

±وقلا; |سق یا*حا
≤
j ا]زm

 طس¢ ار اهنآ همجرت و نا]ز یەرا]رد شاتالمأت رد وا هک دشا; 6

mوناق یاهبوچراچ یIJ6هرپتنوشخ ک*نکت íJ6نچ رƒا .تسا ەداد
 زا ام مEف رب هک ار 6

اق*قد m6وناق تنوشخ »قیلعت« هک د9اش ەاüنآ ،دنک قلعم دننارv مêح تنوشخ
Ö
 نامه 

 نوناق تنوشخ رب هک تسa2نوشخ نیا .دوشv دارم »Æلا تنوشخ« زا هک تسیIJ6چ

 »*نکت m6دم یهعماج نورد و دهدv ناشp ار شاەدنشک درŸلمع ؛دوشv لامعا

  .درادن نوناق ه; یزا*ن چیه هک دنکv رقتسم موادتم و ن�àگ9اج

IJمآتنوشخ و »تنوشخ« زا ەدافتسا یهناüدنچ jیاهەویش ا; íJ6ما*Åب
 ک9 ِند*مان 6

Íن رد ک*نکت نیا ِتردق ه; ،IJ6هرپتنوشخ ک*نکت
 ەاوخت*مامت ِبوچراچ قیلعت ا9 6

 ناشp ار د9دج یاهەویش ه; »تنوشخ« ِلعج ِناêما íJ6نچمه وا .دنکv ەراشا نوناق

vاهت*لاعف ند*مان یارب حالطصا نیا هک انعم نیا ه; ؛دهدmn ەدافتسا vهک دوش 

 یه;اثمه; »باصتعا« هک m6امز .دنربv لاؤس ر�ز ار تنوشخ ه; تóسm6 pوناق راصحنا

 هÀارچ تسا داحتا رد »Æلا تنوشخ« نیا ا; ،ددرگv داEنشXپ mäالقنا ەوقلا; ِتردق

اق*قد
Ö
ف رد ،باصتعا 

ُ
 تنوشخ .دنکv در ار m6وناق م�ژر ک9 روآمازلا ِتلصخ ،شاáÿ مر

 دوبان ار ñانگ ساسحا رد قرغ jیاهدنویپ نآ ار�ز دشا; »رگدوبان« اEنت دناوتÆ vلا

vت نماض هک دنکåش ِت*عE1وقح یاهەژوس و بوخ نادنور
2
 m6وناق یاهم�ژر زا بوخ 

mوناق تنوشخ ندرکدوبان ا; .دنIJ6مآتنوشخ
 یهطساوه; مه نونÀا( Æلا تنوشخ ،6

mوناق ارف  داåت ناêما )دوشv ەد*ش∆دنا همجرت مه و داضت IJ6هرپتنوشخ ِلح
 مهارف ار 6

vمامتها تنوشخ ه; هک دروآ vهرپتنوشخ شدوخ اما دزروIJ6 رظنم ک9 زا .تسا، 

mوناق م�ژر زادنامشچ زا هک احرد ،دوشv ەدناوخ »IJ6هرپتنوشخ« m6وناقارف ِلداåت
6 

  .تسا IJ6مآتنوشخ

1وقح ققحم ،٢٩رواá تربار
2

اتدمع وا .درک ذخا ار íJ6ما*Åب شÅیب ،
Ö
 IJسفت jشÅک IJگرد 

1وقح
2
 íJ6ب طاåترا« رواá رظنم زا .دادv ماجنا ار شدوخ تنوشخ وا معزه; هک دوب 

1وقح IJسفت
2
 هلئسم نیا .٢٤»دنکv لمع m6وناق یاهشÅک ن�èتەرمزور رد ،درد ِداج9ا و 
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اصوصخ
Ö
 ندرکm6ادنز ِتردق ا; ەارمه یراتفگ ⁄¬Åک ؛تسا راêشآ ندرکموکحم شÅک رد 

±دنز ک9
≤

±دنز ِبلس a2ح ا9 
≤

اق هکنیا jضحمه; .
 ت*موکحم و( دنکIJ vسفت ار نوناق 6̧

 Æیجوت و دوشv زاغآ ت*موکحم ،)تساەداد تروص 6̧اق هک تسیIJسفت ِمالعا

mاسک ؛دروآv نا*م ه; ار نادنز یاهوIJن و سXل© jیا© هک ددرگv هضرع تازاجم یارب
6 

 ه; ا9 دنشکv ،دنزاسv ەانپmä ار وا ،دننزv بXسآ وا ه; ،دننکv سóح ار m6ادنز هک

mوناق لامعا رگ9د زا یراتفگ شÅک نیاربانب .دننکv ش∆اهر ندرم jروظنم
 .تسXن ادج 6

 .IJ6مآتنوشخ را*س¢ ⁄¬Åک نیاربانب و تسا IJ6مآتنوشخ ِدنیارف زاغآ یهق*قد شÅک نیا

áیاعدا ا; رواj 1وقح /فت« هکنیا
2
IJگناهشقانم mnاعدا ،»تسا ەدشíJ6مضت IJسفت ک9 

6 

 چیه نود; و m6اƒEان روطه; نادنز رد اهنآ رƒا ،دنوش د9د©ان مدرم رƒا« :دنکv حèط

z/⁄اف�m2، áالما
ً
 ،دنIJم; ،ناشگرم یارب ەدشیدنبتروص jرادتقا و ه*جوت ره زا یادج 

 ِلد رد ،گرم ،لمع نیا ه; ام هن و دراد تسد رد یIJسفت گرم نیا یەرا]رد نوناق هن

 یاهماü نوناق و ددرگ ع~نمم دناوتv نادنز رد گرم اما .٢٥»م9اەدرک Æجوت نوناق

é6وناق ِت9امح چیه ا9آ ؟دراد|نرب ار یروm6اسک یارب یاm6 نXرطخ رد نادنز رد هک تس 

 ،رگ9د نا]ز ه; ؟دننک تفا�رد ،دنراد زا*ن ندنامەدنز یارب هک ¨;انم و ت9امح ات ؟دناگرم

 ِک*تامتسXس شX]ومá ِلاêشا یهطساوه; هŸل; ،گرم تازاجم ق�èط زا اEنتهن نادنز رƒا

mäجوتÆj بXشI
±دنز زا Ò6رب ه; 2

≤
 a2ح هک دسرv رظنه; نشور ،دوشÆ vتنم گرم ه; اه

 قوقح هک mnاEنآ a2ح ؛دناەدشp ت9اعر روآمازلا m6وناق یاهت9امح زا یدودعم دادعت

 اما ،دراد راáو£ گرم ا; )تع£ه; ا9 جــــ�ردته;( نادنز ،هتبلا .دنورv رامشه; ,اسا

±دنز
≤

 ناشندوبەدنز jشزرا زا هک درادv هگن یوحنه; ار اهند; و دنکv ت�èیدم IJ6ن ار 

;êژ�و هک تسیریذ©داد ِنادقف ،ەرا]ود ،انعم نیا ه; .دها±
≤
j ەدنز دوجوم vروطه; و دوش 

Iعم م*ناوتv ام .دزاسv ار هنارباربان و هنالداعان jراتفر زا ⁄¬خ; |تح
 :م�~ش ض2

mäِقوقح درگر]ورب
mوناق mnjانبم ٣٠

±دنز یارب 6
≤

 ه; ِه*لع m6وناق یاهتظافح ؛دراد دوجو 

 قوقح نیا مدرم .ا�رد رد ا9 یزرم یەدودحم رد ا9 نادنز رد ندشەدĪس گرم ِتسد

 تفا�رد دنراد زا*ن نآ ه; ندنامەدنز یارب هک ار ¨;انم و کمá ات دنشا; هتشاد د9ا; ار m6وناق

  .دننک

áا رواéنه تاضق هکنیا رب دراد راïک ماÅسفت یاهشIJک لماش ،ناشیÅیاهش 

 ماجنا لاحرد ار ناشدوخ هک مه ردقچره ،وا د9د زا .دناتنوشخ IJگرد ،ناشیراتفگ

áت یاهت*عقاو زا هلصاف رد ،ناشراêب نادنز یەدنهدناÙیÅِتنوشخ زا ⁄¬خ; ،دن 

 ñدناماس و هتفریذ© ندشه*جوت ا; تنوشخ نیا هک دIJگv هج*‰ن وا .دنامتسXس

vن زا .دوشïس ه;« وا ەاóم*سقت د9ا; نآ ت*لوئسم ،تنوشخ رثؤم و نما ِلامعِا ب 

IJن »یرگ9د نارگشÅک« jیا© و »دوش
 نیاربانب .تسا نا*م رد گنهامه ِتنوشخ نیا رد 6

mوناق یاهم�ژر íJ6ب a6یدا*Åب زیامت وا
 .دنکv رارقرب هنالداعان و هنالداع IJ6مآتنوشخ 6
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  ۶۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

1داصت د9اåن ،رظنم نیا زا تنوشخ
6
 یدودعم ا9 ک9 لوصحم ا9 دوش هتفرگ رظنرد 

  .دوش هتفرگ رظنرد رگشÅک

áنچمه و تاضق راتفر ه; هنوگچ ام هک دوب دنمهقالع رواíJ6 نوشخ ه; هنوگچa2 رکف 

vس هک م*نکXوناق متسm6 ام .تساەدناشوپ دوخ رد ار áیهملj mäاهر ار تنوشخ ِنوناق 

 تنوشخ .دنکv نوناق لامعا تنوشخ ِنود; هک م�~ش دراو m6وناق m6اEج ه; ات م*نک|ن

 سóح و تازاجم یاهرادرک ا; هک یاەدننکموکحم یاهرادرک نورد مه ؛تساجنآ m6وناق

 درادv زا; ار ام و دنکv رما ام ه; نوناق .نوناق روآمازلا ِتلصخ رد مه و دناەدروخ ەرگ

 نوناق زا یوIJپ رد ام رƒا :تساەدمآرد تکرح ه; m6وناق تنوشخ د9دEت ،شلمع نیا رد و

 و بوک£ نا*م ەداس یزیامت وا .تفرگ دهاوخ گنچ ه; ار ام نوناق ،م�روخ; تسکش

 EI2ب لاêشا اEنت وا ەاïن رد ،سکعرب .هجومان vود و هجوم  وا ؛دنک|ن رارقرب تنوشخ

  .دنراد دوجو m6وناق تنوشخ رتد; و

áو تسا قداص نوناق ِنورد تنوشخ ِلمع یەرا]رد روا v©نود; م*ناوت|ن ام هک دریذ 

EIب لاêشا íJ6ب هک م*شا; روبجم رƒا a2ح ؛م*نک £ نآ
±دنز .م*نک یرواد نآ رتد; و 2

≤
 رد 

 یارب ñار چیه .تسا رتقیمع هلئسم íJ6ما*Åب یارب .تسا ریذ©انز�èگ وا یارب نوناق ِبلاق

 م�IJگن رظنرد ار mäوچراچ رƒا تسXن یIJ6هرپتنوشخ ا9 و تنوشخ مان ه; یIJ6چ ند*مان

الامتحا نیا و .دنکv رادانعم ار زیامت نیا هک
ً
 وت هچنآ :دسرv رظن ه; mnارگaäسo pون 

الماá یIJ6چ اما .بXترت íJ6مهه; و ممان|ن تنوشخ نم ،vانv تنوشخ
ً
 راá رد توافتم 

mوناق تنوشخ ،íJ6ما*Åب رظن زا .تسا
الماá ار شدوخ IJ6مآتنوشخ ِتلصخ 6

ً
 دنمەدعاق 

اموادم عو⁄/م یروز ا9 هجوم mäوک£ یه;اثمه;
Ö
 vدم ِتنوشخ نآ یهطساوه; و دمان 

  .دنکv نوصم ار رظن

1افتا هچ هک دنکv شرازگ íJ6ما*Åب
2
 و »تنوشخ« نوچ m2احالطصا یارب 

mامز دتفاv »یIJ6هرپتنوشخ«
 زا اهنآ نورد هک mnاهبوچراچ هک م*مEفv ام هک 6

 دنکv هتسجرب ار هلئسم نیا وا .دناناسون رد ،ەدشv تظافح تاحالطصا نیا ف�راعت

 ه*لع رب ار ⁄¬لاچ ا9 د9دEت ره د9ا; تسا تنوشخ راصحنا m̄j رد هک m6وناق م�ژر ک9 هک

mوناق م�ژر نیاربانب .دمانب »IJ6مآتنوشخ« ⁄¬لاچ و د9دEت یه;اثمه; شدوخ
 ه; 6

 ؛دEنv مان ،هجوم mäوک£ نوچ a2ح ،یروé6 و روآمازلا یروز نوچ شدوخ تنوشخ

  .هجوم نیاربانب و تسm6وناق ،نوناق دوخ نوچ و دنکv لمع نوناق ق�èط زا ار�ز

 ه; ؛دIJگv مان »دقن« یو ەاïن زا یIJ6چ هنوگچ م*ÅیÙب م*ناوتv ام ،رظنهطقن نیا رد

 jرظنم زا دناوتv هک ندرکه*جوت یاهەراوحرط j⁄¬خ]راåتعادوخ و د*لوت ِند*شک شسرپ

±داسه; ،تردق
≤

 íJ6نچ دقن ِبوک£ m̄j رد هک m2ردق .دوش ەد*مان »تنوشخ« ،

 بوچراچ هک ⁄¬Åک و نا*ب ،یرگشسرپ هنوگره ،íJ6ما*Åب یارب عقاورد .تسmnاهەراوحرط

 ،دIäب لاؤس ر�ز ،دوشv رقتسم Æیجوت یهراوحرط نآ نورد هک ،ار m6وناق تنوشخ

 یرگشسرپ jنیدا*Åب ِلاêشا ا; تفلاخم و دوشv ەد*مان »IJ6مآتنوشخ« شدوخ



 موس لصف ۷۰

 نوناق ت*مúاح ِه*لع ید9دEت ندرکبوکنم و فقوتم یارب m6وناق شالت یه;اثمه;

íJما*Åب ،mnوس زا .ددرگv ەد*مEف
 ار ÿعج ماEتا نیا د9ا; هنوگچ هک دهدv ناشp ام ه; 6

mامز a2ح تسا IJ6مآتنوشخ a2بسm6، pوناق م�ژر ا; یداقتنا a2بسp هک م*نک المرب
 هک 6

IJهرپتنوشخ mnاهرازبا
 هک تس¨ضوم دقن عضوم ،رگ9د یوس زا .دنکv ب*قعت ار 6

mوناق mäوچراچ ِنورد هک دریذ©|ن ار Æیجوت یاهەراوحرط
 a6ع9 نیا و تسا رقتسم 6

í26خادناساسازا شفده ن�èتÿصا j
  .تسm6وناق م�ژر ک9 ٣١

»نوراو mnjا�~پ ات م*نک المرب ار Æلا تنوشخ ِمIJ6ناêم ات تسXن یزا*ن
≤

 هک م*مEف; ار یا

mوناق تنوشخ ا; mäالقنا تسسگ یهصخشم
 رد ، اع mäوچراچ راåیلا; íJ6تا .تس6

aنوشخ jیهتیلآود مEف یارب دراذگv ام را*تخا رد ،تXندم و تنوشخ
 لاح رد هک 2٣٢

 راåیلا; طسوت ،م9د*مان اهبوچراچ »ناسون« |سق ام هک هچنآ .٢٦م*‰سه شا,ررب

 راåیلا; .دوشv ف*صوت تنوشخ ه; تنوشخ ک9 لدåت زا |ئاد یدنیارف یه;اثمه;

 ل;اقتم تنوشخ ِتسا*س ِلاåنده; هŸل; ،تسXن یIJ6هرپتنوشخ تسا*س |سق رادفرط

 ¨*بط عضو IJ6مآتنوشخ ط9ا⁄£ یه;اثمه; زباه هچنآ هک تسا نیا وا ثح; .تسا

 .دتفاv قافتا »٣٣اهناسpا« نا*م هک تسoامتجا ِ تنوشخ زا êÿش ،دنکv ف*صوت

 ،تسا تنوشخ ه; التبم ەاوخانەاوخ ¨*بط عضو رد اهناسpا نا*م یربارب ،زباه یارب

 ه; ندادهمتاخ یارب تسیرازبا ت*مúاح ِندناوخارف .دوشv زاغآ همه ه*لع همه گنج

 عامتجا زا د9دج ِلêش ک9 یه;اثمه; تلم عضو ا; اEنت رما نیا اما .هنا�~جگنج ط;اور

 عامتجا ی»ه*لوا« تنوشخ ه*لع ار شمúاح ِتنوشخ تلم-تلود .دریذ©v تروص

 یولج a2نوشخ نیاربانب .)¨*بط عضو رد اهناسpا زا oامتجا( دنکv لامعِا ÿم-اشXپ

 تسXن ,ا*س ِمت�ر ا9 هخرچ نیا زا a2فرنورب ِەار چیه دسرv رظنه; و دIJگv ار تنوشخ

 ه; هتس¢ اv« 9درم« هک a2نوشخ ؛دناشvp ورف ار رگ9د تنوشخ تلود تنوشخ هک

 هک دوشv ا$ب vدرم ِطسوت a6یعم قیاقد رد ،دوشv ەدناوخ »هنامرجم« زادنامشچ

 ه*لع |ئارج نوچمه زادنامشچ ه; هتس¢ ا9 دنرادنپv عو⁄/م ار ناشما*ق ناشدوخ

 شدوخ زباه هک م*شا; íH6مطم م*ناوتv ام« :دسØ~نv راåیلا; .دنوشv هتشاïنا تلود

 تسد ه; مúاح تردق ک9 طسوت تنوشخ ِبوک£ زا ٣٤ولÈEود یIJسفت هناها>آ زگره

 نوناق لوصا m6jالقع تس&راá« |سق لماش مúاح تردق ار�ز »تسا ەدادن

 رگبوک£ ِلêش هک تسا ه�èظن نامه عقاورد« هک د�~گv راåیلا; اما .٢٧تس»¨*بط

 نود; انعم نیا ه; و( »¨*بط« تنوشخ هک دهدv ط]ر ت*عقاو نیا ه; ار تلود و نوناق

 íJ6مá ،د9آ د9د© m6دم یهعماج رد دناوتv هک یداضت ره تش' )ت9دودحم

 بجوم هک دراد ل9امت تلود« لïه یارب هک درادv راEظا رتدع; راåیلا; .»٢٨تساەدرک

 .٢٩»د;ا9 تسد دوخ m6ورد فده ه; خــــ�رات رد لدåت نیا ِلامعا ا; و دوش ٣٥تنوشخ ِلدåت
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  ۷۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 )Gewalt( تنوشخ ه; ،لدåت نیا ِلامعا ا; )Gewalt( تنوشخ« هک دنکv هفاضا وا

 هک ¬ک ،تنرآ اناه .»٣٠دوشv رادتقا و تردق ه; لد; تنوشخ ؛د;اIJ v9یغت یرگ9د

انیق9 ،دهدIJ6 vمت مه زا هناعطاق ار تنوشخ و تردق
Ö
 ضاI2عا یدنبتروص نیا ه; 

 ،m6وناق تنوشخ یهلئسم ه; یاەدننکعناق خسا© وا ا9آ هک تسXن نشور اما .درک دهاوخ

  ٣١.هن ا9 تشاد دهاوخ ،شایزباه هچ a6یما*Åب لêش رد هچ

 ؛دوشv رهاظ را; ود ەراومه تنوشخ هک تسا نیا راåیلا; ل*لحت j امتحا یهج*‰ن ک9

 یارب ß*حص یهمجرت ٣٦»روز« ا9 »تنوشخ« را; ره رد هک تسXن نشور هچرƒا

Gewalt ت نیا .هن ا9 دن‰سهåچ ا9 ،لدIJ6قطنم ه; ،ماەدناوخ »ناسون« |سق نم هک ی 

 ا9 ندنار بقع ه; یارب رادتقا ا9 تردق طسوت هکm6امز دراد قلعت تنوشخ دوخ m6ورد

1وقحارف ا9 »¨*بط« تنوشخ ندرکعنم
2
 و ند*مان ،ل*لد íJ6مه ه; .دورv راá ه; 

»نوراو و تنوشخ زا ەدافتسا
≤

»مه ،دوشv نآ شوختسد هک mnاه
≤

 ندرکلاåند یارب 

 لêش ه; لêش ک9 :تسا mnا�~پ دجاو ،دشاåن »*تŸلا9د رƒا ،ناشلêش ار�ز ؛دنامEم

 ،هج*‰نرد .دوشv هنوراو و دنکIJ vیغت لدåت نیا IJسم رد مان و دوشv ل9دåت یرگ9د

±داسه; ،تنوشخ زا è�Í6عت زا م*ناوت|ن ام
≤

 م�Iäب شXپ ار ثح; نیا سôس و م*نک زاغآ ،

 هک م*سĪب د9ا; تسخن هÀارچ ؛تسXن ا9 تسا هجوم تنوشخ 9Âا⁄£ هچ تحت هک

 mnاهIJ6چ هچ ندربíJ6]زا و ندرکÚا© یهطساوه; ؟دمانv ار تنوشخ بوچراچ مادک

1ده هچ ا; و دنکíJ6 vنچ
6

 تنوشخ هک تسیدنموBلا ِقرط ندرکلاåند هلئسم س' ؟

 ندرکلاåند ؛دمانب IJ6مآتنوشخ ،دنکv تمواقم شربارب رد ار هچنآ ات تسا نآ ِلاåند ه;

mوناق م�ژر کIJ6 9مآتنوشخ ِتلصخ هنوگچ هکنیا
 هنازوتروز هکm6امز دوشv اشفا 6

 یهنارگرامث‰سا ط9ا⁄£ هک دنکv تازاجم ار m6ارگراá ،دنکv بوک£ ار نافلاخم

 نادنز ه; ار شpادقتنم ،دنکv درط هعماج زا ار اهت*لقا ،دننزv س' ار ناشدادرارق

vقر و دنکفاåیاj رد ه; هنحص زا ار شا امتحا vدنک.  

aسXشرانآ jیدنبنا9ا© ه; یراá نادنچ نم هک تسا تسرد
 رد شاثح; ا; ،مرادن íJ6ما*Åب 2

±داسه; م*ناوت|ن ام هک مقفاوم ەرا; نیا
≤

 سôس و م�IJگ; ضرفشXپ ار تنوشخ زا è�Í6عت 

1الخا یاهثح; ه;
2

 mäjا�زرا تسخن هکنیا نود; م�زادĪب ندرکه*جوت یەرا]رد نام

 مادک و تساەدش ەد*شک طخ تنوشخ jروداترود هنوگچ هک م*نک یداقتنا

 یەراوحرط زا íJ6نچمه یداقتنا یاه�ور .تسا شسرپ لحم ثح; رد شایدنبتروص

 قح بلس و اهضرفشXپ ،شا�ß6رات ەاïتساخ ،a0ح; íJ6نچ رد ەدننکه*جوت é6اح

 هچ هک م*نک زاغآ رما نیا نا*ب ا; م*ناوت|ن ارچ هکنیا ل*لد .دنکv شسرپ ٣٧ش∆اهندرک

 زاغآ نامه زا »تنوشخ« هک تسا نیا ،تسا هجومان a2نوشخ هچ و هجوم a2نوشخ

 شابوچراچ رد IJسفت ا; ەراومه ام دزن و ەدش ف�èعت ˚خشم یاهبوچراچ نورد
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 هک م*شا; یIJ6چ ه*لع ا9 هل م*ناوتa2 vخسه; ام  .شابوچراچ »٣٨داقنم« ؛تسا é6اح

 نآ یەرا]رد ß*ضوت هک دوشé6 vاح یداضتم یاهەویش ه; ا9 دز�èگv ام زا شف�èعت

mامتفگ بوچراچ رد ندشداقنم نیا jیدنمخــــ�رات .م�رادن
 راد9د© نآ رد »تنوشخ« هک 6

vوناق تنوشخ ات تسا رارق و تسا هتس¢ خی ،دوشm6، و vیهمه م*نک هفاضا م*ناوت 

 نیا ه; خسا© زا ¬ک رƒا .دنشا; mäا9در ل;اقIJغ áÿ روطه; ،تنوشخ jیداEن لاêشا

 هÀارچ ،دور ەرفط ،دن‰سXن هجوم مادک و دناهجوم تنوشخ لاêشا مادک هک شسرپ

vشسرپ هک دنک بلج یدنمت9دودحم ِ یەدننکه*جوت یاهەراوحرط ه; ار هجوت دهاوخ 

 Úانرطخ تسا نکمم ا9!و تسا ندوبموEفمان jرطخ رد ەاüنآ ،دنشخ;v بوچراچ ار

 یەرا]رد لا9êدار jیداقتنا ِقیقحت ،نیاربانب .دور رامش ه; د9دEت oون a2ح ا9 دسرب رظن ه;

mوناق |ظن jشخ;ت*عو⁄/م یاههنیمز
6 vک« دناوتÅ¬⁄ مآتنوشخIJ6« گ; مانIJاما ،د 

 فده ه; رخآتسد و بوک£ ار یداقتنا یهش∆دنا هک تسا نیا یارب ماEتا نیا

  .دناسر یرا9 دوجوم نوناق ه; ⁄¬خ;ت*عو⁄/م

 m̄j رد هک دوشv ەداد mnاهشالت هتسد نآ ه; هک تسvان اجنیا »تنوشخ« ا9آ

mوناق تنوشخ jزاتمم jیاهداEن ندرکدوبان و ندرکف*عضت
 مان نیا ،تسا íJ6نچ رƒا ؟دنا6

,زرا لامعا jروظنم ه; تامادقا زا یاهعومجم ف*صوت یارب رگ9د
 ه; و تسXن اهنآ رب ⁄

 نیا یارب د; ا9 بوخ Í6*صوت نوچمه »تنوشخ« هک درادن a2یمها نادنچ بXترت نیا

 ⁄¬Xپ ف*صوت زا mäا�زرا عقاورد .هن ا9 دنکv لمع ل;اقتم شÅک و شÅک ،قیقحت نآ ا9

vگIJطو⁄/م ار نآ و د vن انعم نیا ه;( دنکXل; ،درادن دوجو ¨جرم چیه هک تسŸه 

íسpاد ل;اق نآ رد هک mäوچراچ ه; عاجرا ِدرŸلمع
26 vتس¢ ،دوش«

≤
 هک هچ ره .)دراد 

 رد هک ەدشهتفرگ رظنرد IJ6مآتنوشخ صاخ یزادنامشچ زا دIJگv مان »تنوشخ«

 ف�èعت رگ9دک9 ا; تóسp رد هک mnاهبوچراچ ؛تساهتفرگ یاج فjرَعُم mäوچراچ

vو دنوش vرد ار اهنآ ناوت pسóسا ا; تI2درک ل*لحت تفلاخم و بوک£ یاهیژتا. 

