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هبماژ  نیتسیرک  ي  هژورپ هب  یهاگن 
نیکمن  نیسح  مجرتم : دراولاه / رتیپ   : هدنسیون

 

:: مجرتم مجرتم ِتشاددای   ِتشاددای

« هبماژ  » ي هماـن هژیو ( Angelaki  ) یکالجنآ ي  هـلجم ِمتــشه  ي  هرامــش رد  دراولاـه  رتـیپ  هـک  تـسا  يا  همدـقم ِنادرگرب  ریز  ِنـتم 

رب نتـشون  همدقم ًاعبت  تسا و  یفرعم  همدـقم و  ِسنج  زا  ًامامت  دراولاه  ِنتم  .تسا  هتـشون  ِتسوگآ 2003  رد  ( Christian Jambet)

یهاگن وا ، ِراک  ِيزکرم  ياه  شسرپ ِحرط  هبماژ ، ي  هژورپ ِیلک  ِسوئر  زا  تسا  يزجوم  قیقد و  ِحرش  میناوخ  یم هچنآ  درادن : یترورـض  همدقم 

ِیـسایس ِرکفت  ِیلعف  ِتاصتخم  لاحره  هب هک  يرگید  ياه  هرهچ اب  وا  ِتبـسن  ِنییعت  يدراوم  رد  یتح  اه و  لاس نیا  رد  وا  ِتـالوحت  ِدـنور  هب 

هچنآ .تسا  یعماج  ناکمالا  یتح ي  هدـیرب .تساه  نآ هب  یکتم  ریخا  ياه  ههد نوسکاـسولگنآ  ياـضف  زا  يا  هدـمع ِشخب  هسنارف و  ِرـصاعم 

ي هدز گنز ِتفص  نیا  زا  !؟   دیدج ياقآ  نیا  ِندناوخ  ًانایحا  زاب  ي و  همجرت ِتمحز  ًانایحا  ارچ  هک  هتکن  نیا  هب  تس  یهاتوک ي  هراشا دـنام  یم

یعون ِلاد  هتشرف  (1976 -) هتشرف وا - ِباتک  ِنیتسخن  ي  هرطاخ مک  تسد ای  هبماژ ، ِمان  هک  تسا  نیا  رـس  رب  هلأسم  مرظن ، هب میرذگب ، هک   « دیدج »

ِرـس رب  هلأـسم  نبرُک .) ِنوگراژ  رد  « ) یناریا ِمالـسا   » ناـمه اـی  هعیـش  هب  تسا  ِیم 68  زا  سپ ِلاـکیدار  قوف ِيوسنارف  ِمسیئوئاـم  زا  راذـگ 

رگا .میا  هدیمان تیعضو »  » اه لاس نیا  رد  هک  دنراد  يزیچ  نامه هب  یطبر  ود  ره  نآ  ِدصقم  أدـبم و  هک  تسا  يراذـگ  ي  هبرجت هب  ندرک  هاگن

زین هبماژ  الاح  دوب ، هدیسر  يدرورهس  هب  رگدیاه  زا  یصاخ » ِتئارق   » ي هطساو هب ي 30  ههد ياه  لاس رد  هبماژ ) قلطم  ِداتسا   ) نبرک يزور 

مرظن هب  ) .دسر یم اردصالم  انیس و  نبا یناتـسِجِس و  ِبوقعیوبا  هب  ناکال  زا  یـصاخ » ِتئارق   » ي هطـساو هب راب  نیا ي 70 و  ههد ياه  لاس رد 

ِیلک ِروغث  و دودح ِياپ  هکاج  نآات تشاذگ .) رانک  طایتحا  اب  هلداعم  نیا  هب  ار  نارهت  رد  وکوف  ياهارجام 1979  ِندرک  هفاضا ي  هسوسو دیاب  هتبلا 

یمان نیرتهب  ًالامتحا  تسا ، نایمرد  میا ) هتشاد راک  ورس نآ  اب  زورما  ات  نوطالفا  زا  هک  ییانعم  نامه هب  ) ندیفسلف ِنیداینب  ياه  طرـش رکفت و 

.تسا هداد  شیوخ  ِراذگ  هب  نبرک  ِدوخ  اضقزا  هک  یترابع  دوب ، دـهاوخن  ( exitus « ) جورخ  » زج يزیچ  داد ، هبرجت  ود  نیا  هب  ناوـت  یم هک 

.دنا فلؤم ِتاحیضوت  دنا  هدش مولعم  ف.م )  ) فورح اب  هک  يدودعم  ِدراوم  يانثتسا  هب اه  سیونریز ي  هدمع

*** ***

ِناونع هب ي 1970  ههد رخاوا  رد  هبماژ  .تـسا  یمالـسا  ي  هفـسلف صـصختم  ریازجلا و  رد  ِدـلوتم 1949  هبماژ ، نیتسیرک   

رد عقاو  يرف  لوژ  هسیل  رد  ار  يزارد  ياه  لاس نونکات  زور  نآ  زا  تشاذگ و  هنحـص  هباپ نبرُک  يرناه  ِدرگاش  نیرت  هتـسجرب

.تسا هدوب  لوغشم  هفسلف  سیردت  هب  یلاع  ِتاعلاطم  ي  هسردم رد  نینچ  مه ِسیراپ 3 و  هاگشناد  ِیناریا  ِتاعلاطم  ي  هسسؤم

، وکوف ِراک  ِریگیپ  قیقد و  ي  هدنناوخ نینچ  مه هدوب و  دلیاوراکـسا  یمور و  ِنیدـلا  لالج ِمجرتم  هتفرگ ، ریثأت  ناکال  وئام و  زا 
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ي هفـسلف ي  هزوح رد  يراـج  ِتاـعلاطم  ِبلاـغ  ِناـیرج  وا ، ِقیـالع  ِعیـسو  ِفـیط  اـب  هسیاـقمرد  هک  يروـطب ویدـب ، زوـلد و 

ِتیعقوم زا  غراف  لیـصا ،  ] ِیفـسلف ِلعف )  ) شنک  » .دسر یم رظن  هب (  parochial) دودحم هنارگن و  هتوک تدـش  هب [1] یقیبطت

«، دـننک یم نوگژاو  ار  ناـهج  زا  دوخ  ِكاردا  ي  هوـحن ْنآ  ياـه  هژوـس هک  دـهد  یم خُر  یماـگنه  نآ ] ِروـهظ  ي  هطـساوالب

یطوطخ ییاتـسار  رد  هک  دـننک  یم یحارط  ار  ندیـشیدنا  زا  ییاه  هویـش دنلـسگ و  یم تداع  اـی  يرواد  شیپ زا  هک  یماـگنه

) نتــسناد ِسنج  زا  يزیچ  هفــسلف  .دـنور  یم شیپ  هـب ناـهج  زا  هدـش  تفاـیرد ياـهدومنزاب  ِلـک  هـب  تبــسن  تواـفت  یب

ي هلاحتـسا ِراک  هفـسلف  درادن : تسرد »  » ياه هدیا ِندرک  ینورد هب  یطبر  چـیه  هفـسلف  تسین ، هدـیقع  و  ( knowledge

يا هویش اب  ندش  اون مه ِدصق  هب تسا  شیوخ » اب  ییاون  مهان  » یعون هب نداهن  ماگ دوش ، یم لامعا  دوخ  رب  هک  تس  يا هنارگن دوخ

[2] .دنک یم قدص  ناگمه  ِدرومرد  ًالوصا  هک  ندیشیدنا  زا 

ِتیوـضع رد  ِیم 68  نیچ و  ِیگنهرف  ِبـالقنا  هب  طوـبرم  ِثداوـح  ِریثأـت  تحت هـبماژ  ییوجـشناد ، ِنارود  رد   

[ هورگ  ] و تسینینل ) - تسیـسکرام ي  هخاـش  ) تـسینومک ِناناوج  ي  هیداحتا هب  موسوم  ِیتسیئوئاـم  ياـه  هورگ

کیدزن زا  درک و  رفــس  نـیچ  هــب  ِلاـس 1969  رد  .دوـب  ( Gauche Proletarienne) يرتلورپ پچ