 »�IJ6ف تنوشخ a2ح .تسا íJ6نچ بلغا هچرگ ،تسXن »�IJ6ف ەراومه رظندم تنوشخ

 ام رƒا و دراد قلعت a2یسÅج و ¬Åج ،یداژن تنوشخ زا یرتعیسو یاهراتخاس ه; IJ6ن

íفر تسد زا تم*ق ه; »�IJ6ف تنوشخ ه; اEنت
26
j ت9اور ،م*نک هجوت رتعیسو یاهراتخاس 

mا]ز هک داد م*هاوخ تسد زا ار mnاهتنوشخ نآ
 ؛دنایداصتقا و یداEن ،,اسحا ،6

±دنز هک mnاهنآ
≤

 لêش ه; هن اما دنهدv رارق گرم ا9 بXسآ ضرعم رد و دنربv ل*لحت ار 

±ژ�و مEف رد ،م�~ش ادج »�IJ6ف یه]é6 زا هطساوmä رƒا نامزمه .ه]é6 کj 9یرهاظ
≤

 

 تنوشخ jیراتخاس لاêشا .م�روخv تسکش مخز و بXسآ ،د9دEت ٣٩رادلêشو£

 ار شاm6د; ت9دوجوم و دنروآv شرد ا© زا  ؛دننکv لامعا ند; رب ار ناشدوخ یهن�àه

 ِتسد ه; اهت*عمج رƒا ،دنوش دوبان یرا*بآ یاهمتسXس رƒا .٤٠دنزادناv ساسا زا

اق*قد د9اåن اهنیا ا9آ ،دندرگ اهر یرام*ب
Ö
 یەرا]رد ؟دنوش ەد*مEف تنوشخ یاهراáودرک 

 
38 Worked over  
39 Embodied  
40 De-constituting  



  ۷۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 یاهسóح ؟تفگ ناوتv هچ هنازوتروز jیاهتشادزا; و ندرگ رب تسد یاهراشف

 ف*ط ِلá دناوت|ن »�IJ6ف یه]j é6روگ*ف ٣٢؟هجنکش ؟یداEن تنوشخ ؟یدارفنا

 تنوشخ یژولوپıت م*ناوتv ام .دناوت|ن یروگ*ف چیه عقاورد .دنک ف*صوت ار تنوشخ

 .تسا مEبم تنوشخ عاونا íJ6ب زرم اما ،دناەدرک ار راá نیا یرا*س¢ هک هنوگنامه ،م�زاس¢

 a2یاور هکنیا یارب تسÿ*لد ع~ضوم íJ6مه و دوشv مEبم زرم نیا ،لمع رد

 لمع »ندوب jراتخاس ه; یاهلمح« یه;اثمه; تنوشخ هنوگچ هکنیا زا هناسانشراد9د©

vن تنوشخ دقن یارب ،دنکEم را*س¢ یراتخاس و یداEاصوصخ ؛تسا م
Ö
 تنوشخ 

  .٤١٣٣ندشm6ادنز زا ەدمآرب

 ،دوش فقوتم تنوشخ هک م*هاوخv ام هک تسXن انعم نیا ه; هناسانشراد9د© a2یاور

افé تنوشخ هکنیا ا9 و دوشv س'
Ö
 تنوشخ :سکعرب تسرد .تسا ویتکژ]~س a0ح; 

اق*قد
Ö
اموادتم هک تسیIJ6چ 

Ö
 یهلئسم لوح هک تسmnاهبوچراچ ِناسون jعبات 

 ِل*لحت رد م*ناوتv ار ثح; نیا .دنخرچv ند*شخ;ت*عو⁄/م یهلئسم و ندرکه*جوت

گرم ه; مامتها زا دسا لالط a2jخانشناسpا مEم
 هجوم گرم لاêشا زا Ò6رب :٣٤م*ÅیÙب ٤٢

 a2نوشخ ،تلود ه; هتس¢ .دناەدش موکحم ا9 ەدشmnادزجرا رگ9د Ò6رب ،دنهوکشا; a2ح و

aلود jیانبم هک a2نوشخ و تسا هجوم ،دنکv عنم تلود هک
 ا; عقاورد .هجومان درادن 2

 دریذ©v تروص ,ارکومد و تلادع jیاول تحت گرم ه; ِمامتها هک تسا تلود ِت9امح

aلود jیانبم هک a2نوشخ رد و
 اهشور .تسا هنامرجم و a2سØرورت گرم ه; مامتها ،درادن 2

vش دنناوتÙ*ناشیرگدوبان تردق تدش و دنشا; توافتم ا9 ه vا9 دشا; ناسک9 دناوت 

±دنز هک ت*عقاو نیا ،لاح نیا ا; .دننک د*لوت تشحو ناIJ6مک9 ه;
≤

 ه; ،mäوچراچ رد 

الماá  اêشا
ً
 ت;ارق هک دماجنا|ن شÅیب نیا ه; ەراومه ،ددرگv د9د©ان ،هنا*شحو 

  .م9اهتشاد ار شراظتنا هچنآ زا شXب a2بارق ؛دراد دوجو گرم عــــ�زوت ِلاêشا نا*م یرتعیسو

 ِناسون jیاشفا و ب*قعت هلئسم هŸل; .تسXن ماع mnjارگaäسp |سق شریذ© یانعمه; نیا

 تروص نیا رد اEنت .دهدv خر ند*مان یاهرادرک اهنآ ِنورد هک تسmnاهبوچراچ

 IJ6چ هچ لماش و تسXچ یIJ6هرپتنوشخ هکنیا صوصخرد ناممEف زا هک تسا نکمم

vف نیا .م*نک تظفاحم ،دوشEاس‰نا زارف رب و ه*لع مmä vدوخ تنوشخ )۱ هک دتس∆ا 

mوIJب ار
IJهرپتنوشخ jشÅک ه; تنوشخ گنر و ەدرک 6

6 vِمان یهنماد )۲ و دنز 

Iسگ mnاج ات ار »تنوشخ«
 .دIJگر]رد ار یIäنامرف مدع و a2یاضران ،دقن هک دهدv ش2

1التخا
6
 یداصتقا ِلاêشا ه*لع تمواقم IJ6هرپتنوشخ یاهک*تÀات ِندو]رادانعم £ رب 

 ؛باصتعا لماش mnاهک*تÀات ؛درادن دوجو بوک£ j,ا*س ِلاêشا ا9 رامث‰سا m6وناق ا9

 ِلاغشا IJ6هرپتنوشخ ِلاêشا ،راá زا اهند*شکتسد ،نادنز رد اذغ باصتعا

aموکح jیاهاضف و اهنامتخاس
 ر�ز ناشpدوبvومع ا9 ¸وصخ هک mnاهنآ ا9 |سر و 2

 
41 Carceral violence  
42 Death dealing  
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»نهرف یاهتوک9ا; ؛فلتخم یاهەویش ه; ندرکتوک9ا; ،تسا لاؤس
≤

31م ا9 
6

، 

í26خادناەار هتبلا و اهندرکم�èحت j ومع عماجمv و áدر یاهەار رگ9د یهمه و اهرازرا 

 دحتم ار ،ل;اقتم یاهشÅک ا9 ،اهشÅک نیا یهمه هک هچنآ .عو⁄/مان رادتقا j,انشزا;

vر�ز ار تامادقا و اههمانرب زا یاهعومجم ت*عو⁄/م اهنیا یهمه هک تسا نیا دنک 

 زا ˚خشم ِلêش IJ6ن یرامعتسادض ِتمواقم |سق اv 9ومع ِباصتعا .دنربv لاؤس

 رد یIJیغت تساوخ jیهج*‰نرد اEنآ لá دوجونیاا; و .دزادناv ت*عو⁄/م زا ار m6ارمêح

 IJیغت هÀارچ ؛دنوش ەد*مان »رگدوبان« دنناوتv نوناق ا9 تلود تخاس ،یراذگتسا*س

 فده و ،دنIJگv فده ار ت*عو⁄/م ِبلق نوچ و دنهاوخv ار دوجوم عضو jیدا*Åب

mامز .دنوشIJ6 vمآتنوشخ ⁄¬Åک ،تسا íJ6مه مه یداقتنا یهش∆دنا
 »تنوشخ« هک 6

mوناق تنوشخ ربارب رد تمواقم IJ6هرپتنوشخ ِلاêشا ات دوشv اد*پ شاهلáو£
 ار 6

 ند*مان رادرک نیا jیاج یداقتنا یاهنوگه; هک تسا نیا رتمEم IJ6چ همه زا ەاüنآ ،دمانب

 ،نم د9د زا .م*نک صخشم شرگه*جوت-دوخ یاهەراوحرط و ,ا*س بوچراچ نورد ار

-دوخ ِتا*قالخا و تسا*س ره راá هŸل; ،éاعم یداقتنا یه�èظن jراá اEنتهن رما نیا

  .تسیIJ6هرپتنوشخ یهنا9ارگلمأت

íJما*Åب jیوعد نم هک احرد
 م*نک رکف نیا یەرا]رد هناداقن د9ا; ام هک مIJگv یدج ار 6

 ،دنوشv رقتسم ام یەدافتسا زا شXپ یاەدننکه*جوت یاهەراوحرط íJ6نچ هنوگچ هک

 دEعتم ˚خشم یاهبوچراچ ه; ار ام هک م�IJگ; m2ام*مصت م*فظوم ام هک منکv رکف

vم نامه ه; .دنکIJ6اm
 ه; IJ6مآتنوشخ یIJ6چ هچ هکنیا í26سpاد نود; م*ناوت|ن هک 6

 زا د9اåن ،م�IJگ; |*مصت هن ا9 تسا هجوم تنوشخ هکنیا یەرا]رد ،د9آv باسح

 دوجو یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ نا*م m2وافت هچ هکنیا یەرا]رد یIJگم*مصت تساوخ

 .دوش یرواد و دEعت زا عنام دناوت|ن دقن لمع ،رگ9د تراåع ه; .م*شک; تسد ،دراد

 mäوچراچ .دIJگv شسرپ ه; ار íJ6عم ⁄¬Åک ِندوبن ا9 ندوب IJ6مآتنوشخ íJ6ما*Åب ل*لحت

 IJ6چ هچ IJ6مآتنوشخ هک دنکíJ6 vیعت یدا�ز دح ات ،دوشv عضو نآ نورد هلئسم هک

 ِدوخ ،دنوشv د*لوت نوناق طسوت هک یرگه*جوت یاهەراوحرط .تسXن IJ6چ هچ و تسه

اق*قد ار نوناق ت*عو⁄/م
Ö
 و عضو نامزمه نوناق نآ ق�èطزا هک دننکv د*لوتزا; m6ا]ز ا; 

  .دIJگv رارق قفاوت دروم

 رب یرباربان jیاهراتخاس هکنیا نآ و دوزفا ناوتv هتکن نیا ه; مه رگ9د یهتکن ک9 اما

 ه; ناعذا و ندرکلوبق قا*‰شا ا; و تنوشخ ند*مان و تفا�رد ه; vومع ل9امت

 ِبسک ماïنه ،IJ6هرپتنوشخ شóنج ک9 ل*لد íJ6مه ه; .دنراذگv رثا شایریذ©انه*جوت

 عجرم ک9  و دزادناv راá ه; ار m6وناق تنوشخ هک دوش یرادتقا عجرم دناوتv ،تردق

mوناق mäوچراچ زا دناوتv ،ەد*شا©مهزا هک احرد ،IJ6مآتنوشخ رادتقا
 .دشک; تسد 6

 ەراومه ،دIJگv راصحنا رد بوک£ یه;اثمه; ار تنوشخ هک m6وناق ِتردق رظنم زا و

 یارب m2اد9دEت :دناm6وناق م�ژر لالحنا ددصرد هک تسا مهارف m6اسک ند*مان تصرف

»ناخ نانمشد ،IJ6مآتنوشخ لامعا ِناراداوه ،ناراê;ارخ ،تلم
≤

 دوخ یارب ید9دEت ،



  ۷۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز
≤

±دنز ا; دوبمه ار شدوخ نوناق هک دوشv حèطم m6امز اما رخآ ماEتا نیا .
≤

 هتخاس 

 .دوش|ن با*ماá نآ رد زگره هک د�~گv ام ه; íJ6ما*Åب .دشا;

 

Qدنز رد یدنمهطpار
H

 

 ا9آ هکنیا هلمج زا ؛دراذگv یاجه; یدا�ز خسا©mä یاهشسرپ ثح; نیا هک مEجوتم نم

 یهمه تا*ح ه; ا9 ؟a6ینج و  ولس تفا; تا*ح ه; ؟م*هدv عاجرا ناسpا تا*ح ه; ام

±دنز ِک�ژولوÀا ِط9ا⁄£ ه; نیاربانب و ەدنز یاهدنیارف و عاونا
≤

 ندرکرکف د9اش هلئسم ؟

±دنز jیدنمهط;ار ه; تسا ەرا]ود
≤

امئاد هک 
Ö
 لاêشا هک mnاهیژولوپıت طسوت شاەرEچ 

±دنز فلتخم
≤

 jنمضتم یایدنمهط;ار íJ6نچ .دوشv ەدناشوپ ،دنهدIJ6 vمت مه زا ار 

»تس¢او موEفم
≤

»تس¢او ؛تسا ل;اقتم 
≤

 ره هک ەدنز m6اسpا تادوجوم نا*م اEنت ل;اقتم 

±دنز اجک
≤

±دنز موادت یارب بآ و Úاخ ه; ،دننک 
≤

»تس¢او نیا هŸل; ؛تسXن ،دنراد زا*ن 
≤

 

±دنز jیوعد هک تسm6اEج رد í26سØز زا ⁄,ان ل;اقتم
≤
j غ تادوجومIJاpاسm

 ا; a6شوره; 6

±دنز ه; m6اسpا یوعد
≤

±دنز عقاوم بلغا رد عقاورد و دراد m6اشوپمه 
≤

 و اهناسpا 

الماá اهناسpاIJغ
ً
±دنز ِناشوپمه قطانم نیا  .٣٥تسا هتس¢او مه ه; 

≤
 د9ا; )í26سØز ا9( 

±دنز هک دنا9Âا⁄£ دنمزا*ن ک9 ره لاح íJ6ع رد و دنوش ەد*ش∆دنا یدنیارف و دنمهط;ار
≤

 

 .دنک íJ6مأت ار

 لا9êدار یربارب ه; دEعت |سق ا; د9ا; یIJ6هرپتنوشخ هکنیا یارب مدرک حèط هک ÿ*لد

اق*قد ،دوش لصتم
Ö
 اهیرباربان .دنکv د9دشz ار oامتجا یرباربان تنوشخ هک تسا نیا 

»نج قطنم و mnارگداژن ,ا*ستسØز ِلاêشا طسوت توافتم یاهنوگه;
≤

 دنوشv د*لوت 

امئاد اEنآ ود ره و
Ö
±دنز نا*م 

≤
±دنز ؛دنراذگv زیامت ریذ©انداد و ریذ©داد mnاه

≤
 jیاه

±دنز و دنمشزرا
≤

mد*شوپمشچ jیاه
اق*قد تنوشخ ,ا*ستسØز لاêشا .6

Ö
 قطنم jوIJپ 

»نج
≤

 m6القع یەویش ه; و ەدرک بذج ار نآ ک�روƒامساتناف یاههنحص اما دن‰سXن 

 ه; هک دنهد ەزاجا نارجاEم ه; )ا*لاI2سا ا9( اè�êمآ ا9 اÈورا رƒا :دندنبv راá ه; ناشدوخ

 .درب دنهاوخ جنر یریذ©نامEم زا لصاح jیرگدوبان زا اهنآ ،دنوش دراو ناش∆اهزرم

 یرگدوبان ات دوشv مسجت یرگدوبان jیوIJن یهنوگه; د9دج رجاEم نیاربانب

 ه; د9دEت ار ام و دنرگدوبان اهنآ .دوش ه*جوت رجاEم یاهت*عمج ه*لع IJ6مآتنوشخ

 íJ6نچ رب a6تبم هک ⁄¬Åک ،یوررهرد .دنوش دوبان د9ا; نیاربانب و دننکv یدوبان

 قباطم .تسا نارجاEم ه*لع تنوشخ ،نا�èج رد تنوشخ هک دنکv راêشآ تسÍ2طنم

»نج قطنم نیا ا;
≤

 و تنوشخ ضرعم رد هک a2لود :دراد دوجو ەدروخساره a2س¢نب ،

 ،تنوشخ مه زا; و .دنک عافد نارجاEم ه*لع شدوخ زا دناوتv ،ددرگv ر�~صت یدوبان

ام*قتسم و ەد*شک هلعش ا�~نارا© و mnارگداژن ا; هک تسا تلود تنوشخ
Ö
 ت*عمج ه*لع 

 مه رگ9د ِەاå‰شا و تسا تنوشخ ِداج9ا ،a6شوره; ،ەاå‰شا ک9 .دوشv لامعا رجاEم
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 jیرباربان د*لوتزا; .دتفاv قافتا لوا ەاå‰شا ا; نامزمه هک oامتجا یرباربان د*لوتزا;

±دنز شزرا ِنا*م توافت ِد9دشz ِنامه oامتجا
≤

 íJ6مه ه; و .تسا ناشیریذ©داد و اه

 ا; تفلاخم ،ەوالعه; .دشا; IJ6ن یرباربان ِلا9êدار دقن د9ا; تنوشخ دقن هک تسا رطاخ

Òرب نآ نورد هک تسیداژن jیا�روƒامساتناف jیهناداقن jیرƒاشفا ِلماش یرباربان
±دنز 6

≤
 اه

 Ò6رب هک  احرد ؛دنوشv م*سرت تنوشخ ِدوبنورد ِد9دEت نوچ ا9 ضحم ِتنوشخ نوچ

±دنز زا رگ9د
≤

±دنز زا تظافح و دوخ زا عافد قح اه
≤

 و تردق ِلضافت نیا .دنراد ناش

 نآ یهطساوه; هک دنوشv دراو یاvوEفم سوتارا©آ ه; شاک�روƒامساتناف لêش

IJهرپتنوشخ و تنوشخ jیهلئسم
 قیداصم یەرا]رد و ەدش حèطم vومع ِتا*ح رد ی6

   .دوشv هتفرگ م*مصت نآ

IJهرپتنوشخ jرادرک ا; تنوشخ دقن
 یIJ6هرپتنوشخ رادرک چیه اما ،تسXن ناسک9 6

 یاهشلاچ یهمه ا; د9ا; IJ6هرپتنوشخ رادرک .دتف*ب راá ه; یدقن íJ6نچ نود; دناوت|ن

 زا هتبلا .دروا*ب را; ه; ید*ماان دناوتíJ6 vمه و دوش وره]ور ک�روƒامساتناف و ,ا*س

 یارب و تنوشخ ه*جوت یارب ؛دوشv هتفرگ ەرEب Í6لتخم ل9الد ه; نونÀا نوناف یهش∆دنا

 تقد د9ا; ،دIäب یاەرEب نوناف یهش∆دنا زا دهاوخ; ¬ک رƒا .نآ تمس ه; ندرکلمع

 یهلاقم رد ەرا]ود ،دوب یروحم د*فس یاهکسام ،ەا*س تسوپ رد هک m6د; هک دنک

 راد9د© ،دروآv مهارف یربارب یەرا]رد ⁄¬Åیب هک یوحنه; »٤٣تنوشخ یهغدغد«

vناف ،نوناف رد هتبلا .ددرگI26یj نادرم«
≤
j اارفpاسm

 یەزادناه; ِند; زا یر�~صت ؛دراد دوجو 6

á1ا
6
 دقن اهرا; یI26ناف نیا .یرامعتسا تردق ِتاماêحتسا ندرکنوگن£ یارب دنمتردق 

 یەرا]رد ⁄¬Åیب هک یدرک�ور ؛دنکX/ vم IJ6ن ار یرگ9د درک�ور í26م نیا اما .تساەدش

  :ددرگv راد9د© مه ه; اهند; j»9دزن ِت*عقوم زا هک دنکv مهارف یربارب

±دنز هک دوشv هجوتم vوب
≤

»مه ،شابلق نا]é6 ،شاسفن ،شا
≤

 تسm6اسک ه; ه*Ùش 

 vوب درف ِتسوپ زا I2شXب ⁄,زرا نÀاس درف ِتسوپ هک د;اv9رد وا .دناەدش نÀاس هک

الماêÿ áش ه; ار ناEج ،فشک نیا هک م*�~گ; د9ا; و درادن
ً
 é6ت یروêنا vیهمه .دهد 

íJمه زا vوب درف mäjالقنا و د9دج ِنانیمطا
 íJ6نچ عقاورد رƒا هÀارچ .دIJگv تEشp فشک 6

±دنز هک دشا;
≤
j دنز یەزادناه; نم±

≤
 ار نم رگ9د شهاïن ەاüنآ ،دراد شزرا نÀاس درف 

  .٣٦دنادرگ|ن گنس ار نم رگ9د ش∆ادص و دنک|ن دمجنم و بوکخیم

ت یداژن مساتناف هک تسیاهق*قد نیا
َ
 ناêت ار ناEج یربارب قیدصت و درادvرب Úَر

vوقلا; |سق ؛دهد±
≤
j خاسí

26
j جEراد9د© نا vدوش.  

 ه; ار تنوشخ m6وناق م�ژر ک9 هک م*نک ب*قعت ار یIJسم áÿ روطه; هک م9درک شالت ام

íJمز ا9 دننکv اشفا ار شایراتخاس mnjارگداژن هک دنکv بس‰نم m6اسک
6 vدننز. mäد9درت 

 ا9 دوشv ەدناوخ »IJ6مآتنوشخ« ⁄¬Åک ،یربارب یارب تساوخرد هک تسا روآکوش
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  ۷۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

mامز ماEتا íJ6مه
±دنز یارب تساوخرد هک 6

≤
 دوجو روسpاس و a2ینما تاد9دEت زا دازآ یا

 .ددرگv حèطم ،دراد

íJنچ و mäاس‰نا íJ6نچ
 ؟دروخv تسکش و دوشv دقن و یدنبتروص هنوگچ یاa6کفارف 6

»نوراو هک د*هد ەزاجا
≤

Iناف طسوت هک م�IJگ; رظنرد ار یاvوEفم jیاه
 دنیآv د9د© یای26

aلود تنوشخ jش∆ازفا زا هک
 حلص یارب یرازراá هک m6اسک ه*کرت رد .دنکv ت9امح 2

mاسک íJ6طسلف رد و دنوشv مسØرورت ه; مEتم ،دنهدv بXترت
 ِلêش |سق ِلاåند هک 6

mارمêح j,ا*س
 ،دنکíJ6 vمضت همه یارب ار ,ا*س j⁄¬خ;íJ6عتدوخ و یربارب هک دنا6

IJمآتنوشخ jیرگدوبان ه; مEتم
mاسک IJقحت و í26خادناراáزا یارب تاماEتا نیا .دن6

 تس6

IJهرپتنوشخ jعفادم هک
 mnوگ هک دننکv ف�èحت یاهنوگه; ار گنجدض عضوم ؛دنای6

  .تسا گنج |سق نورد ¨ضوم اEنت IJ6چهمه

 ،یرگشاخرپ ،دنفرت نوچ تنوشخ دقن دوشv لمع íJ6نچ و دتفاv قافتا íJ6نچ a2قو

mامرفان و قفاوت مدع ،دقن .ددرگIJ vسفت لدåم تموصخ
 ه; m2المح یه;اثمه; m6دم 6

mاماEتا íJ6نچ .دنوشIJ vبعت تXناسpا دوخ و تلود ،تلم
»نج بوچراچ ِنورد زا 2

≤
 

 ه; .دوش روصتم نآ زا نوIJب دناوت|ن ¨ضوم چیه هک mnاج ؛د9آv دوجوب ضورفم

 ِف9در رد ،دنشا; IJ6هرپتنوشخ اراêشآ هک مه ردقچره ،عضاوم مامت ،رگ9د IJبعت

IJهرپتنوشخ »اراêشآ« jیاهرادرک زا نم هچرƒا نیاربانب .دنIJگv رارق تنوشخ
 نخس 6

vنت هک تسا نشور اما ،م�~گEهک دن‰سه ˚خشم یاهرادرک ا vار ناشدوخ دنناوت 

 یه;اثمه; ،تسا مúاح نآ رب ک*�~نارا© و زاسهنوراو Í2طنم هک یاهمتسXپا نورد

IJهرپتنوشخ mnاهرادرک
 یارب m6اوخارف نداد ا9 گنج دقن دوخ هک m6امز .دننک راêشآ 6

íخورفارب یارب mnاهەویش ،oامتجا و یداصتقا یرباربان ِمامتا
26
j هتفرگ رظنرد گنج 

vاهەژاو یهمه هک م*نک یدنبعمج و م�~ش د*ماان هک تسا ەداس ،دوش vبات دنناوت 

 نآ نیا هک منک|ن رکف نم اما .دنروخ; تسکش دنناوتm6 vاعم یهمه و دنرادرب

  .دریذ© تروص د9ا; هک تسmäولطم یدنبعمج

 رد ا�روƒامساتناف ِلاêشا ات تسا زا*ن هناداقن mnjاåیکش ه; ،íJ6مáرد ِمسXل*Eین ا; هEجاوم رد

mامز نآ ا; قباطم هک mnا�روƒامساتناف ؛دIJگ; رارق د9د ضرعم
 هلمح لاحرد ¬ک هک 6

 یزاسهنوراو نیا .»دنکv هلمح دراد« ،دوشv هلمح وا دوخ ه; دراد عقاورد ا9 ،تسXن

 هنا*مرواخ زا مدرم ترجاEم ،شرظن رد هک دوشv دقعنم a2سا*س و شÅیب یهطساوه;

 زرم در د9ا; مدرم نیا íJ6مه یارب و درک دهاوخ دوبان ار تXناسpا و اÈورا  امش یاق�èفآ ا9

 و ناعجترم نا*م ەدنشک ِقطنم نیا .دشا; یروé6 رƒا ،گرم ِتسد ه; a2ح ؛دنوش اهر و

mاسک jیاج هق*قد نآ رد هک تسا مساتناف |سق .دنکv تموکح اهتسXشاف
 ار 6

vگIJفرح هک د vلمع و دننز vرظن ه; ا9 دننک vلمع و دز دنهاوخ فرح دسر 

 یەوقلا; ِتنوشخ زا هک m6اسک یرگشاخرپ ه; دهدv ند; مساتناف نیا .درک دنهاوخ

mوIJب jیاهروگ*ف و دنسرتv نارگ9د
 هطساو نیا ه; و دننکv ن�àم یرگدوبان ه; ار ەدش6
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الماá ،یاەدنشک لêشه; ،ەدش قفوم یرگدوبان a6ع9 نیا و دنوشv هجاوم نآ ا;
ً
mوIJب 

6 

الماá ¨فادت jیرگشاخرپ زا لêش نیا .دوش
ً
±دنز نیا هک تسادج شÅیب نیا زا 

≤
 ت9اEنرد 

±دنز زا ادج
≤

íJب mnاهراوید هچ هک تسXن مEم .تسXن یرگ9د 
 ؛دنوشv هتخاس اهنآ 6

 اما ،دننک لصتم مه ه; دناەداتفا ادج مه زا هک ار mnاهنآ دنهاوخv مه اهراوید a2ح

الومعم
ً
  .o٤٤امتجا دنویپ یهتسکشرو و روآa2خ;د; ِلêش رد 

í26شاد رظنرد ا; j زادنامشچ نیا، vزمه و یربارب ه; م*ناوتØسa
 رکف د9دج یرظنم زا 2

±دنز یهمه هک دزاغآv ضرفشXپ نیا زا هک م*نک
≤

 و دنریذ©داد ربارب یاهنوگه; اه

±دنز رد مه و گرم رد مه هلئسم نیا هنوگچ دنیÙب ات تسا نآ رب ششالت
≤

 ؛تسا مEم 

±دنز ار�ز
≤
j ;ش .تسا ەدنیآ |سق یهتس∆اش هک تسا نآ ریذ©داد ەوقلاêەدنیآ نیا ل 

íJ6مأت .دوش صخشم و a6یبشXپ شÈXزا دناوت|ن j دنز ک9 یەدنیآ±
≤

 ل*محت یانعمه; 

í26شادهگن زا; :دورب د9ا; هک ñار ل*محت ا9 ،تسXن نآ ه; لêش ک9 j سمIJ دنز±
≤

 تساه

1داصت و ریذ©انa6یبشXپ  اêشا ربارب رد
6
 نیا ه; هجوت .دنIJگ; دوخ ه; دنناوتv هک 

الماá ح3ُم vازلا یه;اثمه; ندرکíJ6مأت
ً
 jیاEب ه; دوخ jعامتجا ا9 دوخ زا تظافح زا 

í26شاذگتسدزا j اسکm
 ،هک m6امز .تسادج ،دنکv د9دEت ه; لد; ار اهنآ ناشتوافت هک 6

 هک یرگدوبان jصلاخ ِنالماح نوچ ،ەدننکدوبان mnاهند; نوچ نارجاEم ،لاثم روطه;

 ەاïنآ ،دنوشv مسجتم ،دناەدرک مومسم ناش∆اه˚لاخان ا; ار یداژن و ÿم ت�~ه

 تساوخرد ه; ،دننارv بقع ا�رد ه; ،دننکv تشادزا; و فقوتم ار اهنآ هک mnاهشÅک

áسا© ناش∆ا کمß6 امز دنهد|نm6مه ،ک9دزن گرم و تسا رطخ رد ناشقیاق هک«
≤

 

ەدروخنتسد jعامتجا یهنا�~جماقتنا ا9 هنانیگمشخ ِ»دوخ زا عافد« |سق
 هک دنا٤٥

1رعم شایداژن یرترب ا; a6مض ا9 اراêشآ
6
 vش نیا رد .ددرگêیرگدوبان زا لj زوجم یاراد 