زا یگدروخرس   [3] .دید دنا » تسایس ِلاعف  ي  هژوس اه  هدوت ِدوخ  دیسر  یم رظن  هب نآ  رد  هک  ار  یناهج  ي  هراو حرط »

زا هبماژ  یناهگان  ِتسـسگ  يارب  ار  هنیمز  درک ، ادیپ  هسنارف  رد  هچ  نیچ و  رد  هچ  اهدعب  مسیوئام  هک  ییوس و تمس

وردرال یگ  اب  شکرتشم  ياه  هژورپ يارب  هطـساوالب  یتیعقوم  دروآ و  مهآرف  هدـش  یهد نامزاس یبالقنا  تساـیس ِ

و ( 1976  ) هتشرف هتشرف ياه  باتک رد  هک  ( Angelic « ) راو هتـشرف  » ای ریذپان  شزاس یگژوس  ي  هیرظن .داد  تسد  هب

هک يدهعت  دنک ، ظفح  ار  بان  یبالقنا  ِدهعت  یعون  دـهاوخ  یم هک  تس  يا هیرظن دریگ  یم لکـش  ( 1978  ) ناهج ناهج

( doctrinal  ) یتدـیقع ِشیالآ  هنوگره  زا  اربم  مه  تسا و  مسینوگاتنآ  یکیتکلاید  ِروُص  هب  لیلقت  لباق ریغ مه 

دوش و یم لدـب  یناحور  ًاساسا  -و- ًاتاذ ِيارجام  کی  هب  بـالقنا  هک  نیا هصـالخ   [4] .تسا یخیرات  يداـهن و  و 

ِتهجرد ار  بالقنا  ِيورین  دنهاوخ  یم هک  دنتـسه  یناسک  نارگید ) و  تُپ ]...[ ، لُپ  ِلاثما   ) نآ ِنانمـشد  نیتسخن 

هچ هک  دننام  یم یقاب  یناسک  نامه  نانچ  مه هبماژ  ِنامالک  مه اما  .دننک  راهم  یخیرات  یعامتجا و  ًافرـص  ِفادـها 

يدازآ و ِقالطا  یخیرات و  ِناهج  حور و  ِنایم  ِفاکـش  ِيزاس  رثکادح ِلابند  هب دوخ  ي  هفـسلف رد  هچ  یگدـنز و  رد 

ياه هاگ هیکت ات  دـش  يا  هنیمز اه  لاس نیمه  رد  نبرک  اب  هبماژ  ِزاس  تشونرـس ي  ههجاوم .دـنا  حور هب  بان  ِتیقالخ 

ناهج و ِنایم  ِلادج  نآ  رد  هک  يا  هفسلف دنک ، وجتـسج  یعیـش  ِینافرع  ي  هفـسلف رد  ًاتدمع  ار  ینینچ  نیا ِيرظن 

ِلاکشا ِعادبا  ِراتـساوخ  هناقاتـشم  هک  یتشادرب  نآرق و  زا  یعیرـشت  یظفل و  ِتشادرب  ِنایم  رگید  ِترابع  هب ای   ) حور

شیپ ندال و ]...[  نب نوچ  يدارفا  هزورما  هک  یـشسرپ  .تسا  نایرج  رد  تدح  و تدش اب  تسا ) دـیدج  ِيریـسفت 

ًاساسا ًاتاذ و  دنوادخ  ي  هدارا ایآ  تسا : هدروآ  دوجو  هب مالسا  رد  یفاکش  ادتبا  نامه زا هک  تسا  یشسرپ  دنـشک ، یم

ِيدازآ دـنوادخ   » هک نیا ای  تسا ؟ نوناق  ِلامعا  هب  دودـحم  نیاربانب  دوش و  یم يراج  اهداهن  دـعاوق و  ِیجنایم  هب

ناـیب شیوـخ  ِرادرک  رد  ار  یهلا  ِيدازآ  نـیا  یقیقح  ِناـنمؤم  هـک  ناـنچ تـسا ، باـن  ِشـشوج  تـسا ، قـالخ 

.  [5] »؟ دننک یم
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هک یتلـصخ  هس  دـشاب ، رادروخرب  يداینب  ِتلـصخ  هس  زا  مک  تسد تسیاـب  یم قلطم ، ِتیقـالخ  ِماـقمرد  حور  ِكرد  هنوگره 

ره ازونیپسا ) ِلیالد  اب  هباشم  یلیالد  هب  ) هک نیا لوا  .میوش  یم ور  هبور اه  نآ اب  هتـسویپ  هبماژ  راثآ  طلـسم  ِنیماـضم  ِناونع  هب

ادخ و ِینامه   » هب یمالـسا  ِنامیا  ِلصا  نیرت  يداینب .دـشاب  ( unique  ) هکی نیکت و  دـناوت  یم اهنت  دودـحمان  ِقالخ  يورین 

شالت هک  یلـصا تسا ، لصا  نیا  ِیتخانـشدوجو  ياهدـمایپ  ِیـسررب ]  ] هبماژ راک  زا  یگرزب  ِشخب  دوش و  یم طوبرم  دـحاو »

مود  [7] [. دوجو ِتقیقح »  ]» دوجو  [6]« ِیعقاو ِرما   » مه تسا و  دوجو  ِيارو  مه  هک  دشیدنایب  يدحاو  ِبسحرب  ار  دوجو  دنک  یم

اهنت و  هژبا ، ِماقمرد  هن  دیـشیدنا و  ناوت  یم هژوس  ِماقمرد  اهنت  ار  بان  ِتیقـالخ  لـگه ) ِلـیالد  اـب  هباـشم  یلیـالد  هب  ) هک نیا

یلکش نامه هب اهنت  دروآ ، رظنرد  ینیع  ویتکژبا و  يزیچ  ِلکش  هب ناوت  یمن ار  ادخ  .تسا  دنوادخ  ِدوخ  دحاو ، اب  بسانتم  ي  هژوس

ِلیالد اب  هباشم  یلیالد  هب  ) هک نیا موس  .قلطم  ي  هژوس ِماقمرد  ینعی  دروآ ، رظن  رد  ار  وا  ناوت  یم دروآ  یم رظنرد  ار  دوخ  وا  هک 

رکف ام  ِنورد  زا  ام و  ي  هطـساو هب مه  ادـخ  هک  میتسه  ادـخ  ِنتخانـش  هب  رداق  تهج  نیا  زا  اهنت  دوخ  ِيدوخ  هب اـم  نوسگرب )

لاکیدار ِکش  ِدنزگ  زا  دناوت  یم اج  نیا رد  هک  یلصا  هناگی  .میشاب  هدش  هتخیگنارب  ادخ  ِطسوت  ًامیقتسم  ام  هک  یمادام دنک و  یم

، انعم نیا هب  [cogito.[8 هن cogitor و  تسا - موش » یم هدیـشیدنا  ( » ادخ ِتسد  هب ، ) تسین مشیدـنا » یم  » دـنامب نوصم 

ِمالسا ِشالت  ِلک  و  تسا ، (  revelation [) یحو  ] یگراکشآ و  ( invention  ) عادبا ِسنجزا  یتوافت  یب ِلکش  هب تقیقح 

ًاتقیقح یمادام  اهنت  ام  .تسا  ناسنا » ِيوبن  ِرهوج   » ِققحت ود و  نیا  ِنایم  ِيرهاظ  ِتواـفت  زا  روبع  نتفایالعتـسا و  ْیناـحور 

زا مینک  یم هبرجت   مالک ، نیا  ِنایاپ  یب ِلیلحت  ِلالخ  زا  هطـساو و  نیا  هب  میوش ؛ یم هتفگ  ادـخ  ِتسد  هب هک  مییوگ  یم نخس 

رد ار  دوخ  هک  ار  يا  یتاذ ِییانعم  کـت رگید  يوس زا  ار و  نآ  ِیناـسنا  ِيادـص  قلطم و  ِمالک  ِمالک ِنایم  ِیهانتمان  ِفاکـش  وس  کی