1الخا
2

 هک تساهتفرگ تEشp دوخ زا عافد ِمروتم و |س jروصت |سق زا یرگدوبان ،

íJنچ .دراذگv رثا شدوخ ِتنوشخ ندرکه*جوت رب شاند*مان jیاهرادرک
 a2نوشخ 6

1الخا یهطساوه;
2

 ؛دوشv لقتنم و دنکv لمع هفافل رد ،دIJگv زوجم ٤٦یداژن ِندش

1الخا
2
  .دنکv لمع شان�èق mnjارگداژن و داژن زا عافد رد هک 

mاور یاهمIJ6ناêم ف*صوت لاحرد ام د9اش
 ریذ©تنوکس ار m6اسpا ناEج هک م*‰سه یا6

vیب ⁄,الت تنوشخ ا; ام تفلاخم و دنکEیغت یارب تسا ەدوIJ ;وقلا±
≤
j رد هک یرگدوبان 

 ñاü تنوشخ j,ا*س دقن ه; یاه*باوج .دراد دوجو شاíJ6عم ِط;اور رد ا9 ناسpا ِناور

mاسpا jیرگدوبان رب ناوت|ن زگره هک تسا لالدتسا نیا ِتئیه رد
 هåلغ لماá روطه; 6

 ا9 شاعترا ،هنار ک9 یه;اثمه; m6اسpا عماوج ه; قلعتم هک یایرگدوبان ؛درک اد*پ

±وقلا;
≤

 .م*نادv هکنانچ ،دنکشv و دنکv مêحتسم ار oامتجا یاهدنویپ هک تس

امتح رباه
Ö
 را*س¢ هک د*شک شXپ ار éاعم یرظند9دجت IJ6ن راåیلا; و تشاد ⁄¬Åیب íJ6نچ 

±ژ�و ک9 ا9 هنار ک9 یرگدوبان هکنیا زا شسرپ .تسا ذفان
≤

 ،تسoامتجا ط;اور رد 
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1ا; ەدوشگ
2
 vا هکنیا و .دنامƒما ه; ام رêا9آ ،م*نک ناعذا یرگدوبان ه; ماع ش∆ارگ ا9 نا 

íفرگرظنرد یارب ؟دوشv ت�~قت ا9 ف*عضت تنوشخ j,ا*س دقن
26
j د9ا; ،شسرپ ود ره 

 ا9آ ؟دراد ,ا*س یهفسلف و oامتجا یه�èظن یارب a2لالد هچ یرگدوبان :م*سĪب

»تس¢او aäjناج ِلوصحم
≤

 یهصخشم هک ترفن و قشع ِت*بطق زا ⁄¬خ; ا9 تسا ل;اقتم 

 مجسÅم دراذگv ا9 دنکv د9دEت ار m6اسpا عماوج هچنآ زا ⁄¬خ; ،تسm6اسpا ط;اور

  ؟دنوش

»تس¢او ٤٧ِدنمند; ِلاêشا رد هشØر هک انعم نیا ه; oامتجا یاهدنویپ ربارب رد ⁄¬∆دنازا;
≤
j 

 رب »تم هک دهدv ام ه; oامتجا یربارب زا یاهخسp ِمEف یارب mäوچراچ ،دنراد ل;اقتم

 یاoامتجا یاهدنویپ طسوت درف اما دIJگ|ن ار درف jیاج عمج  .تسXن mnارگدرف ِد*لوتزا;

 ەداد تکرح و د;اv9 لêش ،دنوشv ف�èعت ناشندو]~لÈEود و ناشتروé6 ا; هک

vیریذ©داد ه; عاجرا .دوشj رباربj دنز±
≤

 jیIJگەزادنا ِلودج |سق jرارقتسا هنیمز نیا رد اه

 هک تسیداژن mnاهمساتناف زا شسرپ هŸل; ،دنک یIJگەزادنا ار دارفا هک تسXن یریذ©داد

±دنز زا oون هچ هکنیا یەرا]رد دنهدv vومع یاهەد9ا زا Iäخ
≤

 یاەدنیآ یهتس∆اش 

±دنز و تسا ەدوشگ
≤

í26سسگمهزا .تسا ریذ©داد m6اسک هچ  j هک »*تامساتناف یەزوح 

±دنز نآ رد
≤

±دنز ِقیدصت دنمزا*ن ،دندنمشزرا توافتم یاهنوگه; اه
≤

 هک 9Í2دصت ؛تس

±دنز jراداوه« ¨ضوم زا توافتم
≤

±دنز یەرا]رد راتفگ د9اåن پچ عقاورد .تس»
≤

 ه; ار 

mا]èق ،شاoاجترا ِناراداوه jرطاخ
 تسa2سØزمه |سق ِقیدصت ،یربارب قیدصت .دنک 6

»تس¢او ا; یدودحات هک
≤

 و دنکv وحم ار ند; jیدرف jیاهزرم هک دوشv ف�èعت ÿ;اقتم 

±وقلا;
≤
j امتجاo ار دوخ ,ا*س و pناش vدهد.  

9Íدصت íJ6نچ
±دنز قیدصت اEنت 2

≤
±دنز د9درت نود; هچرƒا ،تسXن نم 

≤
 رد مه ار نم 

الماá و دIJگvرب
ً
 زا تظافح مدع ِتم*ق ه; هک دوخ زا تظافح |سق زا تسا توافتم 

±دنز رگ9د
≤

±وقلا; هک د;اv9 ماêحتسا یرگشاخرپ زا mnاهروگ*ف ا; و دوشv زوIJپ اه
≤
j 

 ار oامتجا ِدنویپ دوخ هک دنکفاv شXپ یاهنوگه; ار oامتجا دنویپ ره jیرگدوبان

vاق*قد ا9 م�~ش|ن ندرکدوبان ِت*فرظ زا  اخ ام زا مادک چیه هکنیا دوجوا; .دلسگ
Ö
 

1الخا لمأت ،م�~ش|ن ندرکدوبان ت*فرظ زا  اخ ام زا مادک چیه هکنیا رطاخه;
2

1رع
6
 و 

اق*قد .دوشv ارگمه یIJ6هرپتنوشخ یهف*ظو ا; ,ا*س
Ö
 نامندرکدوبان ناوت رطاخه; 

 م*ناوخ;ارف ار یاەدننکهل;اقم jیاهتردق و م*نک; íJ6نچ د9اåن ارچ م*ناد; م*مزلم هک تسا

1الخا مازلا |سق یIJ6هرپتنوشخ .دننک دودحم ار ام ِندرکدوبان ِت*فرظ هک
2

1رع
6
 

vلصو مه ه; ار ام هک دوش vاق*قد ام نوچ دنک
Ö
 هک تسا نکمم .م*‰سه لصو مه ه; 

 ار ناشدوخ ناور یولÈEود jیاهmäا9تEج IJیغت هÀارچ ؛م*شا; هتشاد ه9الü مازلا نیا زا

pناش vامتجا دنویپ زا تظافح مازلا  اما .دنهدo vاق*قد دناوت
Ö
 نیا ندرکلح ا; 

 و هتخ*مآمهرد ojامتجا ِلêش لد زا رگ9دک9 ِندرکندوبان ِمازلا .دورب íJ6ب زا ندو]~لÈEود

 
47 Embodied forms 



 موس لصف ۸۰

±دنز ِمEبم
≤

 ه; ەرا]ود ات دنکv ت9اده ار ام و دهدv باتزا; ار نآ و د9آv دوجوب ام یاه

±دنز زا تظافح ه; دوخ زا تظافح ا9آ هک م�زادĪب ەد9ا نیا
≤

 ؟تسXن طåترم نارگ9د یاه

 ojامتجا ِدنویپ نامه ،طاåترا نامه طسوت یدودحات دوخ زا تظافح ب*کرت ِنورد ِدوخ

é6عت ،راوشد و یروèف� vا .دوشƒلد دوخ زا تظافح ر*ÿ vخورفارب یارب دوشí26 j 

IJهرپتنوشخ لوصا رب mnانث‰سا نوچمه رƒا ،تنوشخ
 نآ ەاüنآ ،دوشv س∆دقت ی6

 قلعت شدوخ ِم�ژر ه; é6احوÒ هک m6اسک اEنت و شدوخ زا د9ا; هک تسXک »دوخ«

mاسک ه; ا9 شدوخ ه; اEنت یدوخ íJ6نچ ؟دنک تظافح ،دنراد
 ار شدوخ jیانعم هک 6

 نیا یارب ید9دEت ؛دتس∆اv شدوخ jیا© یور ٤٨ناEجmä س' ،دراد قلعت دنهدv ش∆ازفا

 .ناEج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
48 Worldless  



 

 ،یدوبان ،گنج :دkورف رد tاWس یهفسلف .مراrچ لصف

 یداقتنا یەوق و اWنام
 

àهک یاهقالع .منک ەدافتساوس امش یهقالع زا هک مسرت 

 ،دوجو نیا اy .ام یاههòPظن هن و تسا گنج زا یsâگولج sâmگرد

àخل مهاوخQI هک یاهنار .منک گنرد نامیرگدوبان یهنار رب 

 .تسôن شاتBمها اy ربارب هجو چیههy شاتر∏ش

 oâJ، ۱۹۳۲تشôنا ت~sلآ هy دPورف دنومPaز

 

 

گرم و گنج ِما9ا یەرا]رد mnاههش∆دنا« í26م رد د�ورف دنوم�ïز
 رد و ۱۹۱۵ رد هک »١

 دنرادv هگن مه ا; ار عامتجا ک9 هک درکv رکف mnاهدنویپ ه; ،تشون لوا ِگنج یهنا*م

mامز .١دننکشv ار اهدنویپ نآ هک یرگدوبان یاهتردق ه; روطíJ6مه و
 یهنار« وا هک 6

 ،داد طس¢ نآ زا دع; یههد رد رتلماá تروصه; سôس و ۱۹۲۰٢ رد تسخن ار »گرم

 وا هک هچنآ .دوبەدش اهناسpا یرگدوبان یاهت*فرظ IJjگرد m6وزفازور روطه;

 گرم یهنار یه*لوا jیاهدومن یه;اثمه; »یرگدوبان« و »یرگشاخرپ« ،»مس∆داس«

vیدنبتروص ،دمانj ٣تفا9 ۱۹۳۰ رد نآ یاهتلالم و ندمت رد ار دوخ یهتفرهتسش. 

mاسpا ِتع*بط jریذ©انIJخسz دعُ;« وا هچنآ
 زا شXپ لاس ەد ،تذل لصا یوسارف رد »6

 رد وا هک a2٢سXلآود »�IJ6فاتم زا ید9دج ِبلاق رد ،دوبەد*مان ،نآ یاهتلالم و ندمت

 یاهدنویپ هک mnوIJن ،سورا ِندادرارق مه ِل;اقم :دوشv حèطم ،دهدv طس¢ اجنیا

mاسpا jرتەد*چ*پ ەراومه
 ک9 .دنکشv ار اهنآ هک mnوIJن ،سوتانات و ،دنکv قلخ ار 6

اتÙسp دنناوتo vامتجا یاهدنویپ هک دIJگv ضرفشXپ راد9ا© j,ا*س ِلêش
Ö
 یاج رد 

1ا; دوخ
2
 ف*صوت د�ورف هک دIJگv رظنرد ار یرگدوبان یوIJن هنوگچ تسا*س اما ؛دننام; 

v؟دنک 

 رد یرگدوبان یوIJن یەرا]رد |Eم jیاهشÅیب ،لوا m6اEج گنج یەرا]رد د�ورف تالمأت

1رعم ار گرم یهنار موEفم زونه د�ورف ،۱۹۱۵ رد .دراذگv را*تخا
6
 vوEفم ؛تساەدرکن 

í26فر تماخو ه; ور شاه*لوا فادها زا »9 هک j امتجا یاهدنویپoزا یرثأت وا اما .تس 

  :درک تóث ار دوخ نامز jی⁄/¢ م*ظع و هق;اسj mäیرگدوبان

 
1 Thoughts for the Times on War and death  
2 Dualistic metaphysics 



 مراEچ لصف ۸۲

»نج
≤

±دروخ£ و دش زاغآ ،م9درک|ن ار شرکف هک 
≤

 و رتíJ6نوخ مه .دروآ ەارمه ه; 

 روطه; عافد و vاظن ِتاح*لسz ار�ز ؛تسا رگ9د یاهنامز رد گنج زا رتەدننکدوبان

 هنالدگنس و خلت ،هناملاظ ناIJ6م نامه ه; مáتسد مه و تساەدرک تف⁄/Xپ یروآتåیه

»نج ره هک تسا
≤

 هک mnاهت9دودحم یهمه ه; گنج نیا .تساەدوب نآ زا شXپ 

íJ6ب íJ6ناوق یه;اثمه; j بíJ
aیناوق .تساەدرک mnانتعاmä ،م*سانشÿ vلملا6

 دعوم رد هک 6

mاسرتمدخ و íJ6حورجم قوقح :دندرکv ش‰یاعر ه; مزلم ار رگ9دک9 اهتلود حلص
6 

 همه ،¸وصخ ت*Ÿلام یواعد ،ت*عمج m6دم و vاظن یاهشخ; نا*م زیامت ،»شزپ

 ؛دنکv لام9ا© ،دIJگv رارق شهار £ هک ار یIJ6چ ره روک مشخ ا; .دIJگv ەد9دان ار

 دهاوخن گنج نیا jس' زا اهناسpا نا*م ßلص چیه و ەدنیآ چیه راïنا هک یاهنوگه;

 هک تسا نآ رطخ و دنکv عطق ار وجەزراåم ِمدرم نا*م کI2شم یاهدنویپ یهمه .دوب

mامز تدم یارب اهدنویپ نآ jیا*حا زا êÿش ره هک دراذگ یاج ه; ß6لت ثاIJم نانچ
6 

  .٤ددرگ نکممان m6الوط

 زا هک تسmnانعم اهنآ ن�èتمEم ؛تسا هجوت ل;اق یرا*س¢ تاEج زا د�ورف ِتاظحالم

íJنچنیا زگره یرگدوبان :دهدv تسد ه; یرگدوبان خــــ�رات IJjیغت
 .تسا ەدشp هتخانش 6

 ؛تساهتخاس هتشذگ یاهگنج زا رتعیسو ار یدوبان د9دج ِتاح*لسz ِتف⁄/Xپ هچرƒا

 شاهتشذگ زا ⁄/¢ هک تسXن نیا هلئسم .تسا نامه د�ورف رظن زا تواسق حطس

 ار ناêما نیا ⁄/¢ تواسق ه; هک تسیژولونکت هلئسم هŸل; ؛تساەدش رتبلقلا¬ق

vیدوبان هک دهدj یرتعیسو pسóه; اهحالس نیا نود; گنج .دنک د*لوت هتشذگ ه; ت 

 هسوسو ام رƒا نیاربانب .دنک|ن رتمá ار تواسق حطس اما دماجناv یI2مá یدوبان

vرظن ه; ،تساەدرک اد*پ ش∆ازفا یژولونکت طسوت تواسق دوخ م*�~گ; هک م�~ش 

vیب نیا ربارب رد د�ورف دسرÅش vشا یرگدوبان :دتس∆اêرات ِث*ح زا و د9دج ِلا�ß6 

mاسpا تواسق نیاربانب .دنامv نامه تواسق اما دIJگv دوخ ه; oونتم
 یهمه ِلوئسم 6

 زیامتم ت*فرظ اما .دنکv اف9ا ار شدوخ ت*لماع IJ6ن یژولونکت ؛تسXن اهیرگدوبان

jیولÈEود m6jاور ِتخاس زا یرگدوبان یارب m6اسpا
 شسرپ نیاربانب .د9آvرب m6اسpا یەژوس ٣

 ،یژولونکت و ندو]~لÈEود ا; ،دنک یIJگولج یرگدوبان زا ات درک ناوتv هچ هکنیا زا

اصوصخ
Ö
  .دراد راáو£ ،گنج یهنیمز رد 

 هک یروک مشخ ،تساهتلم jصاخ ِت*لاعف گنج ِد*Eمت هک تس9ßäار ضرف هچرƒا

 .دنکv نکمم ار اهتلم هک دزاسv دوبان ار یاoامتجا دنویپ نامه دناIJ6گناvرب ار گنج

 د*لوت تقوم ِماجسpا |سق ،دنک ت�~قت ار تلم ک9 مسXلانویسان دناوتv گنج هتبلا

 دربíJ6 vب زا ار oامتجا تاطاåترا نآ اما ،تساەدش ت�~قت a6مشد و گنج ا; هک دنک

 یاهدنویپ ،دوشv دازآ گنج ا; هک m6درکدوبان تردق .دننکv نکمم ار تسا*س هک

 تسا نشوران هک دنکv د*لوت یاهنوگه; ار ترفن و ماقتنا ،مشخ و دنکشv ار oامتجا

 دنشا; ەدش هتخاس هتشذگ رد تسا نکمم هک Â;اور اEنتهن ؛هن ا9 تسا نکمم م*مرت ا9آ

 
3 Ambivalent psychic constitution  



  ۸۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 هچرƒا .دوشv ف*عضت IJ6ن IJ6مآحلص ِندوبمها; یارب نکمم یەدنیآ هŸل; ،دورv ل*لحت

 áÿ روطه; IJ6ن گنج یارب یایواعد ،دنکv رکف لوا m6اEج گنج ه; a6شوره; د�ورف

 د�~گv وا اجنیا رد .»دنکv لام9ا© ،تسا شهار £ ار هچنآ ره« گنج :دزاسv حèطم

í26سکش هک j اس هک ¨ناومÀیاج رد ار نانj ن دوخïەا vگنج فادها زا »9 عقاورد ،دراد 

 jراêشآ j,ا*س فادها ا9 اهیژتاI2سا .دوش اطعا í26شک زوجم نا*ماظن ه; د9ا; ؛تسا

 هچنآ ره ؛دناکچوک شایرگدوبان ِفادها ا; سا*ق رد ،دشا; دهاوخv هچره گنج

 رƒا .دوبەدش ل*محت یرگدوبان زوجم رب هک تسmnاهت9دودحم ،دنکv دوبان گنج

 قفا à�a6گ9اج هن ،م*نک تåحص گنج یهتفƒان »فده« یەرا]رد م*ناوتب تسرد

 تسا*س ojامتجا jیانبم ِدوخ jیدوبان هŸل; ،,ا*س د9دج ِمظن jرارقتسا هن و تس,ا*س

 ؛تسا هفازگ ،م*شا; هتشاد روا; هنالداع یاهگنج ه; رƒا mnاعدا íJ6نچ هتبلا .تسا

aسXشاف یاهم�ژر ه*لع هک mnاهگنج
 قافتا ,ارکومد ِمان ه; ⁄¬کلسp ِبکترم ا9 2

vشآ ِفده مه تروص نآ رد اما .دتفاêراj خورفاربí
 هک یایرگدوبان و گنج 26

 IJ6ن »هنالداع گنج« حالطصاه; a2ح .دن‰سXن »9 زگره ،دوشv دازآ گنج یهطساوه;

 فده ؛دورv رتارف شاەدشهتفگ ِفده زا هک دراد ەارمه ه; ار یرگدوبان |سق رطخ

  .شایدمعت

 IJ6ن یرگ9د فده هشXمه ،دنشا; هک هچ ره گنج vومع و ەدشهتفگ فادها ،عقاورد

 مشخ نیا ،نیا رب ەوالع .د�~گv »روک مشخ« نآ ه; د�ورف هک یIJ6چ نآ ؛تسا راá رد

»نج ه; و دنکv دحتم ار a2لم اv 9درم مه
≤

 ادج مه زا ار تلم و مدرم مه و درادv او 

vلمع یا⁄¬خ;ناوتدوخ و یدوخ زا تظافح ،یرظندم ِفده ره ه*لع و دنک vدنک. 

 یاهت9دودحم و دوجوم نانÀاس رب هåلغ ،همه زا شXپ و تسخن ،|شخ íJ6نچ فده

 عناوم نوچ یدودحات هک ار oامتجا یاهدنویپ ات تسیرگدوبان دوخ رب ەدشل*محت

 ور ار یرگدوبان و دنکش¢ ش∆ازفاه]ور jیرگدوبان jعفن ه; ،دنوشv ەد*مEف یرگدوبان ه*لع

 دشا; ندرکدوبان یەدنیآ ،ەدنیآ نیا هچ ؛دنک د*لوتزا; ریذ©a6یبشXپ یاەدنیآ ِتمس ه;

 هک تسا گنج یارب ەدشهتفگ vjوب و a2قوم فادها ِلد زا .ەدنیآ دوخ ِندرکدوبان هچ

 jیرگدوبان |سق :دوش ققحم دناوتv ،»هنار« |سق عقاورد ا9 ،یرگ9د فده د*Eمت

 نورد تقوم vاجسpا تسا نکمم هک a2لم ا9 ەورگ دروم رد a2ح .ت9دودحم نود;

 یدوبان ا9 روشک زا عافد نوچ یراêشآ فادها ه; اêتا نورد یIJ6چ ،دنروآتسده; گنج

 رتارف یراêشآ یەدشبسک ِفده ره زا هک دوش ققحم ا9 دIJگ لêش دناوتv ،نمشد

vچ ؛دورIJ6امتجا یاهدنویپ مه هک یo ب زا گنج یهطساوه; ار فده ەورگíJ6 vدرب 

 زا د�ورف هک »روک مشخ« یەد9ا .تسا هتخورفارب ار گنج هک ñورگ jیاهدنویپ مه و

 ار نآ دع; لاس ۵ هک دوب یIJ6چ نآ یه*لوا یدنبتروص ،دوبەدرک ذخا m6انوی یژارت

mردق ،دوبەدرک لوغشم ار وا نهذ هک یIJ6چ نآ ،۱۹۱۵ رد .د*مان »گرم یهنار«
 دوب 2

 ات تساەدش ت�~قت رگدوبان یژولونکت ا; تردق نیا .دراد زا*ن نآ ه; گرم یهنار هک

 ِتردق هک دIäب íJ6ب زا ار یاoامتجا دنویپ ره ،دنÀاĪب ناEج £ا£ رد ار یدوبان



 مراEچ لصف ۸۴

 IJگرد ⁄¬کلسp ناêما ا; رتراêشآ د�ورف ۱۹۳۰ ات .دراد ار یرگدوبان زا ندرکیIJگولج

  :دسØ~نv باتک نیا رد د�ورف .د9د ناوتv نآ یاهتلالم و ندمت رد هک هنوگنآ ،دش

»نهرف ِتف⁄/Xپ ا; ا9آ هک تسا نیا ⁄/¢ یهنوگ یارب زاستشون£ شسرپ نم رظن ه;
≤

 

m6jاسpا زیارغ طسوت هک  التخا رب دش دهاوخ قفوم
٤ )Trieb( و یرگشاخرپ 

±دنز رد یرگدوباندوخ
≤
j شمI

 دناوتv رƒا و ؟هن ا9 دنک هåلغ ،د9آv د9د© اهناسpا ا; شاک2

اق*قد هظحالم نیا ؟ناIJ6م هچ ات
Ö
mامز íJ6نچ رد 

 ناسpا .تسا ەژ�و هجوت یهتس∆اش 6

 چیه اهنآ کمá ه; هک د;ا9 طلسz یاەزادنا ات تع*بط jیاهوIJن رب تسا هتسpاوت

  .٥درادن ناسpا ن�èخآ ات رگ9دمه ِندرب íJ6ب زا رد یایراوشد

 ِقیدصت ...ید;ا jسورا« دنکv هفاضا فارƒارا© نیا ه; یاهلمج وا ،۱۹۳۱ ِتسار�و رد

 سک چیه هک هظحالم نیا ا; .»شاگرمmä ناIJ6م ک9 ه; ِف�èح ا; |ئاد دIäن رد شدوخ

 a6شوره; د�ورف .هن ا9 دوب دهاوخ IJ6مآت*قفوم شالت نیا هک دنک a6یبشXپ دناوت|ن

mاEج گنج رد هک دوب 7ان‰شحو jیرگدوبان ا; هEجاوم ناêما ِلاåند
 ساسحا و د9د لوا 6

 تمس ه; د�ورف .تشگ دهاوخزا; اÈورا ه; یرتعیسو داع;ا ا; ۱۹۳۰ یههد رد هک درک

 :دنی»اههنار« دارم هŸل; ،دمEف; ار یرگدوبان ات دنک|ن تکرح mäرجت یاهلاثم ا9 خــــ�رات

الماá هک a2کرح
ً
±دنز ه; ارچ نیاربانب .دسرv رظن ه; هنازرورظن 

≤
j ن اههنارïیارب ؟م*نک ەا 

 یاەدننکíJ6یعت یاهەIJ6گنا نامه ،دننکv هضرع اهەورگ هک شÅک ەا>آ ل9الد د�ورف

»نوگچ یەرا]رد لمأت ،هج*‰نرد .دننکv ت9اده ار اهشÅک هک دن‰سXن
≤

 زا í26شادزا; 

mالقع یهش∆دنا یارب a6تفریذ© لالدتسا زج ه; یIJ6چ د9ا; یرگدوبان
 oون د9ا; ؛دشا; 6

 دشا; یاەدنورشXپ jیرگدوبان ه*لع و ا; ندرکلمع یارب ñار ندرÀاد*پ ا9 هنار ِناوخارف

  .دماجناv گنج ه; هک

 ه; »Trieb« ِەاå‰شا یهمجرت زا اههنار یه�èظن ه; تóسp کوکشم عضوم

»instinct«!غèان ەز�,⁄ vا .دوشƒهچر Instinkt و Trieb ه; وکوف طسوت ود ره áرا 

vود ،دنورv ¢ب دماسXشI2گرم یهنار و دراد ی )Todestrieb( غ« زگرهèگرم یەز�« 

 »Instinct« ه; ار حالطصا ود ەراومه راثآ ِلá یهمجرت رد Ò̄٥اI2سا زم*ج .تسXن

 ِتا*بدا رد موEفم نیا زا a2خانشتسØز |Eف ەدش ثعا; رما íJ6مه و تسا ەدنادرگرب

 زا د�ورف رد اههنار هک ەدش شÅیب نیا بجوم دراوم Ò6رب رد و دوش داج9ا نا]ز¬Xلïنا

aخانشتسØز mnjارگíJ6عت |سق
 و زیارغ« مان ه; یاهلاقم رد د�ورف .دننکv ت*عåت 2

 و اههنار« ه; تسا EI2ب هک )Triebe und Triebschichsale( »شzالوحت

ا3حنم هن )ندادله یانعمه;( هنار هک دنکv نشور ،دوش همجرت »ناشتشون£
Ö
 ه; 

 
4 Human instinct  
5 James Strachey  



  ۸۵ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

الماá یەزوح ه; هن و ,انشتسØز ورملق
ً
íJ6یآدوخ  j سق یه;اثمه; هنار .دراد قلعت ناور| 

mäا9ەد9ا یاهەزوح ِنا*م یاهناتسآ ِموEفم
  .٦دنکv لمع ٧هنانت و ٦

 وا و تسا مúاح ناور تا*ح رب ود*Ùیل ا9 هتیلاوسکس ،تذل لصا د�ورف د9د زا ،۱۹۲۰ ات

 هک دنıبv ار mnاهمتوپم*س هک دزادرپv ٨گنج زا ⁄,ان m6jاور لالتخا ِلاêشا ه; m6امز

±ژ�و
≤
j رارکتj جاåدوش|ن ەداد حیضوت یدونشوخ بسک یهنار ا9 وزرآ ققحت ا; ناشیرا. 