تسین يزیچ  دناوخ ، یم ناکال  ِرون  رد  ار  اردصالم  هک  يا  هبماژ يارب  فاکش ، نیا  دنک – و  یم نایب  فاکش  نیمه  ِندیشیدنا 

[the real of thought).[9  ) رکفت ِیعقاو  ِرما  رگم 

نیا ِریغ  رد  هچنآ  زا  توافتم  ِفیرـصت  هس  اب  دـنارظانتم  بیترت ، هب  زورما ، اـت  هبماژ  ِیلـصا  ِرثا  هس  هک  تفگ  ناوت  یم ًاـبیرقت 

رد هک  یباـتک (، 983  ) نویقرشم نویقرشم ِقطنم   ِقطنم رد  .دروآ  رامـش  هب مجـسنم  ًاعیـسو  ِلوصا  زا  يا  هعوـمجم ار  نآ  دـش  یم تروـص 

نایب لایخ  رون و  ِبلاـقرد  قلطم  ِتیقـالخ  تسا ، يدـالیم ) ات 1191   1154  ) يدرورهـس یناریا  ِفراـع  ي  هرهچ ي  هرطیس

دودحم هریغ ) يرواد و  شیپ نوکـس ، يدام ، ِتیبلـص  هنوگره   ) دراد هارمه  هب ار  رِدِـک  یتمواقم  هک  هچنآره  ِطسوت  دوش و  یم

یعون ِساسارب  دوش ، یم رداص  دحاو  زا  هچنآ  اما ]  ] .تسا ریذپان  یـسرتسد ناهنپ و  تسا ، رون  ِعبنم  هک  هسفن ، یف ِدحاو  .دوش  یم

ِماهلا ِسنجزا  يریوصت » / یلایخ  » ِحطس کی  يور  هک  دنا  رون ِریواصت »  » ای اه  باتزاب ِرامش  یب ِدادعت  ینوطالفاون ، ًاعیسو  ِقطنم 

زا یبرغ » ِتبرغ   » رد دـننک ، یم زاغآ  یبسن  ي   هیاس تملظ و  رد  ار  دوخ  ِتایح  یناـسنا ، ِتادوجوم   [10] .دنسر یم مه  هب بان 

فافش يروشنم  هب  ندش  لدب تاملظ و  اه و  هیاس زا  ندیشکرانک  ِمزلتـسم  يراگتـسر  تساه : نآ ِعبنم  همـشچرس و  هک  يرون
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رـسکنم حور ، لایخ و  ِسنجزا  صاخ  یلاعفا  و  صاخ ، ییاه  ناج ِنطبزا  هراومه  رون  هب  اـم  ِیـسرتسد  .قلاـخ  ِعشعـشت  يارب 

رد درف  ِياـنف  ِفرــص   زا  ار  ( such Ishraqi illumination  ) یقارـشا ِدوهـش  نیا  هبماژ  بیترت ، نیا هب .دوـش  یم

ای ینیبانیب  ِیحو ]  ] یگراکـشآ یعون  اب  تسا  فداصم  ًاقیقد  یلایخ  ِحطـس  هجیتنرد ] : ] دـنک یم زیاـمتم  دحاو  دحاو اب  نتفای  تدحو

زا هچنآ  اب  تسا  فداصم  هتـشرف   » .دوش یم رهاظ  یناـسنا  ِروعـش  یهلا و  ِروعـش  ي  هنایمرد ّهتشرف  نآ  رد  هک  راو ،» هتـشرف »

رد یکی  لاب ، ود  اب  تس  یتأـیه يدرورهـس  ي  هتـشرف  [11] «. تسا هدـش  راگزاس  ام  اب  دـحاو  نامه  ای  ناهنپ  ًاـقلطم  ِيرگید 

(imaginings « ) ياه ندیلایخ  » ِبلاقرد هک  تسا  یتادرجم ]  ] دارفا زا  نوحشم  وا  ِیلایخ  ِناهج  و  رون ، رد  یکی  یکیرات و 

.دنا هدش هدروآ  رظنرد  دنوادخ  ِيازجم  لاح  نیعرد يدامریغ و 

( يدالیم ات 1641   1571  ) اردصالم یناریا ، ِفوسلیف  نیرت  بوبحم هب  ار  دوخ  ِهجوت  هبماژ  (، 2002  ) دوجو دوجو ِلعف   ِلعف ِباتک  رد  اما 

فرـص هار  نیا  رد  ار  دوخ  ِشالت  نیرتشیب  يدرورهـس ، هلمج  نم فلتخم  ِنافوسلیف  زا  ماهلا  اـب  اردـصالم  .دـنک  یم فوطعم 

ار دوجو  هک  دـشیدنایب  یمازلا  - دوخ ي  هدنـسبدوخ ِیهلا  ِقالخ  ِلعف ] ای   ] شنک نآ  ِبسحرب  ار  دوجو  ( all  ) ي همه هک  دنک  یم

ِلک ِندیـشیدنا  تسا ،) زولد  الوا  ِقیرط  هب ازونیپسا و  ِروآدای  مهزاب  هک  یطیارـش  ِبسحرب  و  ، ) رگید ِترابع  هب دـشخب ؛ یم ماوق 

، یعقاو ِرما  ِيداینب  ِنتفرگ  یکی   » ِبلاق رد  هک  یندیشیدنا كرحتم ، یهانتمان  ِلکـش  هب هتـسویپ و  ِقلخ  نامه ]  ] ِماقمرد دوجو 

[12] .دوش یم حرط  دحاو » دوجو و 

دوجو زا  راگدنام  نورد ًامامت  ِكرد  یعون  يوس  هب ار  يدرورهـس  ِراو  هتـشرف ِيوسو  تمـس هک  تسا  نآ  ِلابند  هب اردـصالم  رگا 

توملا توملا ِگرزب   ِگرزب ِزیخاتسر   ِزیخاتسر رد  هک  يا یلیعامسا ِنارکفتم  رگید  ِهارمه  هب يدالیم ،) ات 1274   1201  ) یسوت نیدلاریصن  دناشکب ،

هچنآ .دننک  تیوقت  ار  دوجو  ِيارو  ِدحاو  یعون  ِيالعتسا  رد  هتفهن  ِتیونث  ات  دنـشوک  یم لباقمرد  هدش ، ثحب  اه  نآ زا  ( 1990)

یعون دنک ، یم لیلحت  ضقانتم ] ِکیِکی  ای  ( ] paradoxical One « ) لاکیسکوداراپ ِدحاو  ِدحاو  » ِناونع تحت اج  نیا رد  هبماژ 

ِيرادـیاپ هنوگره  ِتطاـسو  هنوگره  زا  يراـع  ًاـمامت  حالطـصا  هب هک  تسا  ( superinfinite « ) یهانتمانداح  » ِتیقـالخ

(reality  ) تیعقاو هک  تسا  تقیقح ]  ] یعقاو ِرما  یعوـن  ِنطب  زا   [13] .تسا [( quidditas  ] تیهام هنوگره  ای   ) هناقولخم

، ادخ زا  ( apophatic  ) یهیزنت ِكرد  نیا  .دـنام  یم ینتفگان  لوقعمان و  دوخ  هک  یتقیقح ]  ] یعقاو ِرما  دـشوج ، یم دوجو  هب 

ِكاچ دیاشگ ، یم ار  ( searing gap  ) هدنکـشخ ِكاچ  ای  فاکـش  یعون  یقیقح ، ِینافرع  ي  هبرجت ِياضف  یعون  ِماـقمرد 

هبرجت و ِناهج  ِنایم  و  ییاحیـسم ، ِفاشکنا  / یحو یخیرات و  ِنامز  ِناـیم  تقیقح ،]  ] یعقاو ِرما  تیعقاو و  ِناـیم  ي  هدنکـشخ

[15] .دنک یم رما  ترورض  يدازآ و  ِزیامت  هب  توافت  یب ییورین  اب  هک  یبان  ِرما  بان ،  [14]« ِرما  » یعون

 