 هک یاهنار ؛دروآ یور گرم یهنار یدنبتروص ه; د�ورف هک دوب گنج زاغآ رد ،نیاربانب

اصوصخ ،یرگدوبان ِلاêشا ا;
Ö
 دوشv لاعف ،دنراد یاەدنوشرارکت ِت*ف*ک هک mnاهنآ 

)د*مان »ک*توراIJغ jیرگشاخرپ« نآ یاهتلالم و ندمت رد رتدع; وا هک هچنآ(
 رد .٧

 یارب ß*ضوت ِلاåند د�ورف  ،تذل لصا jیوسارف رد ،گرم یهنار تسخن jیدنبتروص

 .دندوب mnوزرآ چیه ِتمدخ رد د*سر|ن رظن ه; هک تشگv ەدنوشرارکت راتفر زا  اêشا

 »*تامورت یاههنحص و دندرُبv جنر گنج زا ⁄,ان m6اور لالتخا زا هک تشاد m6ارام*ب وا

 لصا هک یرارکت ِلاêشا ه; a6شور تهاåش چیه هک دندادv ح⁄£ ار نادقف و تنوشخ زا

 jجنر نیا ه; لصتم یراêشآ jیدونشوخ چیه اEنتهن .تشادن ،دادv حیضوت ار اهنآ تذل

 jیانبم هک mnاج ات ەدش رتد; جــــ�ردت ه; رام*ب عضو هŸل; ،تشادن دوجو ەدنوشرارکت

 یهنار زا تسخن یهخسp د�ورف ،هلحرم نیا رد .دوب ەداتفا رطخ ه; رام*ب تا*ح ک*ناüرا

 ه*لوا ِک*ناüراIJغ ِت*عضو ه; a2شگزا; لاåند مسXناüرا نآ ا; قباطم هک داد طس¢ ار گرم

 لاåند m6اسpا مسXناüرا ره عقاورد .تالاعفنا یهمه زا هتفا9¸الخ a2یعقوم ؛دوب

±دنز ره IJjسم هک یاهنوگه; تسا ٩انبم نیا ه; a2شگزا;
≤

 ñار« زج یIJ6چ ت9اEن رد 

mاIJ6م نامه ه; .٨تسXن »گرم تمس ه; m6الوط
 هک دراد دوجو اهناسpا رد یIJ6چ هک 6

 یرگ9د IJ6چ ،دنکv تظافح ناشک*ناüرا ِتا*ح زا و ددرگv ناش∆اهوزرآ ققحت ِلاåند

 ک*ناüرا ط9ا⁄£ راêنا ِلاåند ه; و دنکv راá وزرآ ققحت jرانک رد هک دراد دوجو IJ6ن

±دنز
≤

±دنز نیا هچ ؛تس
≤

 ا; ەدنز ط*حم هچ و شدوخ هچ ،دشا; هتشاد قلعت یرگ9د ه; 

±د*چ*پ یهمه
≤
j ش∆ا�~پ.  

 هک دنکv عضو m6اسpا ناور نورد ار یرگ9د ش∆ارگ د�ورف a2قو دوشv داج9ا m2وافت هچ

±دنز زا شXپ m6امز ه; نآ ِندنادرگزا; ِلاåند
≤
j را یهتفا9ت9درفüناXا مسpاسm

 تالمأت ؟تس6

±دنز ِندرکدوبان ناêما رب ندرکدوبان یەرا]رد وا
≤

اصوصخ ،رگ9د یاه
Ö
 گنج ِط9ا⁄£ تحت 

mاح*لسj zیژولونکت هک mnاج ؛تسا زکرمتم
mاسpا jیرگدوبان یاهتردق 2

 ت�~قت ار 6

vاهنآ .دنکmn اور لالتخا زا هکm
 ⁄,ان m6اور یاهدما*پ رد ،دندربv جنر گنج زا ⁄,ان 6

 هنوگچ هک دزادĪب نیا ه; ات دندرک داج9ا د�ورف یارب a2یعقوم اما ،دن‰سØزv گنج زا

 ⁄,ان m6اور لالتخا .دنکv لمع صخش ِدوخ ه*لع هŸل; ،نارگ9د ه*لع اEنتهن ندرکدوبان

 
6 Ideational  
7 Somatic  
8 War neurosis  
9 Origin  



 مراEچ لصف ۸۶

 jرارکت ناشهصخشم هک دشخ;v موادت »*تامورت یاهموتپم*س ا; ار گنج جنر ،گنج زا

mäو ناما mä©م; رد رفن ک9 :تسا نا9اåهلمح وا ه; ،تسا نارا vاحم ،دوشé؛تسا ە 

 ار نیا د�ورف .دنباv9 موادت امورت زا س' یهنحص رد هک دناگنج یاهەراعتسا همه

1رعم ندرکدوبان یەدنوشرارکت ِتلصخ
6
 vه; رجنم رام*ب رد هنحص نیا رارکت .دنک 

 یاهدنویپ اEنتهن هنحص نیا ،م*نک عیسو ار هجوت یهنماد رƒا .دوشo vامتجا یاوزنا

 زا êÿش بجوم هŸل; ،درادv هگن اÈ£ ار هعماج هک دنکv ف*عضت ار oامتجا

 نیا رد هتیلاوسکس و ود*Ùیل .دتف*ب قافتا ⁄¬کدوخ a2ح د9اش :دوشv دوخ ندرکدوبان

 اهنآ نود; هک یاoامتجا یاهدنویپ و دنراد یاەدنورíJ6]زا ا9 مá شقن یرگدوبان زا لêش

خ هنا*م نیا رد ،تسا نکممان ,ا*س تا*ح
ُ

  .دنوشIJ vشÀاخ و در

 oونه; m6اسpا مسXناüرا ره اEنتهن هک دنکv د*Àأت د�ورف ،تذل لصا یوسارف ِنا9ا© رد

 هتفرگ تEشÅ¬ pج یاههنار زا دناوت|ن ش∆ارگ نیا هŸل; ،تسا شدوخ گرم ِلاåند

 ِنورد ،رتáÿ روطه; و ¬Åج مس∆داس نورد دناوتv ،گرم یهنار نیا رب یدهاش .دشا;

 دناوتv گرم یهنار ١٠ِندرک¬Åج هچرƒا .دوش اد*پ ٩مسXخوزاموداس یەد9د©

 رد a2یلاوسکس یەدننکدوبانIJغ ِفادها د�ورف هک دنک; یIJ6چنآ داقنم ار شایرگدوبان

 ¬Åج تنوشخ ا; a6شوره; هک a2یعقوم ؛د;ا9 هåلغ دناوتv گرم یهنار اما ،دIJگv رظن

 رد مسXخوزاموداس رد نارگ9د ندرکدوبان مه و یرگدوباندوخ مه .دوشv ەداد حیضوت

áخوزاموداس ؛تسا راXهک |س pناش vیادج یهنار دهدj ج یهنار زاÅ¬ ط زاèنآ ِق� 

 نود; دنکv ف3ت ار ¬Åج ل*م ،هناåلطتصرف و ەدنهانپ ،گرم یهنار .دنکv لمع

 زاغآ رگ9دک9 ه; í26سویپ ه; ل*م ا; هک یا¬Åج یهط;ار .دناسانش¢ اراêشآ ار شدوخ هکنآ

vطسوت ،دوش mäشا رامشêشآ رظنه; هک یرگدوباندوخ ِلاêِفادها ِفالخ ارا 

 هک mnاهشÅک ِناماسه;ان و هم*سا£ ِت*ف*ک .دوشv لتخم ،تسا قاشع یەدشهتفگ

 بلغا صخش هک دننکv دوبان ار mnاهدنویپ هک mnاهنآ ا9 ،دندوخ jرگدوبان a6شوره;

vُح رد ،دراد ناشهگن دهاوخêارخ مmäیاهj رد ار شدوخ گرم یهنار هک دنایاهنازور 

±دنز
≤

  .دناسانشÅ¬ vج 

 یهنار ی»ەدنیامنزا;« نوچ ار مس∆داس رگ9د را; ک9 د�ورف ،نآ یاهتلالم و ندمت رد

 نوچ |*هافم ا; گرم یهنار نا*م یرتراêشآ دنویپ وا راá نیا رد اما ،دهدv ناشp گرم

 و مود یهخسp نیا هک تفگ ناوتv عقاورد و دنکv رارقرب یرگدوبان و یرگشاخرپ

ا3حنم رگ9د یرگشاخرپ .تسا گرم یهنار رخأتم
Ö
 مسXخوزاموداس یهنیمز ِنورد 

 ِندوب é6اح اجهمه زا م*ناوت|ن رگ9د ام« دسØ~نv وا هÀارچ ،دنک|ن لمع ¬Åج

»م*ناشوپب مشچ ک*توراIJغ jیرگشاخرپ و یرگدوبان
 jش∆ازفا یەرا]رد دراد د�ورف .١٠

 ِنا�èج ِت�~قت یەرا]رد ،د�~گv نخس اÈورا j£ا£ مسXلانویسان و aäلطگنج

 :دنرادن نآ ه; قلعتم ِت9اضر ا9 تذل ه; 9اåترا یرگشاخرپ ِلاêشا نیا .ت9دوEیدض

 رد هک تسا نآ ÿjصا یەدنیامنزا; و ەدش قتشم گرم یهنار زا رگشاخرپ یهنار نیا«

 
10 Sexualization  



  ۸۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 و »سورا« نونÀا وا هچنآ هچرƒا .١١»تسا ک�⁄£ نآ ا; ار ناEج رب هطلس ،سورا رانک

الومعم دمانv »سوتانات«
ً
الماá فادها اما ،دنهد|ن خر مه زا jیادج 

ً
 :دنراد یداضتم 

 ەورگ ه; ار دارفا ،تسا هعماج نورد ادجمهزا یاهدحاو I26jنس ا9 نداددنویپ ِلاåند سورا

 رد سوتانات .دروآvرد ,ا*س و oامتجا رتگرزب ِلاêشا ِبلاق ه; ار اهەورگ و دنکv لد;

m̄j ن نورد زا و ادج رگ9دک9 زا ار اهدحاو نامه هک تسا نآIJ
 نیاربانب .دنک ⁄,اÈورف راچد 6

í26خاس و رارقتسا ِلاåنده; هک ⁄¬Åک نامه رد j 9امتجا ِدنویپ کoش∆ارگ ،تسj یداضتم 

íسسگمهزا m̄j رد a2حاره; هک دراد دوجو
26
j ؛مرفنتم وت زا نم ،مراد ت‰سود نم :تسا نآ 

±دنز وت نود; مناوت|ن نم
≤

±دنز ه; رƒا مIJمv نم ،منک 
≤

  .مهد همادا وت ا; ندرک

 د�ورف ،mnوس زا .دراد قشع رد هلئسم نیا ه; í26خادرپ یارب توافتم یەویش ود د�ورف

 ِلصف رد .دنکv یراشفا© هناقشاع ِط;اور یهمه یەدنزاس ندو]~لÈEود رب شراثآ ِلá رد

 ِنادقف هکmnاج »ا*لوکنالم و یراوگوس« رد و ،١٢وبات و متوت رد »Í6طاع ندو]~لÈEود«

 زا .١٤تسولÈEود شدوخ قشع ،وBلا نیا رد .١٣دوشv تفج یرگشاخرپ ا; قوشعم

 ِت*بطق زا بطق ک9 یارب vان ،»سورا« یارب یرگ9د مان ،قشع  ،رگ9د mnوس

 jیهموظنم مان مه قشع نیاربانب .دنراد دوجو ترفن و قشع .تسÍ6طاع ِندو]~لÈEود

 د�ورف دوخ عضوم .تسaäطقود یراتخاس زا aäطق مه و تسا ترفن و قشع jیولÈEود

 .د�~گv نخس شایوعد زا ک�روتر یاهنوگه; وا هکنیا یارب د9اش ،دسرv رظنه; مEبم

الماá زگره ضقانتم jیدنبتروص عقاورد
ً
 رورا; ەراومه و دوش|ن عفر ش∆اههتشون رد 

1ا;
2
 vرد »*تاموتپم*س روطه; یرورا; نیا .دنام áخا راIJشآ شêرا vنآ قشع :دوش 

 ندو]~لÈEود یهطساوه; اما ،دهدv دنویپ رگ9د رفن ک9 ه; ار رفن ک9 هک تسیIJ6چ

±وقلا; ،شاm2اذ
≤
j امتجا یاهدنویپ هک دراد ار نیاo ب زا ارíJ

 قشع نیا رƒا ،لقادح ا9 .دIäب 6

 ا9 دراد دوجو قشع رد هک تسا رگدوبان mnوIJن ،دنکv دوبان ار اهدنویپ نیا هک دشاåن

 و ندرکدوبان تمس ه; ار اهناسpا هک یIJ6چنآ :تسا قشع ه; ەد*Ùسچ شدوخ

  .دنراد ناش‰سود بلغا هک m6اسک ِندرکدوبان ِلماش ؛دناشکv یرگدوباندوخ

 نآ ا; ا9 دIJگv رب رد ار یرگدوبان قشع هکنیا یەرا]رد د�ورف شÅیب هک ت*عقاو نیا

 j|*مص ط;اور ه; هک vاïنه مه و تسXن تEجmä دنامv مEبم ،دنکv تفلاخم

±وقلا; و ەدوت jیواáناور ه; هک m6امز مه و درگنv هناقشاع
≤
j ناشرگدوبان vدش∆دنا، 

 ِنا*م jیاهدنویپ نورد هک دراد دوجو یاەدننکدوبان ِت*فرظ ا9آ .دوشv رولåتم

mردق jیا© ا9 ،ەدننکدوبان دنویپ |سق ؛تساهەورگ
 یهمه« هک تسا نا*م رد 2

 oامتجا تاطاåترا هک oامتجادض یەIJ6گنا |سق ؟»دنکv عطق ار کI2شم یاهدنویپ

 ؟دلسگv مه زا ار

 اهەورگ ،د�ورف شÅیب رد ؟دنکv ەزراåم oامتجا jیاهدنویپ عطق ا; ،ناور رد IJ6چ هچ

 تمس ه; ار ناشیرگدوبان دنناوتv مه و دننک دوبان ار دوخ m6jورد یاهدنویپ دنناوتv مه

±دنرادزا; |سق هک د�~گm6 vارگن ا; وا .دنهد تEج اهەورگ رگ9د
≤
j یداقتنا یەوق vدناوت 



 مراEچ لصف ۸۸

 یەرا]رد ش∆اههتشون رد د�ورف نیاربانب .دشا; ناسریرا9 یرگدوبان لêش ود ره ربارب رد

±دنرادزا; ِتردق ِت�~قت زا ،ەورگ یواáناور
≤
j یداقتنا یەوق نیا vن~Øهک احرد .دس üاñ 

1رعم ندرکدوبان ِل;اقتم jیوIJن یه;اثمه; قشع
6
 vرظنه; عقاوم یه*ق; رد ،دوش vدسر 

1ارگونوم رد .دراد ار ت*مها ن�I2شXب هک تس»یداقتنا یەوق« نیا
6
j ۱۹۲۱، ناورáیوا 

 ،دنکv ف*صوت ار لمأت و شجنس فلتخم ِلاêشا »یداقتنا یەوق« ،وگ9ا ِل*لحت و ەدوت

 ؛دIJگv رارق »وگ9ارÈ~س« ا; دنویپ رد یداقتنا یەوق ،د9ا و وگ9ا رد ،دع; لاس رد اما

اتیاEن .وگ9ا رب ەدشدازآ j|حرmä زا êÿش
Ö
»نهرف« یه;اثمه; وگ9ارÈ~س 

≤
 یهنار زا بان 

í26شادزا; یهنادمعت و هنا9ارگشجنس ِلاêشا ق�èط زا دناوتv هک دوشv ف*صوت »گرم j 

 ِتمس ه; یرگدوبان ِت9اده یهطساوه; a6ع9 نیا و دورب یرگدوبان ا; هل;اقم ه; ،١١دوخ

í26شادزا; نیاربانب .یرگدوبان یهناêت دوخ j ش |سق دوخêیهنالمأتم و هنا9ارگشجنس ِل 

mوIJب ِتمس ه; هک تسیرگدوبان
 ه; .١٥تساەدش یIJگتEج یرگدوبان ِفادها ِندش6

 |سق رتشXپ هک ،یرگدوبان یهناêت ِندشدازآ زا ندرکیIJگولج ،رگ9د IJبعت

±دنرادزا;«
≤

mاور IJ6vناêم نوچمه ،دوبەدش ف*صوت ١٢»
 تواسق ه; هک دنکv لمع 6

 ه; شایرگدوبان تردق ِت9اده وگ9ارÈ~س راá .دمانv وگ9ارÈ~س ار نآ د�ورف و تسا ل9ام

 یهتخ*سگراسفا ِلمع هک تسا نیا لحەار نیا لêشم .تسیرگدوبان jیاههناêت ِتمس

 دوخ ندرکدوبان ه; لد; ار یرگ9د ندرکدوبان ؛دوش رجنم ⁄¬کدوخ ه; دناوتv وگ9ارÈ~س

 رب و تسا ساسح لمع jیاهدما*پ ه; تóسp رظنه; »یداقتنا یەوق« ،mnوس زا .دنک

 یوس زا .دنک یIJگولج ەدننزبXسآ jیاهدما*پ زا ات دنکv تراظن شÅک و نا*ب ِلاêشا

 ەدننکدوبان ەوقلا; وگ9ا ا; تóسp رد شفده ،گرم یهنار ِنا*ب |سق یه;اثمه; ،رگ9د

 دناوتv ،دشا; یرادزا; نود; گرم یهنار ِدوخ رƒا ،دوخ jیIJگولج ِلدتعم ِلêش .تسا

 ،6̊قانتم روطه; .دوش ⁄¬کدوخ ه; فوطعم ِت9دودحم نود; jیرازآدوخ ه; رجنم

 |سق ه; لد; دوخ ،تفرگ ار یرگدوبان یهناêت یولج نآ ا; دوشv هک یایداقتنا یەوق

mورد jیرگدوبان یهناêت
 .دنکفا*ب رطخ ه; ار وگ9ا دوخ ِتا*ح هک یوحنه; ؛دوشv ەدش6

 زا ندرکیIJگولج jروظنمه; گرم یهنار رب د9ا; سورا ِدوخ زا تظافح ِتال9امت ،نیاربانب

 دنک لمع ەدننکدوبان وگ9ا ِه*لع وگ9ارÈ~س رƒا .دنوش هتس¢ راá ه; شرگدوبان درŸلمع

 ندرکدوبان ا; دراد زونه ،دIJگ; ار گرم یهنار یەدننکدوبان ِنا*ب jیولج هکنیا روظنمه;

 .تسوگ9ا ِدوخ هŸل; ،تسXن ناEج ا9 یرگ9د رگ9د رطخرد یەژبا اما ،دنزv هلáو£

 ار�ز ؛ندرکدوبان زا یIJگولج یارب تسیدودحم ِتس&راj áیاراد یداقتنا یەوق نیاربانب

 ه; .دنک لI2نک ،دنکv لمع شراووگ9ارÈ~س ِلêش ِق�èط زا هک ار m6درکدوبان دناوت|ن

 زا تظافح áÿ روطه; و ،ار دوخ زا تظافح هک تسا زا*ن ل;اقتم mnوIJن ه; ل*لد íJ6مه

±دنز
≤

 نیا ا9آ ؟تسا*نام شمان ا9 و دوش ەد*مان قشع د9ا; وIJن نیا ا9آ .دنک ب*قعت ،ار 

 
11 Self-restraint  
12 Inhibition  



  ۸۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

mامهنیامدع ِلماش وIJن
 زا یداقتنا یاهلصاف هک ١٣هتخ*سگناور ¨ضوم ِذاختا ا9 تس6

pهعماج رد دوجوم ک*‰س∆داس ِطاش vگIJ؟د  

اè�åقت ا9 و لاس ک9 هک ،وگ9ا ل*لحت و ەدوت یواáناور رد
Ö
 وگ9ارÈ~س یه�èظن ِطس¢ زا لåق 

±دنرادزا; jعطق نآ طسوت هک IJ6vناêم :دسرپv د�ورف ،تساەدش هتشون
 تواسق زا ١٤≥

 م*�~گa2 vقو ؟م*‰سه مIJ6ناêم نیا یاهلمع لوئسم ام هنوگچ ؟تسXچ ،دتفاv قافتا

 عاونا هک m6امز ا9 ؟تسXچ نامروظنم ،تفرگ ارف ار a2یعمج »ساسحا زا Òäوم«

 íJ6نچ رƒا هک دنوشv »دازآ« مدرم زا ñوبنا ِت*عمج رد د9دش ِتاساسحا زا ˚خشم

1ا; ەدشpنا*ب ،دوبن راá رد a2یعمج
2
 vضوت هچ ام ،دنام*ß یرگنا*ب نیا یەرا]رد 

 نآ زا اما ،ەدوب é6اح اجنآ ەراومه ÿ*م هک تسانعم نیا ه; »ندشدازآ« ا9آ ؟م�راد

 ضحمه; نیاربانب و دراد یراتخاس ەراومه »ندشدازآ« نیا ا9 ؟تساەدش یIJگولج

mا;اختنا j|سر ِماقم ک9 هک م*�~گ; ام رƒا ؟دهدv لêش مشخ و ل*م ه; ندمآدوجوب
2 

 ،تساەدرک زاجم ار ەدI2سگ a2سرپداژن ا9 ەدرک رداص ار ,ارهنز زا ید9دج ج~م زوجم

 اجنآ رد اEنیا یهمه هک م9دقتعم ا9آ ؟م*نکv بس‰نم وا ه; ار ت*لماع زا oون هچ

 نونÀا و ،دندوب ˚خشم ِلاêشا رد اجنآ رد ا9 ؟تساەدروآ دوجوب ار اهنآ وا ا9 و دناەدوب

 ا9 هناêت ،تروص ره رد ؟تسا ەد*شخ; ید9دج لêش اهنآ ه; وا jشÅک و راتفگ

 و )ەداد لêش و حèط oونه; ار نآ و( تساەدرک »بوک£« ار نآ هک m2ردق یهطساوه;

 نآ ه; ،åÿق ِبوک£ ا; تóسp رد هک( تساەدرک »دازآ« ار نآ هک m2ردق یهطساوه; ا9

 ،م�èیذ$ب ار ک*لورد*ه  دم هک م*شا; نآ رب رƒا .د;اv9 راتخاس ،)ەداد ˚خشم یانعم

±دنرادزا; هک m6امز دوشv دازآ »یژرنا« زا a2یمá د�~گv هک  دم
≤

 ەاïنآ ،دورv الا; 

±دنرادزا; هک دشا; ازهلئسم رƒا اما .ددرگ نا*ب هچ و دوش هتشادزا; هچ د9آv دوجوب هناêت
≤

 

 هتخاس ار ەدشبوک£ رما jیاوتحم هل*سو نآ رƒا و تساەدش لامعِا یاهل*سو هچ ا;

±دنرادزا; jیوIJن ،ەدشهتشادزا; I2شXپ یهناêت ِندمآدوجوب ەاüنآ ،دشا;
≤

 یرانک ه; ار 

 ،شل9الد ؛دناIJ6گناvرب ەدنرادزا; تردق ه; ەدشñدنامزاس یاهلمح و دEن|ن

 ِداقنم ،د9آv دوجوب هک یاهناêت نیاربانب .دنکv راåتعاmä ار شایواعد و ش‰یعو⁄/م

IJناêم jعبات هک درادن دوجو vاخ ا9 هطساوmä یژرنا چیه نیاربانب و دوشIJ vسافت
 jیاهم6

1الخا و ,ا*س یواعد هنالاعف هناêت نیا .دشا; ندادزوجم اí26 9شادزا;
2
 شلاچ ه; ار یا

±دنرادزا; زا هک تساەد*شک
≤

 ه*لع هنادجم هناêت ؛دناەدرک ت9امح ار نآ و هتشاد ت9اêح 

1الخا یاهیرواد و ,ا*س یاهmäا�زرا ه*لع اEنتهن :تساەدرک لمع یداقتنا یەوق
2

، 

 هک یاهناêت .دنکv نکمم ار ود ره هک ÿمأت یهش∆دنا áÿj ِتلصخ ه*لع هŸل;

±دنرادزا;دوخ
≤
j 1الخا

2
IJچ نآ jساسا شدوخ ،دنکa0 vنخ و ەدنÀارپ ار 

 د�ورف هک تسی6

 ،وگ9ارÈ~س یارب ⁄¬لاچ íJ6نچ ه*لع دسرب رظن ه; هک تسا نکمم .دمانv »وگ9ارÈ~س«

±دنرادزا; زا د9ا;
≤

1الخا یاه
2
اصوصخ 

Ö
 ،دنکv ل*محت شدوخ ه*لع دوخ هک mnاهنآ 

 
13 Neurotic position 
14 Dis-inhibition  



 مراEچ لصف ۹۰

 ندرکدوبان یەوقلا; jیوIJن دوخ وگ9ارÈ~س هک دوشv صخشم هکm6امز اما .م*نک ت9امح

  :دهدv حیضوت هنوگنیا ار هلئسم د�ورف .دوشv رتەد*چ*پ هلئسم ،تسا

 a2نوشخ ا; وگ9ا ه*لع ،دراد ش‰طلسz تحت ار ñا>آ هک یوق ەزادنا زاشXب یوگ9ارÈ~س

mä;مشخ ششخ vگIJوگ ،دmn هک áسد مس∆داس ِلI
 را*تخا رد ار صخش نورد ریذ©س2

»نهرف ،دشا; یIJ6چ íJ6نچ رƒا ،دنکv تردق لامعا وگ9ارÈ~س رب نونÀا هچنآ ...دراد
≤

 بان 

اåلاغ وگ9ارÈ~س عقاورد و تسا گرم یهنار زا
Ö
 áالما

ً
 تمس ه; ار وگ9ا هک دوشv قفوم 

  .١٦دنارب گرم

 دازآ رگ9د شخ; ه*لع هک دوخ زا ⁄¬خ; jششخ;mä ِتنوشخ زا ،دشا; یIJ6چ رƒا ،IJ6چ هچ

 یارب وگ9ا ِەار هک دنکv مامت یوعد نیا ا; ار هلمج د�ورف ؟دنکv یIJگولج ،تساەدش

 عفد عقومه; ار شاملاظ« هک تسا نیا ،دراذگ; مامتان ار دوخ jیرگدوبان ِت*قفوم هکنآ

  .»ا*نام ه; ش∆اج نداد یهطساوه; ؛دنک

 زیامت د�ورف í26م نیا رد .دهدv عاجرا )۱۹۱۷( »ا*لوکنالم و یراوگوس« ه; اجنیا د�ورف

 تóسp ف*عض هچرƒا 9Í2دصت  وا رد .دنکv رارقرب »ا*لوکنالم« و »یراوگوس« نا*م

 نادقف ِت*عقاو ِقیدصت vود رد و دراد دوجو  آەد9ا ا9 ˚خش ِنادقف ِت*عقاو ه;

±ژ�و |سق یه;اثمه; هتفرتسدزا jیرگ9د ،ا*لوکنالم رد .دروخv تسکش
≤
j ورد وگ9اm

6 

vوگ9ا زا یوزج هک انعم نیا ه;( دوش vش و )دوشêÿ ز£دوخ زاpیرگشj هتفا9تدش 

 .دنکv ورور�ز و رارقرب زا; ار هتفرتسدزا jیرگ9د و وگ9ا íJ6ب یهط;ار ناور حطس رد

 وگ9ا دوخ ه; تóسa6 pکفاماEتا ِتمس  ه; هتفرتسدزا ِلآەد9ا ا9 صخش ه*لع a6کفاماEتا

»vط نیا ه; و »دخرچèیهط;ار |سق یه;اثمه; هتفرتسدزا یەژبا ا; یهط;ار زا ق� 

دوشv تظافح هتفرگناج m6jاورنورد
 هک د�~گv د�ورف مه í26م نآ رد a2ح .١٧

 یهنحص نیاربانب .تسا ەدنشک ەوقلا; ،دوشv دازآ وگ9ا ه*لع هک ١٥یاەIJ6تس

1ارگوÈ~ت یارب دوشmn vوBلا ک*لوکنالم jیرگشpز£دوخ
6
j س رخأتم~Èوگ9ا و وگ9ار.  