:: اهاه سیوناپ سیوناپ

هاگن هنیمز  نیا  رد  طوسبم  ِحرش  يارب  .درب  یم راکب  رمع  رخاوا  رد  هبماژ ، داتسا  نبرک ، يرناه  هک  تسا  یحالطصا  یقیبطت » ي  هفسلف . » [1]
(. ف.م . ) 1391 درخ ، يونیم  یئابطابط ، داوج  ي  همجرت یقیبطت ، یقیبطت يي   هفسلف هفسلف وو   یناریا   یناریا يي   هفسلف هفسلف   ، نبرُک يرناه  هب : دینک 

  

(1997 « ) هبماژ نیتسیرک  اب  هبحاصم  [. » 2]

ِمیقتـسم ِدـمایپ  هنوگره  ِدوبن  هب  دـنز ، یم فرح  شا  یتسیئوئام ياه  هقلع زا  یتقو  هبماژ  هزورما ، (. 2000 « ) وئام ِمان  هب یمکاح  ، » هبماژ [. 3]

ِدید زا  دشاب  ، ( posterity « ) یخیرات ِتبوقع  هبقع و   » زا رادروخرب  يا  هرود هک  نآ زا  شیب  هرود  نیا  تسا : فرتعم  هسنارف  رد  نآ  یخیرات 

كرادناژ اب  توافتم  ي  هنیمز کی  رد  هک  یطوطخ  اب  يزاوت  رد  يا  هرود یخیرات ،» - ارف  » ییراگدنام یعون  ِدـجاو  تس  يا هرود زورما ، ي  هبماژ

(. نامه ( ) دراد راگدنام  يرثا  شا ، يروف میقتسم و  یخیرات  ییراذگریثأت  ِمدع  ِلیلد  هب دیاش  ای  مغر  یلع هک  یکرادناژ   ) دوش یم میسرت 
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يریگ یپ هبماژ  ياهراک  ِیقاب  رد  توافتم  یتروص  هب ًابقاعتم  دوش و  یم حرط  اـه  باـتک نیا  رد  هک  يا « یئالعتـسا ِشـسرپ  اـی  هلأـسم  » [. 4]

(. ص 233 هتشرف ، هتشرف رد   ( Allez! !« ) ایب ، » هبماژ هب : دینک  هاگن   ) دوش یم طوبرم  شروش » ِلالقتسا  ِناکما   » هب هک  تس  يا هلأسم دوش ، یم

ِلعف ِلعف هب  دینک  هاگن  نینچ  مه نئوژ 2001 ؛  25 دنومول ، تسا ،» هدش  زاغآ  لادج  یعیرشت ، ِمالـسا  یناحور و  ِمالـسا  ي  هنایمرد ، » هبماژ [. 5]

یتسرپاتکی یتسرپاتکی ِسکوداراپ   ِسکوداراپ نبرک ، يرناه  هب : دـینک  هاگن  لاثم  يارب  دراد : تیمها  صاخروطب  اج  نیا رد  نبرک  ِریثأت  ات 24 . صص 21  دوجو ، دوجو

(. 1985 لتسک ، - هشوب سیراپ :  ) یقیبطت یقیبطت يي   هفسلف هفسلف وو   یناریا   یناریا يي   هفسلف هفسلف نبرک ، ، و : ( 1981 نره ، سیراپ : )

زا اما  .یمالـسا  ِناـفوسلیف  ِدزن  دوجو » ِتقیقح   » زا تس  يا همجرت  the real of being هبماژ ِيژولونیمرت  رد  هک  دـید  میهاوخ  [. 6]

ِرما یناکال  ِموهفم  نامه  نانچ  مه ات  میا  هداد حیجرت  اج  نیا رد  دمهف  یم یناکال  ِیعقاو  ِرما  اب  لاصتا  رد  ار  یلیعامـسا  ِتقیقح  هبماژ  هکاج  نآ

( ف.م  ) .مینک هدافتسا  ار  یعقاو 

[. تسا اتکی  ادخ  وا  وگب  « ] دحا هللا  وه  لق  : » دنک یم مالعا  نآرق  ِیساسا  ِتایآ  زا  یکی  هک  روط  نامه ص 9 . دوجو ، دوجو ِلعف   ِلعف هبماژ ،  [. 7]