 نآ دومن هک تسیرگشpز£دوخ لوا ش∆ارگ :تسا داضتم ش∆ارگ ود لماش ا*لوکنالم

íسسگ m̄j رد هک تس»ا*نام« مود ش∆ارگ و تس»نادجو«
26
j هتفرتسدزا یەژبا ا; دنویپ 

تسا هتفر هک یاەژبا زا هنالاعف j⁄,وپمشچ ا; تسا
 و »ک*نام« ِتاماEتا و تا9اêش .١٨

 یەژبا ا9 لآەد9ا ا; دنویپ í26سسگ یارب وگ9ا ِد9دش یاهشالت ،ەژبا ه; تóسp یژرنارپ

í26شادهگنەدنز ه; ل*م زا 7اح ،هتفرتسدزا j دنز هن و تسا نادقف±
≤

 هچنآ ه; ند*شخ;

 jیامنرود ه*لع تسا ەدنز مسXناüرا jضاI2عا ا*نام تفگ ناوتv .هتفر تسد زا

 گرم یهنار موادت وگ9ارÈ~س رƒا نیاربانب .ەدشpیرادزا; mnوگ9ارÈ~س طسوت شpدشدوبان

 تEج دوخ ه*لع و ا*ند ه*لع هک تسیاەدننکدوبان شÅک ه; 6̧اI2عا ا*نام ،تسا

 ؟دراد دوجو هنار�⁄£ یهخرچ نیا زا نوIJب ñار چیه ا9آ« :دسرپv ا*نام .تساهتفرگ

  .»؟م�~شv وره]ور یرگدوباندوخ یهطساوه; یرگدوبان ا; هک یاهخرچ

 
15 Hostility  



  ۹۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ا; داضتم ش∆ارگ ،ا*نام یوIJن اما م*سرv وگ9ارÈ~س ه; ا*لوکنالم زا ،عقاوم ÀI0ا

aمواقم زا mnاهخن£ تسا نکمم ،ا*لوکنالم نورد یرگشpز£دوخ
 ربارب رد رگ9د 2

mوگن£ لاåند oونه; هک »*نام یوIJن .دهد; تسد ه; ندرکدوبان
6
j ردق ،تسا رگمتسm

2 

 هتفرگرظنرد ندشنامهنیا jراد9ا© jیاهدنویپ هک هچنآ í26سسگ یارب تسا مسXناüرا زا

vرا .دوشüناXفم مسEوv ا3حنم ِما*ق |سق س' ،ناور و نت ِنا*م تسیاهناتسآ
Ö
 

±دنز j̈*بط
≤
j ن رگنا*غطXعطق .تسj ندشنامهنیا

 تردق ا; mnورا�ور یارب تسñار١٦

±دنز ِندنادرگنما و یرگدوباندوخ
≤
j را دوخüناXم ه; .مسIJ

 ،دلسگv ار اهدنویپ ا*نام هک m6ا6

 یداقتنا یدرکراá ؛دنکv عطق ار دراد زا*ن نآ ه; وا هک یدا*قنا و رگمتس ا; ندشنامهنیا

v9گرد :د;اIJ رد و تسا m̄j ش زا .دنک لح ار نارح; ک9 ات نآêÿ دنز هک تردق زا±
≤
j 

mاور ِداEن ک9 د�ورف د9د زا وگ9ارÈ~س .دIJگv هلصاف ،دنکv د9دEت ار مسXناüرا
 و ،تس6

 یرگمتس تفگ ناوتv نیاربانب .دIJگv دوخ ه; IJ6ن oامتجا êÿش داEن ک9 یه;اثمه;

 IJظن ،oامتجا تردق ِلاêشا وگ9ارÈ~س هک m6امز نامه رد دنکv اêتا m6اور ِدا*قنا ه;

اق*قد هکنیا نود; هک تسا نیا یداقتنا ِدرŸلمع ِدIäن .دشکv دوخ ِتمس ه; ار ،یرگمتس
Ö
 

 زا ،تسmnاهر m̄ رد نآ زا صخش هک دنک رارکت و د*لوتزا; ار یایرگدوبان ojامتجا ِلêش

 ،نیاربانب ،رگمتس ِدقن .دناەدرک نما ار صخش ِنآ زا jیرگدوبان هک دلسگ; mnاهدنویپ

 هکنیا نود; تساهتفرگ تEج وگ9ارÈ~س ِتمس ه; هک تسیداقتنا یاەوق ِلامعا |سق

pت هک دنک رارکت ار »ندرکدقن« زا یاهخسEدنز یەدننکد9د±
≤

  .تس

 یەدشدازآ jیوگ9ارÈ~س یهنا9ارگ⁄¬کدوخ و ەدنشک ِفادها رب هåلغ یارب د*ما اEنت ا*نام

 ِتردق ا; اEنت هÀارچ .دنک یرواد گرم دح£ ات ار وگ9ا دناوتv هک تسا هتخ*سگراسفا

 /Xم ،تساەدش ندشداقنم jراتخاس هک رگمتس قطنم و رگمتس زا í26سسگ هک تسا*نام

vدوش. 

انئمطم نم
Ö
 ا*نام هک منک د*Àأت مهاوخv اEنت ،مهد; m6امرEق لادم ا*نام ه; هک مهاوخ|ن 

»تسóمه ی»هنا9ارگعقاوIJغ« ِلاêشا نآ ات دهدv ام ه; ١٧یزمر ِنا]ز
≤
j روش,

 م*مEف; ار ⁄

 ک9 رگمتس ،دشا; هچره .د;اv9 تEج هناåلطرادتقا و هنا9ارگمتس m6jارمêح ه*لع هک

mوگن£ و تسا© jیور تردق jیاههکåش یهطساوه; هک تسهنوƒادخ ِناسpا
 ،ک*نام شا6

»تسóمه رب a6تبم
≤

 هک تسا رگمتس ±دوک شدوخ تلود £ هک m6امز و .تس⁄¬∆ازفا و 

 راوهتف*ش Æجوت ا; ار ش‰کرح ره اههناسر و دنکv نار�و تEج همه رد ار یIJ6چ ره

mاسک یارب  اع mnاضف ،دننکv لاåند
 یاههکåش دنهاوخv هک دوشv ەدوشگ 6

»تسóمه
≤

»تف*ش ِد*ق زا و دنزاس¢ ار ناش
≤

Iسا یاهەویش jیاشامت 
í26فرتسدزا ک�تا2 j 

mاIJ6مه; .دنوش اهر ،شالI2نک
 Æjجوتmä ا; و دننکv لاåند ار یاهناوید رگمتس m6اسک هک 6

 نامهنیا شایرگدوبان ِت*فرظ و تردق رب a2یدودحم ره و نوناق ه; تóسp شایدمع

 
16 Dis-identification  
17 Cipher  
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vنجدض ،دنوشóتبم شa6عطق رب تسj امهنیاm
»تسóمه زا  اêشا .6١٩

≤
 íJ6نچ رد 

aتبم هŸل; ،دن‰سXن تلود j£ ا; m6امهنیا رب a6تبم ،⁄¬óنج
mامهنیا jعطق |سق رب دنا6

6 

±دنز« ِلاد تحت هک
≤

±دنز نیا اما ،دنکv لمع »
≤

±دنز ه; Â]ر 
≤
j ناتا*ح رظندمïیرا

١٨ 

±دنز یارب شóنج نیا .درادن هنا9ارگل*لقت
≤
j داتس∆ا یرگ9د±

≤
 vدنز :دنک±

≤
  .١٩ەدنیآ 

 اما ،دنامEم oامتجا یاهدنویپ یراüدنام و  دمه یارب áÿ روطه; اهندشنامهنیا

±وقلا; اهنآ
≤

 هک دنهدv زوجم یاەدننکدوبان یاهشÅک ه; و دنراد IJ6ن یاەدننکدوبان 

 زا Í6لتخم ِلاêشا هک تسا مEم کش نود; .تسا تازاجم زا فاعم و نوصم

 رد .دنوشv ەدناوخ »ندشنامهنیا« تع£ه; ñاü هک م�IJگ; رظنرد ار ندرکm6ورد

 تظافح ەIJ6تس زا êÿش زا ،هتفرتسدزا ِلآەد9ا ا9 یرگ9د ِندرکm6ورد ،ا*لوکنالم لêش

vناج نآ ه; و دنک vرا دوخ هک دراد ار نیا تردق هک دهدüناXدنک دوبان ار ەدنز مس. 

mوIJب زا وگ9ارÈ~س هک m6امز a2ح ،نیاربانب
 یه;اثمه; ،دنکv یIJگولج یرگدوبان ِندش6

1ا; رگدوبان ەوقلا; یرازبا
2
 vهک دنام vهک دنک تمدخ یاەدنشک فادها نامه ه; دناوت 

IشXب ه; تمدخ ق�èطزا ؛دIJگ; ار نآ jیولج دوب رارق
 .⁄¬کدوخ عقاورد و دوخ ندرکدوبان 2

1الخا دما*پ
2
 یرازبا ەراومه وگ9ارÈ~س هک تسا نیا د�~گv هنیمز نیا رد د�ورف هچنآ 

±دنرادزا; ِلامعا یارب ف*عض
≤

 وگ9ارÈ~س تنوشخ ام هکنآ رگم ،دوب دهاوخ تنوشخ رب 

mوIJب ِنا*ب رب ،ەدنشک مه ردقچره ،ار
 هک ،ا*نام اما .م*هد حیجرت نآ ن�àگ9اج یەدش6

±دنز ه; ک*نام ل*م ەاوگ
≤

 .دهدv ید9دج ِناêما ام ه; هک تسیزمر m6ا]ز ،تسا ندرک

 هک راïنا ،دوش|ن ک*نام ناƒEان یراá چیه ؛تسXن ند�زروشÅک یارب mnوBلا ا*نام

vام*قتسم ار ا*نام ناوت
Ö
 ا*نام .تسXن íJ6نچ .دنادرگرب ,ا*س jراذگرثا تمواقم زا êÿش ه; 

 ،دوجو نیا ا; و .دهدv تسد زا ار ت*عقاو ا; تóسp و دنکv ولغ ەژوس تردق یەرا]رد

 اÈوتسد ،ەدش¨*بط و تسا رقتسم هک a2یعقاو کرت یارب m6اور ¨;انم م*ناوتv اجک

 لاحرد هک ¬ک رد و دنزv س' ار دوجوم ت*عقاو jشریذ© ا*نام »mnارگعقاوIJغ« ؟م*نک

±دنز ه; ل*م |سق ه; ،تسا ەدنبا9تدش یرگشpز£دوخ لاêشا ا; دIäن
≤

 دنزv گنچ 

اتقوم دناوتv ،یرگمتسدوخرب و یرگدوباندوخ نآ .دنکv ت�~قت ار نآ و
Ö
 یهطساوه; 

»تسóمه رد í26فرگرگنس
≤
j امتجاoj ب تسکش زا ⁄,انEلآەد9ا ام زا مادکچیه ؛د;ا9 دوب 

±دنز
≤

»تسóمه ،کI2شم ِتسکش نیا و م9درکن 
≤

 jحیجرت .دزاسv ار یربارب زا ام کرد و 

mوIJب ِنا*ب ه; تóسp راوگ9ارÈ~س تنوشخ
6
j مه دناوت|ن یرگدوبانXش«

≤
 ار�ز ،دشا; 

Iنک  و ەIJ6تس ñدناماس رد ñورگ هکm6امز
 ەIJ6تس تقونآ ،دروخv تسکش نآ رب ل2

vش دناوتêÿ گ; دوخ ه; ەدنشکIJورگ یاهنویسامروف ،ەوالعه; .دñهک دنراد دوجو یا 

mوIJب jنمشد ک9 تمس ه; ار ەدننکدوبان jیەIJ6تس
 بXترت نیاه; و دنهدv تکرح 6

±دنز ندرکدوبان
≤

±دنز ەوبنا ِندرکدوبان a2ح ،
≤

 رب دناوتm6 vامهنیا .ددرگv نکمم ،

±وقلا;
≤
j امز ،دنک تلالد یاەدننکدوبانm

mامهنیا jیاهدنویپ ه; ñورگ هک6
 لêش یا6

vب ه; هک دهدIJوm
±وقلا; ِدوخ ِندش6

≤
»تس¢ اهدنویپ نآ یەدننکدوبان 

≤
 m6ارگ9د نآ .دراد 
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 مسجتم ار یدوبان راوحبش êÿش رد ،دنکv عطق ار شاm6امهنیا اهنآ ا; ەورگ هک

vار یدوبان نیا .دنزاس vصا ەورگ ِدوخ زا تفگ ناوتÿ غ( ماوIJاما .دناهتفرگ )ح3م 

mامهنیا jعطق هکm6امز ،لاثم روطه; .دنک لمع هنوگنیا هک تسXن روبجم m6امهنیا
6 

 تردق ا; دراد ،دوشv ادج یرگمتس لاêشا زا هک دهدv ناشp ار یداقتنا a2یفرظ روEظ

 نیا .٢٠تسیرگمتس ِم�ژر ک9 ند*چرب شفده هک دنکv لمع شدوخ یەدننکدوبان

»تسóمه ِنورد IJ6ن ەویش
≤
j قافتا تاساسحا vح اما ،دتفاa

mامهنیا ِلماá ِتلاح IJ6ن نیا 2
6 

 9Âا⁄£ ره رد هک م�راد راáو£ mnولÈEود jیاهدنویپ ا; ام هک تسا نیا ت*عقاو .تسXن

±وقلا; ه; دناساسح و دنایروé6 اهداحتا jیارب
≤

 هک یاەدننکدوبان و ەدننکقیدصت یاه

mامهنیا jعطق هک m6امز .د9آvرب ک*تامل]ورپ یهط;ار دوخ زا
 تóسp راوهتف*ش ِدا*قنا ،6

mامهنیا jعطق ەاüنآ ،دنکv لتخم ار رگمتس ه;
  .تسیداقتنا و ک*نام ە/ک9 ،6

 ەاüنآ ،دنکv بسک راختفا یرگدوبان زا یIJگولج ِناêما اEنت یه;اثمه; وگ9ارÈ~س رƒا

mوIJب ەIJ6تس ،ا*لوکنالم رد .دنکفاv رطخ ه; ار شدوجو و ددرگvرب ەژوس ه; یرگدوبان
6 

pتس یەژبا وگ9ا اما تساەدشIJ6ەدنشک ەوقلا; یە vتس ؛دوشIJ6ندرکدوبان ِتردق هک یاە 

±دنز یارب ار ارگعقاوIJغ ÿ*م ا*نام اما .دراد ار مسXناüرا دوخ ،ەدنز jیوگ9ا
≤

 و ندرک

 و تسXن یریذ©کرادا ِت*عقاو چیه رب a6تبم دسرv رظنه; هک دEنv شXپ ندروآماود

íJمز رد ندرکورف یارب mäوخ یه9ا© چیه
6
j ا*س ِم�ژر,j اج ات .درادن ˚خشمmn ه; هک 

 لêش |سق هکنآ نود; دوش a2سا*س ه; لد; دناوت|ن زگره ،ددرگvرب ا*نام دوخ

 زا mnاهتلاح ه; ار ید9دش »mnارگعقاوIJغ« اما ،دIJگ; دوخ ه; Úانرطخ ِندرکدوبان

»تسóمه
≤

 مغرالع و تسا IJ6مآتنوشخ یاهم�ژر ِند*چرب ِلاåند ه; هک دنکv ق�رزت 

  .دراشفv یا© رگ9د a2یعقاو رب ،تالêشم یهمه

 

 تنوشخ زا ندرکی:'گولج

 یIJگولج یرگدوبان زا IJ6چ هچ هک دن‰شاد ار نیا یهغدغد ود ره íJ6تشXنا و د�ورف

vرگ9د یاهنار ا9آ ؟دنک vلغ گرم یهنار رب دناوتåدنرادزا; ا9آ ؟د;ا9 ه±
≤

 ِت�~قت ه; 

 د9ا; ام هک د�~گv ویتانI2لآ ک9 .م�راد ویتانI2لآ ود ام ،دراوم بلغا رد ؟دراد زا*ن نادجو

1الخا m2رفن هک م*هد شزومآ نادجو زا  اêشا ا; ار نارگ9د و نامدوخ
2
 ه; تóسp ار 

Iلآ رظنم زا .دننکíJ6 vقلت تنوشخ
 ات م*نک افوکش ار قشع jیاهدنویپ د9ا; ام رگ9د ویتان2

 jیاهدنویپ زا دوخ نادجو رƒا .م*هد تسکش شا»*ناêم jیراد9ا© رد ار گرم یهنار

 دوشv هنوگچ ەاïنآ ،دناتسرپداژن و تسXشاف ،تسXلانویسان هک دنک عافد یاoامتجا

اåلاغ رگمتس ِتردق زا تعاطا ؟درک ه*کت تنوشخ زا یIJگولج یارب نادجو ه;
Ö
 ه; زا*ن 

 روتسد ک9 نوچ ش∆ارب شدوخ ِندرکداقنم هک ،دهدv لêشو£ ار نآ و ،دراد یاەژوس

1الخا
2
Iنک زا شØ~خ jیزاسÆت .دوش 

 Æتنم ەژوس j⁄,اÈورف ه; تسا نکمم ،رگمتس ل2



 مراEچ لصف ۹۴

اصوصخ ؛دوش
Ö
 م�ورب قشع غا£ رƒا .دشا; ەدمآرد وگ9ارÈ~س ِبلاق ه; لI2نک نیا هکm6امز 

 ÿحەار نیاربانب و م�راد راáو£ یرتدنمتردق jیوIJن ا; ،م*نک ت9امح شاباتوبت زا و

 زا و دوشv ف�èعت شpدو]~لÈEود ا; ،دشهتفگ هک هنوگنامه ،قشع اما .تسا تسد رد

 یارب ñار د9ا; دسرv رظنه; .تسا ناسون رد ترفن و قشع íJ6ب یراتخاس ث*ح

±دنز
≤

 هن ار ندو]~لÈEود هک ñار .درک اد*پ شpدو]~لÈEود دوجوا; ندرکلمع و ندرک

 یIJگتEج هک دمEف; m6٢٠ورد ِلصاف دح |سق یه;اثمه; هŸل; ،تس¢نب ک9 یه;اثمه;

1الخا jرادرک و
2

1رع
6
1الخا رادرک |سق اEنت ار�ز .دåلطv ار 

2
1رع

6
±وقلا; هک 

≤
 

 m6اسک .دنک تمواقم نآ ه*لع هک تشاد دهاوخ ار تخ; نیا ،دسانشv ار شاەدننکدوبان

 هک دوب دنهاوخن رداق زگره ،د9آv نوIJب زا اEنت و هشXمه یرگدوبان دننکv نامü هک

1الخا jیهåلاطم
2

1رع
6
j هرپتنوشخIJ

 مهاوخv .دننک لمع نآ قباطم و قیدصت ار ی6

mاور دحاو ِنآ رد هک ÿئاسم یIJ6هرپتنوشخ و تنوشخ هک م�~گ;
-,ا*س و 6

1ا; ،دناoامتجا
2
 v1الخا لمأت نیاربانب و دننام

2
1رع

6
اق*قد د9ا; ثح; رب 

Ö
 یهناتسآ رد 

  .دتف*ب قافتا oامتجا و m6اور یاهناEج

 ؛د9آv دوجوب ۳۲-۱۹۳۱ یاهلاس رد íJ6تشXنا و د�ورف تاåتاêم رد یاهلئسم íJ6نچ

ناملآ و شèØتا زا اهنآ ِبقاعتم ِد*عåت و رلتیه ِند*سرتردقه; ِک9دزن mnاهلاس
٢١. 

 وا .٢٢دوش اهر »گنج د9دEت« زا دناوتv ت�⁄/¢ هنوگچ هک دسرپv د�ورف زا íJ6تشXنا

 »تردق توEش« هقåط نیا و تسا »مúاح یهقåط« ِگنچ رد هک �a2⁄/¢ تشون£ یارب

 زا و دروخv فسأت ،»دراد IJ6تس £ ÿم ت*مúاح رب a2یدودحم ره ا;« و ەدرک شاهفخ

 گنج هک یاهنامز رد شرظن دم »یداقتنا jیرواد« هک دسرپv ¬ک ناونعه; د�ورف

 اههنار رد mnانبم ا9آ دسرپv وا .تسا ن�èتمEم ،دنکv د9دEت ار اÈورا رگ9د را; کm6 9اEج

mاسpا m6jاور ِتا*ح هک دراد دوجو
 تنوشخ یەدنرادزا; j,ا*س ِتام*ظنت |سق یارب ار 6

 درک رارقرب  انویè�Ùت اa6 9مجنا تسا نکمم ا9آ هک دسرپv وا ،صخشم روطه; ؟دزاس¢

íJتشXنا ؟دIJگ; ار اههنار نیا یەدننکدوبان ِتردق jیولج دناوتب هک
 ار هلئسم تسخن 6

 دربIJ6 vن ,ا*س یاهداEن jحطس رد ار هلئسم íJ6نچمه اما ،دنادv ەدننکدوبان یاههنار

 هک دننک راذƒاو ÿلملاíJ6ب یهند; |سق ه; ار ناشت*مúاح هک دهاوخv اهتلم زا و

íJب ِت*نما ِتنامض و گنج jیرادزا; ِلاåقرد دEعت ناهاوخ
 ,ا*س فده نیا .تسÿلملا6

í26خاس ه; اناوت دنشا; m2ادوجوم اهناسpا هک د9آv تسد ه; m6امز اEنت j رادتقا عجارم 

íشادزا; ِتردق IJ6ن عجارم نیا و اهنآ ه; ندشم*لسz و ÿلملاíJ6ب
 هتشاد ار گنج زا 26

 گنج تشگزا; ەاüنآ ،دنک ف*عضت ار ت*فرظ نیا هک دشا; یاهنار ا9 ش∆ارگ رƒا .دنشا;

áالما
ً
mامز تساەدناوخ ار د�ورف íJ6تشXنا هک تسا نشور .تسا نکمم 

 ا9آ دسرپv هک 6

 ه; دناوتv نیا ا9آ و دنراد »ندرکدوبان و ترفن یارب m2وEش« ناشنورد اهناسpا

 یاههنار ا9آ هک دسرپv مه وا نیاربانب ؟دوش رجنم »¨مج نونج |سق mäjا9تردق«

mاسpا mnاهداEن و اهرادرک ا9آ هک دسرپv مه و ،هن ا9 دنوشv راEم ندرکدوبان
6 vدنناوت 

 دنکv ناشpرطاخ وا ؟دنهد ش∆ازفا ار گنج زا í26شادزا; ناêما هک دنشا; هتشاد دوجو
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 ا; ÿخاد گنج مه و دIJگ; دوخ ه; ار اهتلم نا*م گنج لêش دناوتv مه تنوشخ هک

»یداژن یاهت*لقا یهجنکش و رازآ« مه و aäهذم تاåصعت یەIJ6گنا
٢٣.  

 ار ,ا*س jیIJگعضوم |سق شاتاظحالم اما درادن یاÿمع jحèط چیه د�~گv د�ورف

 ن�àگ9اج تنوشخ و قح ِنا*م زیامت هک تسا نیا شداEنشXپ íJ6لوا .دنهدv طس¢

 »Recht« یهمجرت قح( تساەدرک رارقرب تردق و قح نا*م íJ6تشXنا هک دوش یزیامت

 ِت9اور رد .)تلادع یانعمه; مه و تسm6وناق مظن یانعم ه; مه m6املآ رد هک تسا

 لح تنوشخ ه; لسوت ق�èطزا a2نس روطه; اهەورگ و صاخشا íJ6ب اهداضت ،د�ورف

vامز زا قافتا نیا اما ،تساەدشm6 ورگ ِنویسامروف هکñ یغتIJ ەدرک، áخر رتم vدهد. 

 هک m6امز »د*سر نوناق ه; تنوشخ زا هک دش 9 یIJسم« هک دنکv ناشpرطاخ وا

 رد دسØ~نv وا .٢٤درک هåلغ Iäهر ا9 درفنم ِناسpا ِتردق ه; »ناف*عض زا یرا*س¢ داحتا«

 »عامتجا ک9 تردق« وا هچنآ ِبولغم ا9 »دش داحتا ِبولغم هنا*شحو jروز« IJسم نیا

vوا د9د زا .دناوخ »vف*عض یاهتردق زا یداحتا ا; درفنم ِدرف ک9 رترب ِتردق ا; دوش 

 هک a2لادع ا9 د9دج قح نیا ه; تنوشخ زا راذگ یارب« د9ازفاv رتدع; و »درک ت;اقر

 9⁄£ ،رما نیا یارب .»دشا; راüدنام و ماودا; د9ا; ،ت�ÀI0ا داحتا ...دوش ارجا تسا نکمم

Í*قح jعبنم هک ¨مج تاساسحا ...ِدشر« :د9آ مهارف د9ا; IJ6ن a2خانشناور
 ِتردق 2

  .»٢٥دناعمج

 دنکv نامíJ6، üتشXنا ه; باطخ ،وگ9ا ل*لحت و ەدوت یواáناور زا دع; ههد ک9 د�ورف

اق*قد هŸل; ،لآەد9ا یIäهر ه; شاکI2شم دا*قنا یهطساوه; هن عامتجا هک
Ö
 ِ تردق ق�èطزا 

í26خادنارب ِتEج شراêشآ j احú| مه ا; رگمتس و ردتقم vرد و دنام m̄j وگن£ نیاm
 ا; ،6

Iشم و روآمازلا mnاهداEن و íJ6ناوق ،تردق نامه
 ،رگمتس m6jوگن£ یارب .دنکv رارقرب ک2

»تس¢او عطق و
≤

 .دشا; زا*ن ا*نام oون ه; د9اش ،دراد رگمتس ه; قشع رد هشØر هک mnاه

 دIJگ; دوخ ه; ار یا»,اسحا یاهدنویپ« و »کI2شم تاساسحا« ِلêش دناوتv ا*نام ا9آ

»تس¢ نیا ه; خسا© دسرv رظنه; ؟تسا زا*ن اهنآ ه; فده ه; mäا9تسد یارب هک
≤

 دراد 

 هکm6امز هک تسا نیا د�ورف یه*عاد .٢٦م*نکIJ vسفت ار ٢١»عفانم عامتجا« هنوگچ هک

Iگرزب jیاهفالتئا ه; )تنوشخ هن و( تردق
 روطه; ەورگ jیاضعا ،دوشv لقتنم ی2

»تسóمه ِتاساسحا قباطم هک دنراد ل9امت I2شXب و دنباv9 تردق m6وزفازور
≤

 هنا�~ج

 ه; تóسp شات*مúاح ِندرکدودحم ه; تلم-تلود ره مازلا زا íJ6تشXنا .دننک لمع

mردق عــــ�زوت íJ6نچمه د�ورف .د�~گv نخس ÿلملاíJ6ب رتگرزب یهند;
 jیوBلا jیوسارف ار 2

mارمêحدوخ jیاهتردق و عامتجا هک m6امز .دنکv ل*خت ت*مúاح
 و د;اv9 شI2سگ شا6

 ساسحا« ،دIJگv رارق شربارب رد a2ح و ددرگv زیامتم یدرف مúاح زا m6وزفازور روطه;

»تسóمه
≤

íJ6ناوق زا یاهعومجم بلاق رد هک ،» j نا*ب ەدنرادزا;دوخ و هناراذگنوناقدوخ 

vه*کت ،دوشüاñ گولج یاربIJشم اما .تسیرگدوبان زا یêÿ دراد دوجو نانچمه هک، 
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 هقرف ک9 هک m6امز لاثم روطه; .دنک ناروف عامتجا نورد دناوتv تنوشخ هک تسا نیا

 ا9 تلود ه*لع شروش قح هکm6امز ا9 دهدv رارق رگ9د یهقرف ک9 یوره]ور ار شدوخ

  .دتف*ب نا�èج ه; ،دنکv دودحم ار اهتلود ت*مúاح هک ،ÿلملاíJ6ب یهند;

 ت9دودحم لامعا ا; تنوشخ رب ت9دودحم لامعا ،د�ورف یارب مه و íJ6تشXنا یارب مه

 نیا فده .تسا قبطنم مه ا; ÿلملاíJ6ب رتعیسو ِبوچراچ نورد a2لود ت*مúاح رب

mاسpا ِتردق jیراïناادخ ه; فوطعم ت9دودحم
 ل9اوا رد .دزاسv ار ت*مúاح هک تس6

 تنوشخ ناروف ه; رجنم a2jسXلانویسان ِباEتلا د�ورف مه و íJ6تشXنا مه ،۱۹۳۰ یههد

 مسØزان و مسXشاف رد هک ار تلود تنوشخ زا  اêشا دن‰سpاوت|ن اما ،دندوب هتفا�رد ار

 اهنآ هک ÿلملاíJ6ب »لانویè�Ùت« ا9 هند; .دنÅیÙب vامته; ،تفاv9 ت9دام دع; یاهلاس

 mnامنزا; ۱۹۳۰ ل9اوا رد للم یهعماج یه9داحتا یهطساوه; یدودحات ،دندرکv ل*خت

 ت*مúاح زا دش|ن ار�ز تفرv رامش ه; mnاEن ِتردق یه;اثمه; a2خسه; داEن نآ اما دش

 íJ6نچ ،ارجا ِتردق ِنود; .درک یIJگولج دوجوم یاهداEن طسوت رثؤم یاهنوگه; تلود

 .دوب وره]ور ،تشاد زا*ن نآ ه; گنج زا í26شادزا; یارب هک مúاح ِتردق نادقف ا; یاهند;

íJب ط;اور jعفنه; ت*مúاح زا ندرکرظنفé هک دوب نیا هج*‰ن نیاربانب
 ِەار اEنت ÿلملا6

 »هنا9ارگÿم jیIJگوس زا نوصم« ار شدوخ هک íJ6تشXنا .تسا حلص ه; ند*سر

vادpرکف ،تس vن ک9 یارب دراد شزرا هک درکEب داíJ6لملاÿ ِتساوخرد« :م*نک رطخ 

 ره mnjاعدا ِت*مúاح و شÅک jیدازآ ندوبطو⁄/مان jیراذƒاو یەدنرادر]رد ÿلملاíJ6ب ت*نما

mاIJ6م ه; ،a2لم
 ار ام یرگ9د یەداج چیه هک تسا نشور کشنود; و تسا ،صخشم 6

 jیاج چیه نود;« هک د�~گv شالت نیا تسکش زا سôس وا .»دناسر|ن a2ینما íJ6نچ ه;

»دنراáرد یایوق a2jخانشناور لماوع دهدv ناشp ید9درت
 نیا شسرپ ،د�ورف یارب .٢٧

»تسóمه تاساسحا مEف یارب شور ن�EI2ب هک دوب
≤

 تفلاخم رگمتس ا; هکm6امز تسXچ 

vامز ،دننکm6تبم تاساسحا نیا هکa6 امهنیا ربm6 ;روگ*ف اj اpیاراد یهنوگادخ ِناسj 

íJمه یارب ؛تسا ت*عقاو ا; نداتفارد یارب ñار ا*نام هک هتبلا ؟دنشاåن راEمm2 mäردق
6 

 ه; هک تسا طو⁄/مان jیدازآ |سق ا*نام mnوگوت .دراد قلعت ا*لوکنالم یهخرچ ه; مه

±دنز jیهلئسم
≤
j رب طو⁄/مvدنز ه; روطچ ا*نام اما .ددرگ±

≤
 لاåند ه; هچ و ؟دوشv لصو 

vامز د9آm6لاؤس ر�ز یدازآ ِلامعِا یارب دوجوم ط9ا⁄£ هک vتوی زا یاهحمل ؟دنور~È*ا 

±وقلا; ِنود; رطاخ نیا ه; اما تسارذگ ؛دروخv مشچ ه;
≤
j ن ,ا*سXتس.  

 تمس ه; ار وا ،گنج زا یIJگولج تEج mnاهەار ندرکمولعم یارب د�ورف mnjاEن شالت

 íJ6لوا :دوبهتفرن ناشلاåند ەدوت یواáناور یەرا]رد شzالمأت رد هک دناشک راêفا زا یاەرا©

 .دراد زا*ن مسXلانویسان قا*‰شاوروش ربارب رد تمواقم |سق ه; دهدv طس¢ هک یIJسم

 .ناسpا یه;اثمه; نامتع*بط »ک*ناüرا« jیانبم ه; تسا هجوت ندرکبلج IJسم íJ6مود

ا�~ق وا ت9اEنرد
Ö
 ه; :دراد دوجو گنج ه; ش∆ارگ ا; mnورا�ور ەار ود اEنت هک دنکv اعدا 

í26شاداو شóنج j »اتنآ ،سوراƒنوXش و »نآ تسêشا ه; ندادلêمج ِلاj̈ امهنیاm
 ه; .6٢٨

 دشُر و شزومآ ق�èط زا دناوتv اهەدوت لماêت هک تفرگ ضرف د�ورف ،روظنم نیا

»تسóمه ِتاساسحا
≤

دشا; نکمم ارگÿمIJغ jع~ن زا هنا9ارگ
 هک تسا نآ لآەد9ا ط9ا⁄£ .٢٩



  ۹۷ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنرادزا;دوخ ،عامتجا ک9 زا وضع ره
≤

 ندرکتظافح هک دنک ,انشزا; و ،دشا; هتشاد 

±دنز زا
≤

 ک9 زا د�ورف ِلآەد9ا .دشا; شزرا دجاو ناïمه یارب د9ا; هک تسیIJخ دوخ ،

±دنرادزا;دوخ ِل*محت ه; مزلم ەزادنا ک9 ه; ش∆اضعا هک oامتجا a6ع9 ،عامتجا
≤

 تحت 

±دنز زا ندرکتظافح ِمان
≤

 و یداقتنا یرواد ندرکەIJ6تارکومد |سق ناêما ،دن‰سه 

ÀIادح jیIJگتخسدوخ ه; »تم هک دروآv مهارف ار یداقتنا یهش∆دنا
 یارب وگ9ارÈ~س jی0

1الخا ¨ضوم ه; ند*سر
2
 jعضوم نیا ه; ەدننکعناق ß6سا© رخآتسد وا ا9آ .تسXن 

اق*مع m6اسpا یەدننکدوبان یاهتردق هک دهدv کوکشم
Ö
 و ەدش کح اههنار تا*ح رد 

ارثؤم دناوت|ن یا,ا*س تام*ظنت چیه
Ö
 ثح; د�ورف mnوس زا ؟دIJگ; ار اهنآ یولج 

vامتجا یاهدنویپ هک ،قشع ِتش' د9ا; ام هک دنکo ار vتظافح اهنآ زا و دزاس 

vامهنیا ِتش' و ،دنکm6، مه ِتاساسحا هکóتس«
≤

 ،دنکv تظافح اهنآ زا و دزاسv ار 

 یوحنه; ار oامتجا یاهدنویپ هک m2رفن ؛م�~ش عمج )سوتانات ا9( ترفن ه*لع و وسارف

 تساەدرک د*Àأت ت*عقاو نیا رب اهرا; وا ،رگ9د یوس زا .دلسگv هنا*شحو و هنادرخ;ان

±داسه; و دنیاههنار یەدنزاس ِداع;ا ناIJ6م ک9 ه; ترفن و قشع هک
≤

 هک تسXن نکمم 

 د9ا; ام هک تسXن نیا طقف هلئسم .م�Iäب íJ6ب زا سورا ت�~قت یهطساوه; ار یرگدوبان

üاñ دنز زا هنا9ارگشاخرپ±
≤

±دنز زا تظافح روظنمه; نام9اه
≤

 ،م*نک عافد )سورا ِفده( 

íسØز ه; م�ƒà�èان íJ6نچمه هŸل;
 ِتاساسحا اهنآ ه; تóسp هک م�~ش دEعتم m6اسک ا; 26

IJتس jیوق
  .م�راد ەدنشک یهناêت و تموصخ و ە6

 هناقشاع ط;اور یهمه هک تسا نشور ،ا*لوکنالم و m6امهنیا یەرا]رد د�ورف ثح; رد

 هک دنکv د*لوت راشف ل;اقتم ِتEج ود رد ندو]~لÈEود نیا ؛دناندو]~لÈEود jنمضتم

 بطق ک9 مان »قشع« نیاربانب .دنوشv کرد ترفن و قشع jیاهیورشXپ یه;اثمه;

 فلاخت نیا یارب vان شدوخ íJ6نچمه اما .تسا ترفن و قشع ِفلاختم یهط;ار رد

±دنز ه; ،نآ ناسونرد ِتاIJیغت و ,اسحا ندو]~لÈEود یه;اثمه; ؛تسا
≤

 .دهدv همادا 

 IJ6ن یرگ9د سک ،»متسXن رفنتم وت زا نیاربانب و مراد ت‰سود« :د�~گ; دناوتv ¬ک

vرد .تسا »قشع« سکودارا© نیا و دنالصو مه ه; ترفن و قشع هک د�~گ; دناوت 

 ندو]~لÈEود زا قشع ،مود jیدنبتروص رد ؛تسا ماEبا نود; قشع ،لوا یدنبتروص

 هک تسا رارقرب یدنبتروص ود نیا نا*م ،مطالتم مه ردقچره ،|ت�ر ا9آ .دز�èگ|ن

 ؟دزاسv د�ورف دزن قشع زا یرتعیسو ِموEفم

 هک تسا نکمم هج*‰ن ود گنج و یرگدوبان یەرا]رد د�ورف شرگن زا دسرv رظن ه;

اق*قد
Ö
 m̄ هتفرگ pلوا .تساەدشíJ6 شا رب یاه*حالصا هک تسا نیا هج*‰نêساسحا ِلاj 

الماa2 áسXلانویسان یهتفا9تدش
ً
 زا ⁄,ان هک oامتجا یدنویپ ندرکەرا© ؛تسا ولÈEود 

aسXلانویسان تاساسحا تا;اEتلا و اهتموصخ زا هنارا*شوه jیراذگهلصافدوخ
 تسا 2

 و دشا; شانطو قشاع نامزمه تسا نکمم ¬ک .نآ رتدودحم ِبوچراچ ذاختا و

 هک دنکv لاعف ار m6دو]~لÈEود 9Âا⁄£ íJ6نچ .نآ تسXلانویسان ناراداوه ِفلاخم

vما رب یداقتنا لمأت |سق ه; دناوتêنآ تاناج*ه رد تکراشم ِدر و گنج نا áدنک کم. 



 مراEچ لصف ۹۸

 íJ6تشXنا ه; شاهمان رد د�ورف .دوش¢ ت�~قت گنج ه*لع ترفن هک تسا نیا هج*‰ن íJ6مود

Iشم ِترفن jساسا« :دسØ~نv وا ،لاثم روطه; .دشکv شXپ ار نیا شدوخ ک�روتر ا;
 ک2

 ام .م*شا; رفنتم نآ زا هکنیا زج م*نک یراá م*ناوت|ن هک تسا نیا ...گنج زا ام

  .»٣٠دهاوخíJ6 vنچ ام زا ام ک*ناüرا ِتع*بط ار�ز م*‰سه بلطحلص

انیق9
Ö
 ؟دنکv هچ دراد ،دسØ~نíJ6 vنچ هک m6امز د�ورف س' .تس±وکشم و نازغل یوعد 

±دنز ِ»ریذ©انهåلغ« ِدعُ; گرم یهنار هک تسا هتفگ ام ه; وا ،mnوس زا
≤

 ک*ناüرا jیاه

±دنز تمسه; یاهنار هک دسرv رظن ه; ،رگ9د یوس زا .تسام
≤

 |سق ا9 دراد دوجو 

±دنز ه; هناراïناتا*ح یهنار
≤

IJچ m6jوگن£ m̄j رد هک یاهنار ؛ندرک
±دنز هک تسی6

≤
 ار 

 و م*شا; بلطحلص هک دهاوخv ام زا ام ک*ناüرا تع*بط زا ⁄¬خ; اEنت .دنکv د9دEت

»تسóمه رب a6تبم ِتاساسحا ه;
≤

 m6jوگن£ یوجتسج رد هک m2اساسحا :دهدv شزرا 

 ه; وا نیاربانب .دنرگمتس ِتردق ٢٢یهنوƒادخ-ناسpا ِتXباذج و ندرکدوبان یاهوIJن

 دشا; بلطحلص دناوتv هک دناوخv ارف ار نآ و تس»تم ام ک*ناüرا تع*بط زا ⁄¬خ;

 دوخ زا تظافح ِداقنم ار اههناêت نیا و دنک بسک تردق ەدننکدوبان jیاههناêت زارف رب و

  .دزاس ¨مج ِتروصه;

 نیا اما ؛دزاس راêشآ ار شایروaäj é6لطحلص ات د�~گv نخس m6اسpا ِتع*بط زا د�ورف

 و تساەدرک د*لوت  گنج ه*لع ترفن |سق »گنهرف دشر« هک دتفاv قافتا m6امز اEنت

 ِک*ناüرا ِتع*بط |سق اEنت نیاربانب .تساەدمآ د9د© شریذ©انلمحت ِتلصخ زا ±رد

»نج ِتاساسحا د;اv9رد هک تسا ەد9دشزومآ
≤

IJگناناج*ه mäراجت رگ9د 
 ار�ز ،دن‰سXن 6

 تا*ح ندرکدوبان هک م*نک ل*خت ا9 و م*ÅیÙب م*ناوتv ام زا ک9 ره حلسم |شچ ا;

±دنز یارب ار نآ و تسXن ریذ©لمحت اهناسpا یارب هک تسیIJ6چ ،گنج طسوت ک*ناüرا
≤
j 

±دنز نیا ،mnوس زا .دننزv س' ناشدوخ ک*ناüرا
≤
j راüبلطحلص ار ام هک تسام ک*نا 

vامز( دهاوخ|ن ار نامیدوبان هک ام زا ⁄¬خ; ؛درادm6 ج~م ِتحت هکj گرم یهنار بلاغ 

»نهرف یدنیارف لالخ زا اEنت ام ،رگ9د یوس زا .)م*‰سه
≤

 هک دهدv ەزاجا ام ه; هک 

 ،م*هد طس¢ ار ترفن |سق شاه*لع نیاربانب و م�IJگ; رظنرد و م*ÅیÙب ار ندرکدوبان

vدنز ِندرکدوبان یاهدما*پ ا; م*ناوت±
≤
j راüنرد .م�~ش انشآ ک*ناEراود*ما د�ورف ،ت9ا 

±دنز لماêت هک تسا
≤
j راüشفده هک یاهنار ؛دنزب گرم یهنار ربارب رد ار رخآ فرح ک*نا 

±دنز نامه یدوبان
≤

»تس¢او ط;اور ِق�èطزا .تس
≤

 ،تساهتفا9 شI2سگ ەدنز ِناEج رد هک 

±دنز نوƒانوگ لاêشا
≤

 ه; .دش دنهاوخ ەد*مEف هتسویپمهه;  اêشا یه;اثمه; ک*ناüرا 

 ñاü مسXناüرا نیا رƒا a2ح ،تسوا یارب و ەدنز مسXناüرا ِتسا*س وا ِتسا*س ،انعم نیا

Iها رد گرم یهنار jرگدوبان ا9 باتوچیèÈپ IJسم طسوت
الماá زگره ترفن .دIJگ; رارق زا26

ً
 

 گنج ه*لع یرگشاخرپ |سق ه; فوطعم دناوتv شاÍ6نم ِتردق اما تسXن ب9اغ

 دناوتv شÅیب نیا .دIJگv رارق رگ9د لêش ا; داضت رد ندرکدوبان زا لêش ک9 ؛دوش

 
22 Anthropomorphic  



  ۹۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 aäjلطحلص« دوخ íJ6تشXنا هک هچنآ ؛دشا; aäلطحلص زا هنا9ارگشاخرپ êÿش ا; راüزاس

  .٣١د*مانv »هنا�~جەزراåم

 دنکv 9 ار Æباشم IJسم íJ6نچ  شدوخ یهنار یه�èظن رد مه یدناü دسرv رظن ه;

±دنز هک ماهتفا�رد نم« :د�~گa2 vقو
≤

 د9ا; نیاربانب و د;اv9 همادا یدوبان یهنا*م زا 

»دشا; هتشاد دوجو یدوبان نیا jزارف رب m6وناق
 »قشع نوناق« وا د9د زا نوناق نیا .٣٢

 ک�روتر a2ساوخرد هک دسرv رظن ه; و ،دIJگ; دوخ ه; هک êÿش ره »نوناق« نیا .تسا

mوناق íJ6نچ یارب
 m6درکفشک نوناق نیا .تسیدوبان ندرکعفد ه; فوطعم ،دراد دوجو 6

1الخا ِک�روتر |سق ،ک*ناüرا تع*بط ِتاåلاطم نوچ هŸل; ،تسXن
2

1رع
6
 تس,ا*س و 

íشاداو m̄j رد هک
اصوصخ .تسیIJ6هرپتنوشخ ِتEج رد ندرکدعاقتم و 26

Ö
 ¨قاوم رد 

  .تسا ن�èتسI2سدرد ند�زروتنوشخ هک

mاد*م رد IJ6ن یIJ6هرپتنوشخ یارب د�ورف تساوخرد
 ؛دنکv لمع oامتجا و m6اور 6

IJهرپتنوشخ .دنوشv ەد*شک داضتم و ل;اقتم jیاهتEج ه; اهشÅک هکmnاج
 ی6

 یIJ6هرپتنوشخ .دوش هتس¢ راá ه; و یراذگدک تنوشخ ه*لع هک تسXن »نوناق«

1الخا یدنویپ هک احرد دنکv باطخ ار یرگ9د ؛تسا ەدنبا�راتخاسدوخ
2

1رع
6
 ار 

 تساوخرد ،ەوالعه; .دوشv ەدنز یIJ6هرپتنوشخ íJ6مه یهطساوه; هک هتفرگ ضورفم

íسسگ ِماïنه یدوبان یارب mnاج رگ9د هک تسXن انعم نیا ه; یIJ6هرپتنوشخ یارب
26
j 

 تردق زا ەدنشک êÿش jعبات هک یاەژوس .درادن دوجو هنالداعان م�ژر ک9 ِند*چرب ا9 دا*قنا

 یه;اثمه; ار رظندم ,ا*س تردق و دنکv عضو دوخ ه*لع ار نآ تنوشخ ،تسا

 وگ9ارÈ~س فقوت ِدح .دزاسv م*ظنت ،تنوشخ یەدشm6ورد ِلêش ،وگ9ارÈ~س راتخاس

IJناüرا دوخ و وگ9ا jیدوبان
 هک یایرگشاخرپ لêش اما ،)⁄¬کدوخ اí26 9شک( تسا ەدنز م6

mامز .دراد یرگ9د مظن ،دشکv شXپ íJ6تشXنا ا; شاثح; رخآ رد د�ورف
 د*Àأت وا هک 6

vنت هک دنکEلغ د*ما اåشاداو تکرح ه; ،رگمتس رب هí26 j ِندرکزارتمه( تسا*نام 

' یرازوهجض
ُ

 ،)د;ا9 هåلغ مúاح تردق رب اهنآ ددعت هک mnاج ات یرازوهجض تش

»تسóمه زا لمجم یاهنوگه;
≤
j روش,

 و هنا9ارگمتس m6jارمêح ه*لع هک د�~گv نخس ⁄

»نج لاêشا روطíJ6مه و هنا9ارگرادتقا
≤

±دنز دوخ یدوبان هک 
≤

 لاعف ،دننکv د9دEت ار 

vش د9اش گنج ه*لع ترفن .دوشÙ*نته; هک تسا*نام ِهEاmn یزاسدازآ تردقj زا ەژوس 

 تسXلانویسان و ارگvاظن ojامتجا قلعت ِلاêشا زا ا*نام مه و ترفن مه .دراد ار رگمتس

vیرا9 ه; ؛دنلسگj گتوقIJیj انعمmn انعم ه*لع یداقتنا یەوق زاmn یەوق .رگ9د 

IJتارکومد jیاول تحت هک یایداقتنا
 تسا گنج ه*لع ،دشا; هتفرگ ناج فالتخا ِنویسا6

 دIJگv تEج یIäهر ه*لعرب و دنکv تمواقم مسXلانویسان یاهت*مومسم ربارب رد و

 ،انعم نیا ه; .تسvازلا گنج jرƒادوس jرادتقا |سق زا ت*عåت هکنیا رب دراشفv یا© هک

aتبم هک دنکv ل*خت ار یداقتنا jیرواد ِنویساIJ6تارکومد د�ورف
 تاساسحا رب تس6



 مراEچ لصف ۱۰۰

»تسóمه
≤

یداقتنا jزور]ودومن و 
 هک تسیرگشاخرپ زا êÿش ره ه*لع یرواد نیا .شا٢٣

±دنز
≤

انیق9 .دنکv د9دEت ار 
Ö
1ا; ،ود ره ،ترفن و یرگشاخرپ 

2
 vا اما ؛دننامÀره ه*لع نون 

Iسگ یەرظنم هک دناهتفرگ تEج یIJ6چ نآ
 ک*ناüرا ِموادت و دنکv رقحم ار یربارب jش2

±دنز
≤

 ار�ز ؛تسXن راá رد a6یمضت چیه اما .دزادناv رطخ ه; ار ام یهتسویپمهه; یاه

±دنز زا ⁄¬خ; IJ6ن گرم یهنار دسرv رظنه;
≤
j راüن نیاربانب .تسام ک*ناåەدزتفگش د9ا 

±دنز یهنار هک دش
≤
j راüدنز و گرم یهتیلآود ،ام ک*نا±

≤
 یه;اثمه; ار ام هک یدIäن .تس

الماE| áف نود; ام هک تسa6عم نیا ه; دزاسv ,ا*س تادوجوم
ً
 مغرالع ،هناها>آ 

aتبم jیاهرادرک رد ،یرا*شوه ِبسک یارب نامەاï*]وەاü ِ یهناعطاق jیاهشالت
±دنز رب 6

≤
 

 .م*هدv همادا گرم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Critical manifestation 



 

 و تنوشخ ،یریذ<ب}سآ یەراbرد wxyدنازاp .ەرخؤم

 تمواقم
 

انیق9 ام
Ö
±دنز هناعåس و انعمj mäرامشرپ یاهگرم یهنامز رد 

≤
 vزا »9 نیاربانب و م*نک 

1الخا یاهشسرپ
2

1رع
6
Iسد رد mnامنزا; زا mnاهتلاح هچ :تسا نیا م*ظع j,ا*س و 

 س2

 ÿحم رادتقا عجارم هک دن�~گÒ6 vرب ؟م*نک تفا�رد ار تنوشخ نیا هکنیا یارب تسام

 و .دنIJگ; ت9امح تحت ار اهنآ و دننک mnاسانش ار ریذ©بXسآ یاهەورگ د9ا; m6اEج و

 نارجاEم ه; هک متسXن فلاخم »١یریذ©بXسآ یاهلمعلاروتسد« ِدا9دزا ا; نم هچرگ

 زا صاخ jیدنبتروص نیا ا9آ هک مسرپv اما ،دننک روبع اهزرم زا دهدv ەزاجا یI2شXب

 راتفگ هک تساەدش هتخانش ەزورما دقن نیا ؟هن ا9 دسرv هلئسم ِبلق ه; ،تردق و راتفگ

 رگم*ظنت یاهت*لماع ه; و دنکv د*لوتزا; ار هنا;Fمم*ق ِتردق »ریذ©بXسآ یاهەورگ«

 هک تسه مساوح ،نامزمه .دشخ;v رادتقا ناشدوخ یاهت9دودحم و عفانم ا;

 و یرظن jراá رد هلئسم نیا ه; هک دناەدوب نآ m̄ رد یریذ©بXسآ ِناراداوه زا یرا*س¢

  .١دنزادĪب ناشmäرجت

 و م*هد; شزرا یریذ©بXسآ ه; تسا مEم هک ناIJ6م نامهه; هک دسرv رظن ه; نشور

 |سق jیانبم دنناوت|ن تåقارم هن و یریذ©بXسآ هن ،م*نک زا; تåقارم یارب mnاج

امتح نم .دنشا; تسا*س
Ö
 د*یأت ا; مدوخ یه]~ن ه; و مشا; یEI2ب صخش مراد تسود 

 اما .منکv شالت نآ ه; ندشلد; یارب ،شØ~خ ررکم و قیمع اراêشآ jیریذ©اطخ

 یهمه mnوگ هک انعم نیا ه; .م�~ش س∆دق هک م*شا; نیا لاåند د9اåن ام زا مادکچیه

mاسpا ناور ِبویعم ا9 ەدننکدوبان دُع; و تساەدش ەIJخذ ام دوخ ِدزن اهmäوخ
 قلعتم اEنت 6

mاسک ؛تسا هنحص jیوس نآ ِنارگ�زا; ه;
 ا; ام و دنراد قلعت »نم-هن« یهقطنم ه; هک 6

 تسا*س زا نامروظنم رƒا ،لاثم روطه; .م�~ش|ن نامهنیا!م*نک|ن mäا9ت�~ه ناش∆ا

jیوخوقلخ |سق هک تسا نیا »تåقارم« ِتا*قالخا ا9 و
 ضراعت ِنود; و موادتم ٢

 a2یعقاو ورملق ه; ەاüنآ ،دنک داج9ا مسXنیمف یارب ,ا*س mäوچراچ د9ا; و دناوتm6 vاسpا

 نارگ9د ه; ا9 و ەدش Úا© هنحص زا ام دوخ jیرگشاخرپ هک م9اهتشاذگ ماü ٣ەدروخچاق

 یاەدولاش یه;اثمه; ار یریذ©بXسآ م*ناوتب رƒا ،بXترت íJ6مه ه; .تساەدش a6کفارف

 رظان یریذ©بXسآ رƒا اما ،تسا رثؤم و بوخ ،م*نک رارقرب د9دج ِتسا*س |سق یارب

 و ددرگ ادج ط9ا⁄£ یەدنهدحیضوت ِتاحالطصا رگ9د زا دناوت|ن ،دشا; ط9ا⁄£ رب

 تسه ¬ک ا9آ .م�èگنب ەدولاش ِمشچ ه; ،mnاEنته; ،نآ ه; هک دشا; یاەد9د© دناوت|ن

mاسک jرکف ه; رƒا ،ەوالعه; ؟دشا; ریذ©بXسآ ،ریذ©بXسآ ِط9ا⁄£ رد í26سØز ِنود; هک
6 

 
1 Vulnerability papers  
2 Disposition  
3 Bifurcated reality  



 ەرخؤم ۱۰۲

 هنوگچ ،دننکv تمواقم ط9ا⁄£ نامه ه*لع اما دنایریذ©بXسآ ط9ا⁄£ رد هک م*‰سه

 ؟م*مEفv ار هتیلآود نیا

 زا یاهقåط قلخ ا9 ریذ©بXسآ تادوجوم یه;اثمه; ندرکmnارآفص ام راá مرظن ه;

±ژ�و íJ6تسخن هک صاخشا
≤

 ر�~صت ِند*شک رد .تسXن ،دشا; ناشیریذ©بXسآ ناش

 ه; ناشقح رد ار تلادع ا9آ ،دناک*تامتسXس ِ تنوشخ jضرعم رد هک m2اعامتجا و مدرم

Iحا ناشدIäن نأش ه; ا9آ ،م�روآv یاج
 تئیه رد ار اهنآ هک m6امز ،م�راذگv ما2

 یاهت*عمج« یهتسد ،ی⁄/¢ قوقح راá یهنیمز رد ؟م*نکv هصالخ »ریذ©بXسآ«

 مومع هک تسm2ا*ح هتبلا .دنراد زا*ن تåقارم و ت9امح ه; هک دناm6اسک »ریذ©بXسآ

mاسpا mnانبم یاهزا*ن نادقف زا هک دنشا; علطم m6اسک ِت*عقوم زا مدرم
 و اذغ نوچ 6

£Èجنر ەان vیدازآ  ا9 و دنربj زØسí
mوناق jیدنورEش ه; ناشقوقح و 26

 رƒا ،ەدش راêنا 6

 ناüدنهانپ زا ¨*سو ِنوزفه]ور jرامش ،عقاورد .تساهتفرگ رارق هلمح دروم هکنیا هن

 ،اÈورا یه9داحتا لماش ،ÿمارف a2jلود یاهنویسامروف و اهتلمتلود زا یرا*س¢ طسوت

aیبشXپ للم نامزاس  اع jیا�/Xمá و دناەدش اهر
6 vمدرم نویل*م ۱۰ دودح هک دنک 

mäا تلودÀج رد نونEدنز نا±
≤

 vمه ه; ام .٢دننکíJ6 ق زا سا*قè[رد ⁄¬کنز ِنا*نا 

 ،سارودنه رد mnالا; خèن ا; ،لاس رد رفن رازه ۳ دودح( م*�~گv نخس íJ6تال یاè�êمآ

 ره یەدنرادر]رد هک Òالطصا ؛)روداولاسلا و الئوزنو ،íJ6تناژرآ ،ل�زرب ،الامتاوگ

 :دIJگv رارق هلمح دروم ا9 دسرv لتق ه; ٤ندوب هنانز ِتلصخ ِبóس ه; هک تس¬ک

 jیاè�êمآ £ا£ رد ار نز اهنویل*م I2٥مá رفن ک9 هن شóنج ،نامزمه .٣سpرت ِنانز نوچ

íفر ا; هنادرم ِتنوشخ ه; ات هتشاداو تکرح ه; )ا*لاتیا و ا*نا$سا و( íJ6تال
 نا;ا*خ ه; 26