  . صص 224 و 5 ص 118 و  نویقرشم ، نویقرشم ِقطنم   ِقطنم هبماژ ، [. 8]

زین 63 و 4. ص 10 و 11 ؛ دوجو ، دوجو ِلعف   ِلعف هبماژ ، [. 9]

داعبا هک  تس  یناهج  ]...[ يریوصت / یلایخ ِناهج   » تسا هداد  حیضوت  ناحراش  زا  یکی  هک  روط  نآ ات 51 . صص 37  نویقرشم ، نویقرشم ِقطنم   ِقطنم [. 10]

[ ِناهج ، ] رگید ِترابع  هب ای  تسا ، اتـسیادوخ  ِیلاـیخ  ِروص  ِناـهج  ناـهج ، نیا  .دـنتفا  یم یلاـیخ  ِكاردا  ِسردـید  رد  اـهنت  شیاهدادـتما  و 

« تسا هنیآ  رد  قلعم  ِریواصت  ِلـثم  قلعم  یناـهج  لاـح  نیعرد ریذـپداسف و  ياـه  هیـال هب  شیـالآ  هنوگره  زا  يراـع  ِصلاـخ  ياه  ياه تروص تروص

زین رالشاب  ص 154 .) ( 1979 لتسَک ، - هشوب سیراپ :  ) یکلف یکلف ِنیمز   ِنیمز وو   یناـحور   یناـحور ِمسج   ِمسج نبرک ،  يرناه  زا  لقن  هب يزاریـش ، نیدـلا  بطق )

يریواصت ِنتخاس  ي  هوق دـیآ ، یمرب نآ  ِیـسانش  هشیر هک  روط  نآ (، imagination  ) لایخ  » هک دریگ  یم هجیتن  هباـشم  ًاـبیرقت  يوحن  هب

لایخ .دـنناوخ  یم زاوآ  ار  تیعقاو  هک  دـننک ، یم  زیررـس  تیعقاو  زا  هک  تس  يریواصت ِنتخاس  ي  هوق هکلب  تسین ، تیعقاو  زا  ( images)

(. ص 23 (، 1943 یتروک ، سیراپ :  ) اهایور اهایور وو   بآبآ   رالشاب ، « ) تسا یناسناربا  يا  هوق

ص 14. نرِه  (1981 ،) نرِه ياهذغاک   ياهذغاک نبرک ، يرناه  رد   «، یفرعم ، » هبماژ [. 11]

ص 14. دوجو ، دوجو ِلعف   ِلعف   ، هبماژ .  [12]

ِمکح ِنتفای  نایاپ ِینامزلارخآ  ِمالعا  هزومآ ، نیا  ِيریگ  لکـش ِیخیرات  ي  هنیمز ات 176 . صص 139  توملا ، توملا ِگرزب   ِگرزب ِزیخاتسر   ِزیخاتسر هبماژ ، [. 13]

ي هلـصاف رد  ناریا  ِلامـش  ِیلیعامـسا  ِنایعیـش  ي  هطـساو هب هک  یمالعا تسا ، یهلا  ینادواج و  ِرما  هب  فوطعم  رـسارس  یتایح  ِزاـغآ  عرش و 

.تفای ماوق  يدالیم  ات 1210  ياه 1164  لاس

یلیعامسا و ي  هفسلف رد  هملک  نیا  ِیفـسلف  - یموهفم ِنأش  رد  نآ و  ِصاخ  ِيانعم  هب ًاقیقد  اج  نیارد رما »  » ِموهفم - “imperative” [. 14]

( ف.م   ) .دوش یم رهاظ  یعیش  ِرکفت  لکروط  هب

ات 185. صص 175  توملا ، توملا ِگرزب   ِگرزب ِزیخاتسر   ِزیخاتسر هبماژ ، .  [15]

 

 : : زا زا تستس   يايا همجرت همجرت هلاقم   هلاقم نیا   نیا

Peter Hallward, “Introduction” to “Remarks on the Question of the One”, by Jambet, in:
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