Iمá رفن ک9 هن jشóنج .دننک ضاI2عا
 و اهسpرت ،نانز ِتاعامتجا ندادنامزاس ا; 2

 و فلتخم تاقåط زا نانز ا; و ەدش دراو اهه9داحتا و اهاسXلá ،سرادم ه; اهشوپنز

 روطíJ6مه و سpرت مدرم و نانز í26شک ا; ات دنکv رارقرب طاåترا نوƒانوگ ÿحم ِتاعامتجا

  .دننک تفلاخم ک*تامتسXس یرباربان و حèجوبé6 ،ض*عåت موادت

 jساره |سق هک دوشv شرازگ IJ6گناربساسحا m6اتساد نوچ ⁄¬کنز رثا رد گرم بلغا

انیق9 .دتفاv قافتا ەرا]ود و .دروآv د9د© m6آ
Ö
 هشXمه تشحو نیا اما دراد دوجو تشحو 

±ژ�و .دوش|ن لصتم ،دنکv زکرمت ¨مج مشخ رب هک ⁄¬óنج و ÿ*لحت ه;
≤

 

 íJ6نچ بکترم هک یدرم دوشv هتفگ هکm6امز دوشÚ vا© تنوشخ نیا ک*تامتسXس

 .تساەدربv جنر a2خانشبXسآ صاخ ط9ا⁄£ اa2 9یصخش لالتخا زا  ،ەدش a2یانج

mامز íJ6نچمه
±رم íJ6نچ هک 6

≤
 خر Æباشم jیزاسÚا© ،دوشv هتفرگ رظنرد »ک�ژارت« 

vوگ وت ؛دهدmn نIJج رد داضتم یاهوEنچ ناíJ
 رد .دناەدز مقر ار یاهناتخ;نوگن ِدما*پ 6

áراتسا�êنانز ه*لع تنوشخ هک تساەدرک ثح; ،سانشهعماج ،٦توگَس تا/‰نام ،ا 

 دنکv فوطعم هعماج رد نانز و نادرم نا*م ک*تامتسXس jیرباربان ه; ار ام هجوت اEنتهن

 
4 Being feminized  
5 Ni Una Menos  
6 Montserrat Sagot  



  ۱۰۳ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 تنوشخ و هنادå‰سم ِتردق ثاIJم زا ⁄¬خ; هک دنهدv ناشp ار تشحو زا  اêشا هŸل;

 ار یIJ6مآتنوشخ یاهثاIJم ،هنا*شحو یاهلتق ِتازاجم زا ندوبنوصم .٤دناvاظن

 ندرکدوبان و oامتجا یریذ©بXسآ ،تشحو ،هطلس اهنآ رد هک دشخ;v موادت

 ا; ناوت|ن ار mnاهلتق íJ6نچ ،وا ەاïن رد .تساهتسویپ ع~قو ه; دنمەدعاق یروطه;

±ژ�و
≤

 íJ6نچ هŸل; .داد حیضوت هنادرم یرگشاخرپ a2ح اa2 9خانشبXسآ ،یدرف یاه

 دنکv اعدا وا .دنوش ەد*مEف oامتجا راتخاس |سق ِد*لوتزا; تئیه رد د9ا; mnاهí26شک

  .٥دنا٧¬Åج è�a6فآتشحو داح ِلêش اهلتق نیا هک

 و رازآ ،ض*عåت لماش ،لاêشا رگ9د و تسا هطلس ِلêش ن�èتداح í26شک ،توگس رظن زا

é6جوبèف ⁄¬کنز ا; یراتسویپ رد د9ا; حEع  الدتسا .دنوش ەد*مÿ رد áن راXاما ،تس 

 تنوشخ .دهد v ناشp ،ەوقلا; یرما ناونعه; ،ار ەدنشک یدما*پ هطلس زا êÿش ره

  .دناسرv ماجنا£ ه; ار شد9دEت بلغا و تسا ەارمه گرم د9دEت ا; ¬Åج

 نز لماش ،m6ز ره نآ رد هک دنکv لمع سرت ِم*لقا یرارقرب ِق�èط زا یدودحات ⁄¬کنز

 یاهIJئوک و تسوپíJ6گنر نانز نا*م رد سرت نیا و .دوش هتشک دناوتv ،سpرت

اصوصخ ،تسوپíJ6گنر
Ö
 Â*حم د9دEت نیا مغره; هک m6اسک .تساەدش ب*کرت ،ل�زرب رد 

±دنز
≤

 vەدنز زونه یه;اثمه; ار ناشدوخ و دننک vبıەوقلا; هک یرفسمتا رد ؛دنن 

±دنز |*لقا íJ6نچ رد هک m6انز .دنشکv سفن و دنروآv ماود ،تسازرطخ
≤

 vات ،دننک 

mاIJ6م
 .دنا|ئاد ِتشحو رد í26شک رادرک نیا ِتازاجم زا تXنوصم و ع~یش یهطساوه; 6

 عبات ،دشکv ار ناشراظتنا هک a2شون£ زا یIJگولج یارب هک دنوشv هتشاداو نانز نیا

 یه;اثمه; ناشت*عقوم ه; دا*قنا و یرباربان زا ناشه]èجت a6ع9 نیا و دنوش نادرم

 رظن ه; IJ6مآقارغا یروتسد هک تسا نکمم »ندرم ا9 ندشعبات« .تسا لصو »a6تشک«

 ِتردق نیا .دننıبv نآ باطخ دروم ار دوخ نانز زا یرا*س¢ هک تسvا*پ اما ،دسرب

 دوشv ت�~قت و ت9امح mnاضق یاهمتسXس و سXل© یهطساوه; بلغا è�a6فآتشحو

 .دننک|ن ,انشزا; ار شÅک mnانج ِتلصخ و دنشکv ب*قعت زا تسد اهنآ هک m6امز

üاñ انز رب ەرا]ود تنوشخm6 ش تئرج هکêوناق ت9اm6 اد*پ vلامعا ،دننک vو دوش 

  .دنکv تازاجم ناشتئرج و یراد9ا© دومن رطاخه; ار ناش∆ا

 د*لوتزا; m2دش و تع£ íJ6نچ ا; اما ،تسا IJ6مآتنوشخ اراêشآ و�رانس نیا رد í26شک

 ñاïن ا; ا9 دننک شهوکن ار m6ا]èق ،دننک کچوک ار ت9انج هک m6اسک دندوبن رƒا دش|ن

 m6وناق راتخاس رد بلغا هک a2ینوصم عقاورد .دنزادĪب لتاق ,انشبXسآ ه; هنا�~جهئIäت

 ِەاüداد یهلخادم ربارب رد ÿحم عجارم هک تسا نیا شل*لد ک9 و( دوشv هتخاس

 زا; £ شرازگ شریذ© زا هک a6عم نیا ه; ،)دننکv تمواقم ٨⁄/¢ قوقح mnjاè�êمآانıب

vت ،دننزEاد9دm2 دنهدشرازگ ه*لعüخر ت9انج ,انشزا; رد تسکش و دراد دوجو نا 

 
7 Sexist terrorism  
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 ەرخؤم ۱۰۴

vمه ،دهد«
≤

 íJ6نچ رد .دنهدv زوجم í26شک ه; و دنشخ;v موادت ار تنوشخ نیا 

 یهطساوه; هک a6یشXپ ِتنوشخ مه و د9د ار لمع دوخ ِتنوشخ د9ا; مه ،¨قاوم

 jیاهراêنا j اوت رد تنوشخ .دوشv ەداد ش∆امن ،هنانز رما و ،نانز رب oامتجا یهطلس

aع9 شرازگ دوبن :دهدv خر حیحص j,انشزا; یاهتسکش و m6وناق
 ِدوبن ،ت9انج ِدوبن 6

  .م*مرت ِدوبن و ،ه*بÅت

 یهمه اEنتهن ەاïنآ ،دوش ەد*مEف ¬Åج ِتشحو د*لوت یه;اثمه; ⁄¬کنز رƒا

 êÿش ره ه; ،IJئوک مدرم jیاهەزراåم ه; هŸل; رگ9دک9 ه; سpرت و a2سXنیمف یاههزراåم

 و تنوشخ ضرعم رد هک a2سوپíJ6گنر مدرم یەزراåم ه; ،ا*]~فوموه ا; ەزراåم زا

±دشاهر
≤

 طåترم í26شک ه; هŸل; هطلس ه; اEنتهن ¬Åج تشحو رƒا .دروخv ەرگ ،دنا

 ه; و بوک£ یەد*چ*پ یاهخــــ�رات زا تسا مúاI2م یرقم ¬Åج تنوشخ ەاïنآ ،دشا;

IJم ه; .هنا�~جتمواقم jیاهدIäن ناIJ6م نامه
 mnاEنته; اهنادقف نیا زا ک9 ره هک m6ا6

»مه ،دنIJ6گناربفسأت
≤

 .درادنپv ریذ©انداد ار نانز هک دناقلعتم oامتجا یراتخاس ه; 

aنوشخ شÅک ره زا oامتجا راتخاس و دنکv عضو ار oامتجا راتخاس تنوشخ jشÅک
2 

 هک دن‰سه اهنادقف نیا .دورv رتارف ،دوشv د*لوتزا; و د;اv9 دومن نآ یهطساوه; هک

  .I2مá رفن ک9 هن :دنتف*ب قافتا رگ9د د9اåن و دنداتفاv قافتا د9اåن

 اما ،دنک|ن ادا تنوشخ یاهّ شÅک �ß6رات ِندوبصاخ قح رد ار بلطم قح نم لاثم

 m̄ردm̄ یاهلتق ات دننک کمá دنناوتv هک دشک; شXپ ار mnاهلاؤس زا یاهعومجم د9اش

1الخا یهåلاطم .م*مEف; مهزاادج و Úان‰شحو یاهشÅک زا شXب یIJ6چ ار
2

1رع
6
 و 

aیاور و ر�~صت قلخ a2jخانشتفرعم
 دIJگ رب رد ار mnاهلتق د9ا; ت*عقاو نیا زا m6اEج 2

 بلغا هک ¬Xل© ؛دتفاv قافتا سXل© ِت*لوئسم ا; اè�êمآ یاهنا;ا*خ و اهنادنز رد هک

 ه; ور ارگتسار ِتسXلوÈ~پ یەدوشگ شوغآ .دنکv عضو نوناق ،لحم رد

 ¬Xل© و a2ینما یاهوIJن د9دج یاهتردق و د9دج a2ینما ِل9الد ،د9دج یاهmnارگرادتقا

 )دننکv تراظن vومع یەزوح رب m6وزفازور روطه; هک هس ره صاخ ِب*کرت و( vاظن و

 تنوشخ ربارب رد »مدرم« زا »ت9امح« یارب یروآگرم jیاهداEن íJ6نچ هک دIJگv ضرف

é6نچ اما ؛دنایروíJ6 یجوتEاm
 و دماجناv سXل© یاهتردق شI2سگ ه; اEنت 2

 رارق ندرکدودحم و ندرکلI2نک یەدنبا9تدش یاهیژتاI2سا ضرعم رد ار نانıشpه*شاح

vدهد.  

 هک یدراوم لثم ،تسا*سگرم jیIJگفده عاونا ا; هEجاوم و یراذگمان یارب ñار ا9آ

 ،سpرت مدرم ،نانز هک م*نک د*لوت m6ا*نا]èق یهقåط هکنیا نود; دراد دوجو ،دش هتفگ

»تسóمه ،ناش∆اهه�èظن و ل*لحت ،ناش∆اههکåش ،تسوپíJ6گنر ،IJئوک
≤

 ناشتردق و ناش

 تنوشخ ه*لع مدرم زا ات تسا نآ m̄ رد سXل© ؟دIJگ; ەد9دان ار رثؤم a2فلاخم یارب

Iسگ ت9امح نیا ِمان jیاول تحت ار شاەدنبا9تدش یاهتردق و دنک »ت9امح«
 .دهد ش2

 »ریذ©بXسآ یاهت*عمج« زا هک m6امز م*هد|ن ماجنا ه;اشم یراá هتساوخان ام ا9آ

 یایریذ©بXسآ íJ6نچ رد اهنآ ه; هک دوشv نیا نامهف*ظو نیاربانب و د�~گv نخس
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áیلماع ا9 نامزاس طسوت هک یاهف*ظو ؟م*نک کمa2 رد هک m̄ نچ ندرکمهارفíJ6 

áماجنا ه; تس»م vدسر. áدرک�ور نیا ا9آ اما ،تسا بوخ رطخ رد درف ه; ندرککم 

IJگناەرطاخم ِت*عضو نیا ه; ار اهت*عمج هک یداصتقا و تنوشخ jیراتخاس ِلاêشا ا;
6
j 

 دشاåن روطنیا ارچ ؟دزروv تفلاخم اهنآ ا; و دوشIJ vگرد ،تساەدرک اهر ریذ©انتسØز

»تسóمه یاههکåش ه; ات م*نکv اهر ار تسا هنا;Fمم*ق تفگ دوشv هک یاهن�àگ ام هک
≤

، 

 مه هک م�~ش ەارمه m6اسک ا; و م9دنویWب ،تنوشخ و oامتجا یهطلس عاونا ا; فلاخم

mامز ؟دندIäن لاحرد مه و ریذ©بXسآ
 زونه ا9آ ،دندشv هتخاس »ناریذ©بXسآ« هک 6

 ِت*عقوم زا تردق یهمه ا9 ؟دندشv ەد*مEف ناشتردق jن�èمت و ظفح ِلاحرد مه

 ؟تساەدش رهاظ ەرا]ود هنا;Fمم*ق ِتåقارم ِتردق ِتئیه رد و ەدش د9د©ان ریذ©بXسآ

  .تسا ندرکهلخادم ِبلاط هک m2ردق

 یاهموظنم ،عقاورد ،دوشv هتفرگ رظنرد ریذ©بXسآ هک m6اسک ت*عقوم رƒا دوشv هچ

 د9د© یا�ß6رات ط9ا⁄£ íJ6نچ تحت هک دشا; تمواقم و یراد9ا© ،مشخ ،یریذ©بXسآ زا

vسآ هک تسا هنادرخ;ان رظن ه; ؟د9آXب هموظنم نیا زا ار یریذ©بIJعقاورد .م*شک; نو 

 نیا نود; و دزاسv طو⁄/م ار اهنآ و دنکv روبع oامتجا ط;اور نا*م زا یریذ©بXسآ

 د9اåن یریذ©بXسآ .تشاد م*هاوخ بولطم j,اسا ِ jیربارب یارب |á تخ; ام شÅیب

ا3حنم
Ö
 زا یدنمند; یهعومجم وترپ رد اEنت یریذ©بXسآ .دوش هتخانش شالاعفنا ا; 

 رد هشXمه تمواقم هچرگ .تسا رادانعم ،تمواقم یاهرادرک هلمجزا ،oامتجا ط;اور

m̄j ا ،د9آ|ن هطلسƒف رد تردق زا ام بوچراچ رEهنوگچ هک دروخ; تسکش رما نیا م 

 mnjاسانش زا ام هک دراد دوجو رطخ نیا ،دننک لمع مه ا; دنناوتv تمواقم و یریذ©بXسآ

  .م�~ش ناوتان ،تساەدش نکمم یریذ©بXسآ ا; هک تمواقم jیاهرقم نآ

±رم و ت*مورحم یهتفا9نامزاس ِتلصخ هک تسا نشور ،دش هتفگ هکنانچ
≤

 jخیب هک 

Iسگ jیاهزرم jشوگ
 و نارجاEم ِتمواقم و تسا م*ظع ،دتفاv قافتا اÈورا یەد2

 ،۲۰۱۸-۲۰۱۷ یاهلاس رد اEنت .دشا; ک9دوIJ6پا رƒا a2ح تسm2ا*ح ناش∆اهداحتا

 مدرم زا دارفا نیا ÀI0ا و دندرُم هناI2یدم یا�رد زا روبع یارب شالت ماïنه رفن ۵۴۰۰ دودح

ک
2
  .٦دناەدوب در

 سرام رد ما*ق درBلاس íJ6متشه رد هک دهدv شرازگ ⁄/¢ قوقح یارب یاه�روس یهکåش

 را*س¢ ،⁄¬کنز رب ەوالع .٧دناەدش هتشک vاظنIJغ رفن ۱۶۱ و رازه۲۲۱ دادعت ،۲۰۱۹

 mäjا9نامزاس هنوگچ هک دنکv داج9ا ار شسرپ نیا هک دراد دوجو یرگ9د یاهلاثم

 ؟م*Eنب مان و م*مEف; ،دنوشv ا*Eم گرم و ندشت*Ÿلامبلس یارب هک ار mnاهت*عمج

ک ا; هنا*شحو jیاهراتفر a6ع9
2
 mnjارگداژن ،ه*کرت زرم رد عمتجم jیاهیاه�روس و اهدر

 هک یرجاEمدض و ەا*سدض mnjارگداژن ا; ارگمه ەدحتم ِتالا9ا و اÈورا رد ناناملسمدض

»مه
≤

mدشاهر vدرم jروصت 
IJت ِکون رب هک mnاهنآ ؛دنکv قلخ ار 6

 ا9 دنراد هنا*شآ گرم 6

  .دناەدرم عقاورد
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aخاسر�ز ِت9امح هک mnاهنآ 
 هعسوت ار 9اåترا یاههکåش نامزمه ،دناەداد تسد زا ار 2

 íJ6ناوق زا ەدافتسا و مEف ِلاåند ه; و دناەدرک غال;ا ار یراm6 áامز ِلوادج ،دناەد*شخ;

Iیدم رد ،ناشدوخ عفنه; ،mnا�رد ÿلملاíJ6ب
 ات ،دننک روبع اهزرم زا دنناوتب ات دناەدوب هنا2

mاعامتجا ا; و دنÅیچ; روبع IJسم یارب Òرط
 ناش∆ا زا a2یامح دنناوتv هک دنIJگ; طاåترا 2

 یاهت*عمج .اهتسXشرانآ ا;  اخ یاهلته رد ندز همتاåمچ دننام ؛دنهد تروص

 جروج ،,ا*س فوسل*ف هک دن‰سXن mnاهنامه اÈورا jیاهزرم  اوح رد ەدشتشاåنا

±دنز« jیاراد ار نانآ ،íä6ما>آ
≤
j هنهرب« vبıع9 نیا و دنa

 یهطساوه; ار ناش∆ا جنر ام ،6

 ،اEنآ هŸل; .م*نک|ن ,انشزا; ناشیاهmnاناوت و اهت*فرظ زا اهنآ ِندرکمورحم I2شXب

اتدمع
Ö
 زا ،دننکv عاد;ا ار دوخ ٩ِندوبعامتجا ِلاêشا ،ناشÚان‰شهد ِت*عقوم رد ،

 مادقا و دنÅیچv ار ناشدوخ یاهحèط اهەاïنزب رد ،دننکv ەدافتسا ەارمه یاهنفلت

vهشقن ،دننک vدا9 نا]ز ،دنشک vگIJنچ ،¨قاوم رد هک دنچره ؛دنíJ6 اهت*لاعفmn 

 یارب mnاهەار نانچمه ،دروخv تس¢نب ه; ت*لماع هک m6امز a2ح .تسXن /Xم

1ا; تس¢نب نآ ه*لع ندرکتمواقم
2
 vاهەار ؛دنامmn یارب üشاذگ ماí

 jیوIJن ِناد*م رد 26

 دورو و تکرح ،زوجم jیاضاقت اEنآ هک m6امز .شموادت ندرکفقوتم یارب تنوشخ

vسآ رب ،دننکXلغ ناشیریذ©بåل; ؛دناهتفا*ن هŸنآ ا; ار ناشدوخ و ،ار نآ دنراد ه، pناش 

vقافتا هچنآ .دنهد vوگرگد ،دتفاm6 قEیاسآەزجعم و هنانامرj سآXه; یریذ©ب 

±دنز ک9 اEنت هک تسا هåلاطم نیا jیدنبلصفم اما ،تسXن mäا9تردق
≤
j ەدشت9امح 

vدنز ک9  نوچ دناوت±
≤

 m6د; هکmnاج ؛دریذ©v تروص ند; ا; هåلاطم ñاü .دهد همادا 

 نفلت ر�~صت .دنک|ن تکرح د�~گv و دIJگv رارق سXل© تردق jضرعم رد m6اêم رد

±دنز یارب ار یزاجم یدروم ،رگهåلاطم ەارمه
≤
j مهارف ¨قاو vو دروآ pناش vهک دهد 

±دنز
≤

»تس¢ شایزاجم ِنا�èج ه; هنوگچ 
≤

 هک دنک حــــ�3ت دناوتm6 vامز اEنت ند; .دراد 

±دنز ک9 نیا«
≤

 دناوتب a6ع9 نیا و د;ا9 رارقتسا دناوتب یرگنا*ب نیا ط9ا⁄£ هک »تس

  .دوش رهاظ دکؤم و vومع ،تسا ند; نآ یهصخاش هک یاهنوگه;

سÅتسXسjر 9ÿد m6jاملآ یهمانزور ،لاثم روطه;
 ،mäرع ،,راف ه; هک د�IJگ; رظنرد ار ١٠

mالاقم jیواح و دشv ⁄/‰تم ¬Xلïنا و یوسpارف ،m6املآ ،±رت
 هک m6اüدنهانپ زا دوب 2

 یاهەاüودرا ند*چرب نوچ m2اåلاطم ؛دندوبەداد لêش ار ,ا*س ِتاåلاطم زا یاهعومجم

±دنهانپ
≤

 ناüدنهانپ تکرح یارب ˚خشم یەدودحم هک ناملآ رد a2سا*س í26فا9همتاخ ،

í26خاسفقوتم ،١١دوب لئاق j زوجم نداد و اهزرمدرj áدنهانپ ه; ل*صحت و راüنا
 لاس رد .٨

 نیا ه*لع و دنتخود ار ناش∆اهناهد گروبسzروو رEش رد ناüدنهانپ زا یرا*س¢ ،۲۰۱۲

 زا یرا*س¢ رد تسژ نیا .دندرک ضاI2عا ،دهد|ن ß6سا© ناش∆ا ه; تلود هک ت*عقاو

 ؛دش رارکت ناüدنهانپ ەاüودرا زا mnادزناêسا و ندرکدوبان ا; هEجاوم رد اهرEش

 ِەاïن زا .j ۲۰۱۷سرام رد هسpارف یهلاj áرEش رد m6اریا نارجاEم طسوت شان�èترخأتم

 
9 Sociality  
10 Daily Resistance 
11 Residenzpflicht  
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 ادص ِنود; ەدنهانپ ،,ا*س ß6سا© نود; ،دوب ەدI2سگ ِت*مومع یاراد هک ،ناüدنهانپ

 mnادص نیاربانب و دوش|ن تóث عقاورد ،دوش|ن ەد*Åش mnادص a2قو هÀارچ ؛دوب دهاوخ

 و اناوخ a2سژ هŸل; ،دن‰شونن لازوÈورپ ناشیوعد یارب اهنآ هتبلا .تسXن ,ا*س

 .درک تÀاس ناشهåلاطم jساسا و هناشp یه;اثمه; ار ناش∆ادص هک دنتفرگ ریذ©ت�ؤر

 نیاربانب و دوش رادادص دناوت|ن هåلاطم هک دهدv ناشp هتخودمهه; یاهبل ر�~صت

 ِبلاق رد ار دوخ ِندشادصmä هتخودمهه; یاهبل .دشکv شXپ ار ادصj mäیهåلاطم

 ِت*ل;اق رب ەدنوشل*محت j,ا*س یاهەدودحم ات دراذگv ش∆امن ه; یزاجم یر�~صت

 ار لاè�êتائت ِتسا*س زا êÿش ەرا]ود ام هک تفگ ناوتv .دهد رارق فده ار یراد*Åش

vبıیاهەدودحم نامزمه و ناش∆ا تردق هک م*نj حــــ�3ت ار تردق نآ رب ەدنوشل*محت 

vدنک.  

 I26̧عم ؛تسا ۲۰۱۳ نئوژ رد ،م*سقت ناد*م رد »ەداتس∆ا درم« ،ه*کرت زا رگ9د لاثم

 و یزاس¸وصخ یاهتسا*س و ناغودرا تلود ه*لع 6̧اI2عا شóنج نا*م زا

Iعا m̄j رد هلصافال; هک رƒارجا ک9 ،زودنوگ مِدرِا ،ەداتس∆ا درم .شاهنا9ارگرادتقا
 ِتاضا2

 قحلم نارگ9د ه; هن تلود نامرف زا ِت*عåت رد ،دوشv اد*پ شاهلáو£ مدرم یەدوت

vحص عامتجا رد ¬ک ا; هن و دوشåت vامرف ؛دنکm6 ِتامدقم تسا رارق هک ناغودرا زا 

 و داتس∆ا درم ک9 نیاربانب .نخس و عامتجا ،شóنج jیدازآ :دIäب íJ6ب زا ار ,ارکومد

mوناق روطه; .دش رارکت نیا و داتس∆ا íJ6عم یاهلصاف ا; وا رانک یرگ9د صخش
 اهنآ ،6

 هچنآ .درک|ن تکرح ا9 و دز|ن فرح ¬ک ا; ¬ک و دنداد|ن ل*کشz ار عامتجا ک9

الماá ،دنداد ماجنا اهنآ
ً
Iعا jیارجا ک9 

 یاهلصاف رد ار ناد*م رفن اهدص .دوب 6̧ا2

 ناشp ار یاەدننکد9دEت ت*عونمم رثؤم یاهنوگه; اهنآ .دندرک رُپ رگ9دک9 زا بسانم

vدنز نآ تحت هک دنداد±
≤

 vنامزمه ؛دندرک pدادناشpرود ل;اقم ش[íJ6نآ عبات ،اه 

 انعم ود مáتسد تارهاظت نیا .دشا; ع~نمم vامته; دناوت|ن هک ⁄¬∆امن ؛دندوب

 دوشv عضو اهند; رب و ددرگv مسجتم ،دوشv ەداد ناشp ت*عونمم ِدوخ :تشاد

 ت*عونمم نآ ه*لع ش∆امن نیا نامزمه اما ،)دش همانش∆امن ک9 ه; لد; ت*عونمم(

 طس¢ ١٢یm6 ;3اد*م یهطساوه; و رد تارهاظت نیا .دنکv تفلاخم نآ ا; و تسا

v9رود طسوت هک د;ا[íJ6ەدوشگ ەارمه یاهنفلت یاه vون نآ ؛دوشo هک یژولونکت زا 

 ⁄¬Åک ِق�èط زا و رد ،ارجا ،دش هتفگ هکنانچ .دز�èگv شóنج و راتفگ رب ت*عونمم زا

دنکv ەزراåم نآ ا; مه و تسا ت*عونمم jعبات مه ،ناسک9
ِەjرِگرُپ jعضوم ارجا نیا .

١٣ 

  .دهدv ناشp شدا*قنا ا; نامزمه ندرکتفلاخم و ندادناشp ِق�èطزا ار داقنم یەژوس

±ژ�و ،یدراوم íJ6نچ رد
≤
j پ ه; ،داقنم یەژوس ِندوبەدنزXشj هتشاذگ مشچ vنیا :دوش 

±دنز
≤

 رد راتفگ و í26فا9دومن ناêما زا Æت ؛دشا; ەدش فقوتم شدا*قنا رد هک تسXن یا

 
12 Visual field  
13 Knotted Position  
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±دنز ک9 نیا هŸل; ،vومع یەزوح
≤
j فا9تدش نیا و تسا ەدنزí

 تسانعم نیا ه; روضح 26

تسا ەدنز هÀارچ ؛دنک هåلاطم و یوعد jحèط دناوتv زونه و ،ەدشp شوماخ زونه هک
. 

aحار نیا ه; نم« :دن�~گv هک mnاهند;
 یاج رب ا9از یدر نم دومن« ا9 »موش|ن د9د©ان 2

 ناشیریذ©داد رثؤم یاهنوگه; دنراد ،»د*�ور دهاوخ تمواقم نآ زا هک تشاذگ دهاوخ

 ِماïنه ناش∆اهند; ِندادرارق ضرعمرد ا; .دننکv د*یأت هناسر و vومع یەزوح نورد ار

 گرم ا9 د*عåت ،تشادزا; jرطخ رد اهند; نیا هک دنناد; نارگ9د دنراذگv اهنآ ،تارهاظت

 یهنوگه; ¸اخشا ا9 صخش هک دراذگv مشچ شXپ ،دنمند; jیارجا هÀارچ .دنراد رارق

 حèط شدنمند; jیراد9ا© و شایرƒارجا ا; ند; .دناتنوشخ ضرعم رد ˚خشم �ß6رات

 نیا هک تسXن هطساوm6 mäد; هک درک ەراشا د9ا; .دهدv ناشp ار رطخ و دنکv یوعد

 m6د; ،تساەدش اهر و ەدش ەرادا عامتجا یهطساوه; هک m6د; هŸل; ،دنکv حèط ار یوعد

 رد شدوجو رب ،تساەدروآ ماود و ەدرک تمواقم oامتجا ناماس نامه ربارب رد هک

 ،ه; ندرکەراشا ؛دنکv لمع شام*قتسم یرگتلالد ا; ند; .٩دنکv د*Àأت اناوخ a2ئیه

mد; ،jعضو ا9
 دن‰سه اهنیا ؛اهند; نیا ،ند; نیا :دراد تلالد شدوخ ِت*عقوم رب هک 6

 نیا .دننکv تمواقم í26شادندومن و ندشد9د©ان ه*لع و دناتنوشخ ضرعم رد هک

 همادا یارب ار ناشتردق هک 9Âا⁄£ تحت هک دنهدv ناشp و دنراد دوجو زونه اهند;

  .دنهدv همادا ،دربv ل*لحت ک*تامتسXس یهنوگه; نداد

 j̊خش jعبانم رد قیمع jیرافح ا9 هنانامرEق mnjارگدرف ه; یراá یراد9ا© و موادت نیا

 ار�ز .عمج یەدارا هن و تسا درف ِنا*ب |سق هن ،شاموادت رد ،ند; .درادن ەدشpهتخانش

 یاعدا ک9 نیا هظحل نیا رد و( تسا ند; ک9 هچنآ زا ⁄¬خ; هک م�èیذ$ب رƒا

»تس¢او رد ،)تسa2خانشa2سه
≤
j ند; هک یاەدنز یاهدنیارف ه; ،اهند; رگ9د ه; نآ 

aیامح mnاههکåش ه; و تسا نآ زا یوزج
 ،دهدv خر ،دنکv تکراشم اهنآ رد ند; هک 2

 یاهند; هک تسXن حیحص ع~مجمرد هک م�راذگv شXپ ار ه*ضق نیا م�راد ام ەاüنآ

الماá ار یدرف
ً
 ه; هک دوب دهاوخن حیحص روطíJ6مه و م*نک Úاردا اهند; رگ9د زا زیامتم 

الماá اهنآ
ً
 j,ا*س jیانعم یزادرپموEفم نود; .م*نک رکف یزیامت چیه ِنود; و هتفرمهرد 

±دنز نآ رد هک Â;اور و اهرادرک ،اهداEن نآ I2jس¢ رد m6اسpا ند;
≤

 ام ،دنکv دشر و 

íشک ارچ هکنیا یارب ار نکمم jیوعد ن�EI2ب م*ناوت|ن
 ا; ،تسا شریذ© ل;اقIJغ 26

 نیا طقف هلئسم  .م*نک هضرع ،د;ا9 شهاá د9ا; ەرطاخم و دوب فلاخم د9ا; í26خاساهر

 تسا نیا هلئسم هŸل; ،تسا ەدروخ دنویپ ط;اور زا یاهکåش رد ند; نآ ا9 نیا هک تسXن

اق*قد د9اش ،ند; .دهدv ط]ر مه و درادv هگن دودحم مه زرم هک
Ö
 ،ش∆اهزرم ِبóس ه; 

mاEج ؛دIJگv رارق شضرعم رد مه و دوشv زیامتم یدام و oامتجا ِناEج زا مه
 هک 6

±دنز
≤

±دنز a2jخاسر�ز ط9ا⁄£ هک m6امز .دزاسv نکمم ار شاشÅک و شا
≤

 رطخ ضرعم رد 

±دنز دوخ نیا ،دIJگv رارق
≤

 هن تخاسر�ز ه; هکارچ تسا رطخ ضرعم رد هک تس

mوIJب ِت9امح |سق یه;اثمه;
±ژ�و یه;اثمه; هŸل; ،6

≤
j دنامنوردüدراد زا*ن شدوخ را. 

 شراêنا نامدوخ ندنکفا رطخ ه; تم*ق ه; اEنت هک تسa2سXلا�èتام یهتکن ک9 نیا

vم*نک.  



  ۱۰۹ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

±دنز و گرم هک تساهتفرگن رظنرد تقوچیه یداقتنا oامتجا یه�èظن
≤

 ضرفشXپ 

 هک دوش هتفگ تسا نکمم اتسار íJ6مه رد  .دناoامتجا ط;اور ه; ام ندرکرکف یاهەویش

±دنز
≤

 oامتجا عاونا م*ناوتv ام و دنباv9 ناماس oامتجا یاهنوگه; ود ره گرم و 

امتح .م*نک ف*صوت ار ندرم و í26سØز
Ö
 دشاåن نامساوح رƒا اما .تسا |Eم راá نیا هک 

 هکنیا مEف رد تسا نکمم ،تسXچ mnاهثح; íJ6نچ رد »oامتجا رما« زا نامروظنم هک

±دنز ِد�~ن و گرم د9دEت هنوگچ
≤

±ژ�و 
≤
j اور یەدنزاس;Â امتجا« ار اهنآ هک دن‰سهo« 

vم�روخ; تسکش ،م*مان. vارگتخاسرب ه; ام ِتداع ،تفگ ناوتmn ;عفن ه; د9اj ِتفا�رد 

±دنز و گرم یهلئسم ِت*مها
≤

 ماود هک mnاهند; نآ :دنک IJیغت ،تسا حèطم هک یا

vار ت*عقاو نیا ،دنروآ pناش vا .تسا دوجوم ند; ِموادت ط9ا⁄£ هک دنهدƒنچ رíJ6 

  .دوشv د9دEت ند; ِندروآماود ەاüنآ ،دشا; هتفا*ن ت*لعف ند; ِموادت یارب 9Âا⁄£

 ط9ا⁄£ jیاEنم دارفا هک تسXن a6عم نیا ه; ،دراد دوجو ندروآماود ه; قح رƒا

 ،یریذ©بXسآ ط9ا⁄£ ِتفا�رد رد mnارگدرف .دن‰سه نآ jیاراد ناشoامتجا

»تس¢او a2ح و ندوبضرعمرد
≤

 معز ه; و تسا قح دوخ jضرفشXپ هک تسا ناوتان یا

 هکنیا .تسارجامرپ و شÅترپ oامتجا ط;اور ش∆اهزرم ِدوخ هک تسm6د; ا; قباطم ،نم

 ا9 دنشکv دوخ تمس ه; ار دروخíJ6 vمز و دوشv فقوتم هک m6د; a2یامح یاههکåش

»تس¢ نیا ه; ،هن ا9 دروخvرب عنام ه; شIJسم رد  شóنج رد ِند; هکنیا ا9 ،هن
≤

 هک دراد 

 دوش هتخاس دناوتv ا9آ و هن ا9 تساەدش هتخاس ند; نآ شóنج و بذج یارب m6اEج ا9آ

 êÿش ەراومه ندوبضرعمرد نیا و تسا éانع jضرعم رد ،زاغآ زا ،تسوپ .هن ا9

 یاهط;ار شÈXزا ،دریذ©v تروص ندوبضرعمرد یارب هچنآ و .دراد oامتجا

1اj áساåل jروظنمه; ،ەانj £Èروظنمه; یاهط;ار :تسoامتجا یهتفا9ناماس
6

 jروظنمه; ،

 شéانع ن�èتنا�èع ه; ند; ِل*لقت یهطساوه; م*‰سه نآ m̄ رد رƒا .a2شادEب تامدخ

±دنز ه; و
≤
j چ هچ هک م�~ش هجوتم ،شاهنهربIJ

 م*باv9رد ،تسا ن�èت,اسا ند; یارب 6

اق*قد هک
Ö
mاEج ،ش∆اهزا*ن ن�èتmnادتبا حطس رد 

 .دشخ;v راتخاس ار هنحص oامتجا 6

aمالس و ند; jیامد لداعت ،یرگنا*ب ،تکرح و شóنج نوچ mnانبم ÿئاسم ،نیاربانب
 رب 2

 راومه زیامتم یاهنوگه; اهIJسم هک تسoامتجا m6اEج رد ند; هک دنراد تلالد رما نیا

 رتشXب ا9 رتمá ەانÈ£ و ساåل ماسقا و عاونا هکmnاج ؛دناەدش هتس¢ ا9 زا; ،ەدش

 oامتجا Â;اور یهطساوه; ار ند; م�ƒà�èان .دناتقوم ا9 هفéه;نورقم ،سI2سدرد

  .دنراذگv رثا نآ mnافوکش و شاعم ،ندروآماود رب هک م*نک ف�èعت

±دنز ا; ەدروخەرگ mnjافوکش
≤
j اpاسm

mاسpاIJغ تادوجوم دشر و mnافوکش ا; 6
 طاåترا رد 6

±دنز ؛تسا
≤

mاسpاIJغ و m6اسpا 
 ،دن‰سه هک mnاەدنز یاهدنیارف ِبجوم ه; íJ6نچمه 6

±دنز طاåترا .دنوشv طåترم مه ه; ،دنراد زا*ن اهنآ ه; و دننکv ناسرمه
≤
j اpاسm

 و 6

mاسpاIJغ
 یهتس∆اش هک دشکv شXپ ار ١٤ەدنز دوجوم ره زا تåقارم ِتا*قالخا زا شسرپ 6
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 ەرخؤم ۱۱۰

 j,ا*س موEفم .تساهناد*م یهمه زا نارکفنشور و ناققحم یهمه هجوت

الومعم ،دوخ زا ندرکتظافح
ً
IJمآتنوشخ jشÅک زا عافد رد 

 و دنوشv هتس¢ راá ه; 6

 دنıب|ن و دراد زا*ن íJ6مز زا ندرکتظافح ه; دوخ زا ندرکتظافح هک دIJگ|ن رظنرد

 هک m6امز ات اEنت هŸل; ،م*‰سXن اتس∆ا-دوخ m2ادوجوم یه;اثمه; m6اEج ِط*حم »رد« ام هک

 ره یەرا]رد ،تسا حیحص اهناسpا یەرا]رد هچنآ .م�رارقرب مه ام ،تساجربا© ەرا*س

|س IJغ Úِاخ ه; هک تسا حیحص یاەدنز دوجوم
 تا*ح ِموادت یارب IJ6مت بآ و َّ

 ک9 تمس ه; و م*نک دشر ،م*نام; ەدنز ات م*نآ رب ام زا مادک ره رƒا .تسا ١٠دنمزا*ن

±دنز
≤
j دنز نیا ،م*نک تکرح ک*ن±

≤
 چیه د�~گv هک a6تسØز ؛دش دهاوخ هتسØز نارگ9د ا; 

±دنز
≤

±دنز نود; یا
≤

 تسد زا ار »نم« IJمض نیا مهاوخ|ن نم .تسXن راá رد نارگ9د 

 نم رƒا م�~گ; مهاوخv هŸل; ،متسه 9Âا⁄£ íJ6نچ تحت نم هک مIJگ; ەد9دان و مهد;

 یهطساوه; اEنت ،متسه هک ¬ک ره ،دشا; هتشاد حیحص m6اماس ناEج و مشا; را9تخ;

1ا; راوتسا مناوتv نارگ9د ا; متاطاåترا
2
 زا oاونا یهطساوه; ؛موش نوگرگد و منام; 

  .منامv رارقرب و موشv نوگرگد اهنآ یهطساوه; هک طاåترا

 یهEجاوم کمáه; دناوتv هک ⁄¬خ; ؛د�~گv ار ناتساد زا ⁄¬خ; اEنت ورردور یهط;ار

1ا; ات دراد زا*ن »وت« ک9 ه; »نم« نیا .دوش هتفگ مه ا; اهناسpا
2
 اما .دنک دشر و دنام; 

 یاه9ا© دنناوتo vامتجا ط;اور نیا .م�راد زا*ن راد9ا© m6اEج ه; »وت« مه و »نم« مه

IJهرپتنوشخ jیاتسار رد هک یرتەدI2سگ m6اEج ِتامازلا ه; ند*ش∆دنا یارب دنشا;
 ی6

pسóز منود; مناوت|ن نم :م�راد رگ9دک9 ه; تØسí26 ;دنز مدرم زا یاهعومجم ا±
≤

 و منک 

±وقلا; ریذ©انز�èگ یاهنوگه; هک تفگ د9ا; لاح íJ6عرد
≤
j اق*قد ندرکدوبان

Ö
 یهط;ار íJ6نچ رد 

é6کس یایروa6 ورگ هکنیا .درادñ ز نود; دناوت|نØسí26 ;ورگ اñ دنز رگ9د±
≤

 ،دنک 

±دنز ِدوخ انعم ک9 ه; a6ع9
≤

±دنز نامه ناش∆ا 
≤
j رامش .تسیرگ9دj زا یاەدنبا9ش∆ازفا 

íJ6مز هک m6اسک :دن‰سXن قلعتم تلم ک9 ه; رگ9د هک دنراد دوجو اهناسpا j دنمورملق 

 ره زا هک m6اسک .تساەدش ەد�زد اهّ نآ زا ا9 ەدش رجفنم ا9 ؛دناەداد تسدزا ار ناشدوخ

 ەدنار نوIJب ،تشادv هگن تلم jیانعم ِنورد ار اهنآ یدودحات هک یایدنبهتسد

mدشانلمحت jیاهندادتسدزا و دناەدش
 دنراد نآ ا; ەزات هک د9دج m6ا]ز ه; دوخ ا; ار یا6

 ا9 »تلودmä« ناونعه; هصالخ روطه; ناش∆ا .دنروآv ەارمه ه; ،دن�~گv نخس

  .دنوشv یدنبهتسد »vوب« ا9 و »رجاEم«

 مه ه; ,ا*س jیا*فارغج ِتنوشخ ِقطانم یوسارف ار ام ەوقلا; یاهنوگه; هک mnاهدنویپ

 ،دنشا; هتخانشان و ەدننکش دناتردق و Fmäمم*ق ِلماح هک احرد دنناوتv دننکv لصو

»تسóمه زا ١٥یزرمارف ِلاêشا لالخزا دنناوتv لاح íJ6ع رد اما
≤

 مدقت ا; هک دنوش ت�~قت 

»تسóمه تاساسحا .دننکv هلداجم تنوشخ ِتروé6 و
≤

 ِتلصخ ،دننکv یراد9ا© هک 

 نامه ه; دنشکv شXپ همجرت یارب |ئاد mnاضاقت و دنریذ©v ار ام jیاهداحتا jیزرمارف
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  ۱۱۱ یIJ6هرپتنوشخ یوIJن

 

 ؛دننکv هتسجرب ار همجرت نیا یاهتسکش a2خانشتفرعم یاهت9دودحم هک ناIJ6م

 ک9 ِتفص هن یریذ©بXسآ هکنیا ه; فاI2عا .ار ش∆اهندرکفذح و اهندادصاصتخا

±ژ�و هŸل; ،ەژوس
≤
j امتجا ط;اورoسآ هک تسانعم نیا ه; تسXت�~ه ک9 یریذ©ب، 

 ط9ا⁄£ رد ندروآماود هŸل; .تسXن ,ا*س jشÅک یارب ل*لد ک9 ا9 یدنبهتسد ک9

 mäا9تردق زا یرگ9د یەویش زا هک تسmäا9تردق یەویش |سق ِتاåثا ،یریذ©بXسآ

 نیا نامرEق و هتفا9تسد یریذ©انبXسآ ه; دنکv نامü هک یاەویش ؛دوشv زیامتم

 ا; تفلاخم رب رارق هک دنکv د*لوتزا; ار هطلس زا  اêشا ،یرو£ نیا .تسا هطرو

 هک دنکmn vادزشزرا یریذ©بXسآ ِت9ا£ و ندوبضرعمرد زا  اêشا زا ؛تساهنآ

»تسóمه
≤

 .دنروآv مهارف ن�èفآلوحت jیاهداحتا و 

 نوچمه نآ ند9د یانعمه; ،یIJ6هرپتنوشخ ه; تóسp یروادشXپ ،Æباشم روطه;

اح�~لت ،دمآراúان و لعفنم یرما
Ö
»تس¢ اهتفص زا a2یسÅج ِم*سقت ه; 

≤
»نادرم ؛دراد 

≤
 

»نانز و تسا ت*لاعف ِتمس
≤

 ،اهشزرا نیا j⁄,زرا تEج IJیغت ا; .لاعفنا ِتمس 

»ناüود íJ6نچ ندوبطلغ
≤
j یداضتم pتردق ،عقاورد .دش دهاوخن ەداد ناش 

 هک تنوشخ زا êÿش ربارب رد تمواقم یاهەویش رد ،شØوIJن ،یIJ6هرپتنوشخ

 یIJ6هرپتنوشخ .دوشv تفا9 ،دنکÍ6 vخم ار شاÍ2*قح مان دنمناماس یاهنوگه;

 ،رجاEم ،IJئوک ،ەا*س مدرم ه*لع شدوخ زا عافد ِماïنه ار a2لود تنوشخ یهقح

mäاشفا نافلاخم و نامناخ vوگ وت ؛دنکmn نانیا هک £
 ه;« د9ا; هک دناندرکدوبان یاهنا�⁄

 نهذ رد یدناü هک ی»حور یوIJن« .دنوش جارخا ا9 سوبحم ،تشادزا; »a2ینما ل9الد

 ،شpدروآماود و ند; رد ندوبەدنز ؛تسXن ادج دنمند; یاههرُب زا زگره ،تشاد

اصوصخ
Ö
 .تسا هلمح ضرعم رد ندروآماود و یراد9ا© ط9ا⁄£ نامه هک 9Âا⁄£ تحت 

üاñ شاد دوجو ِموادتí26 امتجا ط;اور ِندوبک*تامل]ورپ ردo، ن ِتسکشEاmnj ِتردق 

  .تسا IJ6مآتنوشخ

IJهرپتنوشخ jشÅک ندادطاåترا
mردق ا9 وIJن ا; 6

 زیامتم ەدننکدوبان ِتنوشخ زا هک 2

vن ،دوشIJردق ا9 وm
 راêشآ ندروآماود و تمواقم یارب هتسóمه یاهداحتا رد هک 2

vع9 ،ددرگa6 ک یهصخشم هکنیاÅهرپتنوشخ شIJ6 ان  اعفناúن ف*عض و دمآراXتس. 

 ار m6ادنز ند; د*لوتزا; ،اذغ باصتعا .تسXن ندادن ماجنا یراá چیه ا; یواسم ندرکدر

 هلمح سوبحم درف ِدوجو ه; هنوگچ ÆیبÅت یاهتردق هکنیا ندادناشp ا; دنکv در

 ا; ار شzردق اما ،دشاåن »شÅک« ک9 ه*Ùش هک تسا نکمم باصتعا .دناەدرک

 ناشp ،تسیروé6 رامث‰سا یهناراده9ام£ ِلêش موادت یارب هک راá زا ند*شکتسد

vامرفان .دهدm6 دمm6 سق هک تسا نکمم| »éمومع دزن اما ،دشا; »ندرکرظن ف 

 |سق jیارجا ه; m6امرفان نیا .تسXن هنالداع m6وناق متسXس هک دشکv شXپ یایرواد

mوناقارف jیرواد
íشادهگن نوIJب یارب هک یراوید ا9 راصح رد ندرک داج9ا هنخر .دراد زا*ن 6

26
j 

اق*قد ،تساەدش Òارط مدرم
Ö
mوناقارف یایوعد jحèط ِمزلتسم 

 ؛تسیدازآ یارب 6

 تسکش شدوخ ِبلاق رد شpدروآمهارف رد دوجوم m6jوناق ِم�ژر هک یایدازآ



 ەرخؤم ۱۱۲

 ،دهدv همادا شایرامعتسا m6jارمêح ه; هک یاm6وناق ِم�ژر ندرکتوک9ا; .تساەدروخ

 ار مدرم یهمه یارب ,ا*س ِتکراشم ناêما مدع و ندشەدنÀاجزا ،ندشت*Ÿلام بلس

zد9دش vت9انج ِد*لوتزا; ِندرکدر ؛تسا نآ ِندوبهنالداعان ِنا*ب ،دنکáیه;اثمه; نآ یرا 

  .یداع یرما

Íطنم زا هک یایIJ6هرپتنوشخ
»نج 2

≤
 vگèطنم ؛دز�Í2 دنز نا*م هک±

≤
 شزرا دجاو یاه

±دنز و ندرکتظافح یارب
≤

 ک9 زا ⁄¬خ; د9ا; ،دنکv رارقرب زیامت ،دناەدش اهر هک mnاه

 یهمه و اههناسر ،ندشراد9د© یەزوح رد هلخادم ،نیاربانب .دوش یربارب ِتسا*س

±دنز ره هک دراد زا*ن نیا ه; ،vومع یەزوح éاعم jیاهتلاح
≤

 نیا و دوش ریذ©داد یا

±دنز ِقاقحتسا ؛دشا; هتشاد ندوبەدنز jشزرا a6ع9
≤

±دنز ره هکنیا تساوخرد .ندرک
≤

 یا

±دنز یهمه هک تسا نیا í26فگ یارب ñار ،دشا; ریذ©داد
≤

 دوخ ندوبەدنز رد د9ا; اه

 vاظن jیزاسÀا©  ا9 ک*تامتسXس ِندشاهر ،تنوشخ jعبات هک نآ ِنود; دننک یراد9ا©

 ه*لع سXل© تنوشخ هک یاەدنشک jیا�روƒامساتناف jیەراوحرط ا; هEجاوم یارب .دنوش

 ار نافلاخم ه*لع a2لود تنوشخ و نارجاEم ه*لع vاظن تنوشخ ،ەا*س ِتاعامتجا

»تس¢او هک هناåلطیربارب  ا*خ ؛تسا زا*ن د9دج  ا*خ ه; ،دنکv ه*جوت
≤
j ِل;اقتم 

±دنز
≤

 نیا هک دراد ناêما اما ،دسرب رظن ه; دمآراúان و ¨قاوIJغ تسا نکمم .د;اv9رد ار اه

 دشاåن »تم یداژن jیا�روƒامساتناف و یرازبا ِقطنم ه; هک دروا*ب دوجوب ار a2یعقاو لا*خ

 شzردق یهمه  ا*خ íJ6نچ »ندوب¨قاوIJغ« .دنکv د*لوتزا; ار a2لود تنوشخ هک

افé هلئسم .تسا
Ö
mاEج íJ6نچ رد هک تسXن نیا 

±دنز ،6
≤

»تس∆اش اه
≤
j دنراد ربارب راتفر، 

±دنز ره ا9
≤

 د9ا; اهناêما نیا ود ره هک دنچره( دراد ندرکدشر و í26سØز ه; ربارب قح 

±دنز »ره« :تسا زا*ن رتدنل; vاü .)دنوش قیدصت
≤

 ەدĪس یرگ9د ِتسد ه; ،ادتبا زا ،

 نیا ا9آ م*ناد; هک تسXن را*تخارد بسانم jعبانم زونه اما تسا هتس¢او و oامتجا ،ەدش

»تس¢او
≤
j دنز یارب زا*ن دروم±

≤
  .قشع ا9 تسا رامث‰سا سÅج زا 

»تسóمه ِداج9ا یارب م*‰سXن روبجم ام
≤

 یاەوق jروEظ .م*شا; رگ9دک9 قشاع ،رادانعم یا

»تسóمه رب a6تبم ک*تامل]ورپ و IJ6گناەرطاخم یهط;ار ا; ،دقن دوخ روEظ ،یداقتنا
≤

 

 هک دننکv ت9اده ار m6دو]~لÈEود ام »تاساسحا« هکmnاج ؛تسا گنتاïنت دنویÈرد

 تسه مه íJ6مه یارب و م�~ش ادج مه زا م*ناوتv ەراومه ام .دناەدش هتخاس نآ طسوت

1ا; یارب ەراومه م*ناوتv هک
2

 ام هک تسا تلاح نیا رد اEنت .م*گنج; رگ9دک9 ا; ندنام

 رد دوشÿ v*م یIJ6هرپتنوشخ هکm6امز :م�راد ار vومع یەزوح رد ندروآماود ِتخ;

±دنز ه; یرگ9د ل*م jیاتسار
≤

 ،یریذ©داد وت« هک نیا í26فگ یارب دوشñ vار ،ندرک

±دنز وت هک مهاوخv نم و دوش|ن لمحت وت ندادتسدزا
≤

 هک مهاوخv وت زا نم ،a6ک 

±دنز ñاوخ;
≤

 ،وت ل*م ار�ز ،یIJگ; رظنرد تدوخ ل*م نوچ ار نم ل*م نیاربانب ،a6ک 

 نود; ؛درک رکف نآ ه; ناوت|ن »وت« نود; اما تسXن وت »نم« .»تسا نم ل*م ،شÈXزا

 ،مشخ زا رپ ِقشع زا Í6*ط( قشع هچ م*شا; مشخ راتفرگ هچ ام نیاربانب .راد9ا©ان ،ناEج

IJهرپتنوشخ ،هنا�~جەزراåم aäjلطحلص
 رظنرد ار فéِ ِندروآماود ،هنا9ارگشاخرپ jی6

±دنز یاەویش ه; دنویپ نیا ا; ام هک م*شا; راود*ما د*یا*ب ،)د�IJگ;
≤

 ام ه; هک درک م*هاوخ 
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±دنز ،م�راد رطاخ ه; ار ناüدرم هک احرد ،ناüدنز ا; هک دهدv ار ناêما نیا
≤

 ؛م*نک 

 jیه9اس ر�ز j̈مج jشÅک ک*تامل]ورپ و خالïنس IJjسم رد ،یراوگوس و مشخ یهنا*مرد

  .م*هد ناشp یراد9ا© و م�روآ ماود ،گرم
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 و دورÇ رامش ه( نافkعض یهحلسا یه(اثمه( هنالعفنم تمواقم .بونج بطق زا لامش بطق هک

?<ف ِتنوشخ زا ەدافتسا
@'Ñ Öسد روظنمه( تنوشخ اÜkاMá )ده هà

@
 هکéاحرد ،دراذگäن رانک ار صاخ 

حالس یه(اثمه( اهارlاkتاس
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d

 رانک 

Çدراذگ«. 

Mahatma Gandhi, Selected Political Writings, ed. Dennis Dalton, Hackett Publishing, 
1996, 6 

?cنچمه
?cترام عافد ه( د'&گنب @

cشادربماh« رد گنیکرتول @
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 ەا±آ 

<ناف و تسا هتساوخ اÖ وزرآ کÖ ا( ه(اشم هک
d@ی )P( هک )لاعف یه(اثمهkم¶ف ≥ا±آدوخان ِتkەد Çو دوش 

 و دÖآÇ دوجوب ەژوس ِدوخ ِنورد زا هک دنکÇ م¶بم ار ی?<ثأت ناkم زرم و تس@™کفنورد و @™کفنو?<ب شرا1

 م'®گ( مهاوخÇ لاثم روطه( اما ،متسVن نیالD 1و?<پ ومه\®م نم هچرگ .تسا طو\&م @™یع نا¶ج ه( هک نآ

 .دنکÇ حطسمه و ÖÑ ،تسا قلعتم یرگÖد ه( هک ار هچنآ و درف دوخ ه( هک ار هچنآ یداژن Dیاهمساتناف هک

 ِلاPشا م'®گ( هک مπم اما ،مریذäTن ەا±آدوخان و ەا±آ @™هذ ِتاkح ناkم ار تخسوتفس یزیامت هچرگ

 Dیەدنشک و قیمع Dیاهوªلا و دننک ذوفن اهەژوس ِەا±آدوخان رد دنناوتMN، Çارگداژن دننام ،تردق ∫امتجا
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@'Ñ نا¶نپ Çرد .دوش Öنادنز یاهتشاددا 

 و دهدÇ عاجرا دنک راومه ار را1 دÖدج Dیەویش ه( تjسz شریذT ِدÖدج یەویش ات تسا زاkن هچنآ ه( وا
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