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ورملق هلجم 

دنمشیدنا و ناگیاش ، شویراد  دوبدای  ِسلجم  هتساریو  هدش و  هدایپ نتم  دیآ ، یم یپ  رد  هچ  آن
دندرک و ینارنخس  یجلخ  یدهم  سپس  ولگبناهج و  نیمار  تسخن  نآ  رد  هک  تسا  راد  مان سانش  گنهرف

باتک نوناک  رد  لاس ۲۰۱۸ ، نئوژ  هام  رد  سلجم  نیا  .دنداد  خساپ  نارضاح  یاه  شسرپ هب  نایاپ  رد 
.دش رازگرب  یریرح ، دیعس  تیریدم  هب  اداناک ، وتنروت ،

: ولگبناهج نیمار 
دوب  یناریا  سمره  ناگیاش 

هفسلف باتک  زا  یلصف  دریم ، یم یفوسلیف  یتقو 
شویراد بایغ  اب  نونکا  .دوش  یم هتسب  یگدنز 

یناریا و دٌعب  رد  باتک  نآ  زا  یشخب  زاب  ناگیاش ،
هدش هتسب  نآ  زا  یلصف  تساک  اش ، یقرش
یناسک یارب  ناگیاش  شویراد  تشذگرد  .تسا 
مه ناریا  یرکفنشور  یارب  .دوب  یگرزب  یلیخ  کوش  میدوب ، شا  ناتسود زا  ناکیدزن و  زا  هک  نم  دننام 
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رایسب راک  ناگیاش  شویراد  هرابرد  نتفگ  نخس  نم  یارب  .تسا  یقیمع  هعیاض  نیا  هک  مییوگب  میناوت  یم
نیلوا .یگلاس  هدزاود  نس  زا  ًاقیقد  ینعی  متخانش ، یم لاس  هاجنپ  ار  وا  نم  هک  لیلد  نیدب  تسا ، یلکشم 
یگدنز نوگانوگ  یاه  هرود دعب ، هب  عقوم  نآ  زا  .دوب  ملاس  هدزاود  مدش ، انشآ  ناگیاش  شویراد  اب  هک  راب 
هرابرد هک  تسین  یناسآ  لهس و  راک  ًاتعیبط  .مدید  کیدزن  زا  ار  ناگیاش  یگدنز  نوگانوگ  یاه  هرود مدوخ و 

.منک تبحص  هملک  ود  رد  طقف  مناوتب  ناسنا  نیا 

تسا یمومع  هصرع  هب  قلعتم  مه  هک  ناگیاش  شویراد  نوچ  یسک  نارکفنشور ، نادنمرنه و  رثکا  دننام 
ای هلمج  ود  ای  کی  رد  هک  تسا  یدایز  یلیخ  یاه  یگدیچیپ یاراد  هراومه  یصوصخ ، هصرع  هب  قلعتم  مه  و 

دُعب رد  وا  تیصخش  دروم  رد  امش  هک  یتاکن  ًالومعم  .تخادرپ  اه  نآ هب  دوش  یمن ینارنخس  ود  ای  کی 
ریز یمومع  هصرع  رد  ار  تیصخش  نآ  اه  یرواد نیا  دینک ، یم یرواد  دیسانش و  یم دییوگ و  یم یصوصخ 
یهجوت یب بجوم  رگید ، یاه  هرهچ ناگیاش و  شویراد  دننام  ییاه  هرهچ روضح  سکعلاب  درب و  یم لاؤس 
هک میوگب  مناوت  یم ار  نیا  ناگیاش ، شویراد  دروم  رد  .دوش  یم مدآ  نآ  یصوصخ  یاه  یگژیو هب  دارفا 
زا یرایسب  فالخرب  ناگیاش ، ّیتح  .دوبن  وا  ماع  هرهچ  یصوصخ و  تیصخش  نایم  یدایز  یلیخ  توافت 
، یرظن گنت  نودب  هدقع ، نودب  دوب ، فافش  یدرف  شیاهوگو ، تفگ رد  رضاح  رصع  یناریا  نارکفنشور 

هصرع رد  مه  یمومع و  هصرع  رد  مه  ار  لیاضف  نیا  مامت  اه و  هتکن نیا  مامت  .تداسح  نودب 
.مینک هدهاشم  میتسناوت  یم میدوب ، کیدزن  وا  هب  هک  نم  دننام  یناسک  ، یصوصخ

رد هک  روط  نامه میراد ، مه  درس  تینیع  کی  ام  نوچ  دوبن ؛ درس  یلو  دوب  ینیع  لئاسم ، هب  وا  هاگن 
هنالدمه رایسب  یاه  هبحاصم رد  .دوب  هنالدمه  هناتسود و  ناگیاش ، شویراد  هاگن  .دینیب  یم یلامش  یاکیرمآ 

ّیتح .دیآ  یم نوریب  شا  هرهچ دندوب ، ناوج  ناشرتشیب  هک  ناریا ،  رد  مانمگ  رایسب  دارفا  اب  شا ، هناتسود و 
هعقاو نآ  ای  صخش  نآ  ندرک  دوبان  دصق  تقو  چیه  دنک ، دقن  تساوخ  یم ار  یصخش  ای  ای  هعقاو هک  ینامز 
باتک لصا  و  مدرک ، راک  لاس ۱۹۹۲  رد  ناشیا  اب  نم  هک  ناهج  یاهنامسآ  ریز  باتک  رد  ًالثم  .تشادن  ار 
تبحص قدصم  رتکد  هرابرد  ییاج  هدش ، نادرگرب  یسراف  هب  دعب  لاس  ود  یکی  هدش و  پاچ  هسنارف  هب 

هب یلو  دشاب ، هتشاد  ناریا  رصاعم  خیرات  زا  یا  هرود کی  هب  تبسن  یدقن  وا  تسا  نکمم  ًاتعیبط  .دنک  یم
شاّشب و نتورف ، رایسب  یتیصخش  ناگیاش ، نیاربانب ، .ّیتحاران  هنوگ  چیه زا  رود  هب  ینیع و  یلیخ  تروص 

یتلیضف مرظن  هب  تباجن  هک  نیا یارب  منک ؛ دیکات  ناگیاش  شویراد  ِتباجن  یور  مهاوخ  یم .دوب  بیجن 
ار تلیضف  نیا  شرمع  لوط  مامت  رد  ناگیاش  شویراد  .تسا  هتسبرب  تخر  ناریا  هعماج  زا  هک  تسا 

.تشاد

عبط نیا  .تشاد  دنلب  یعبط  .دوبن  هسیکون  تسود و  لوپ یلو  دمآ ، یم ناریا  هعماج  هفرم  هقبط  زا  وا 
تنایخ شدوخ  یعامتجا  هقبط  هب  هاگ  چیه .دینیب  یم اش  یرکفنشور یگنهرف و  یاه  یراکمه رد  ار  شدنلب 
رد هن  ناگیاش ، تباجن  .یلام  ای  یصخش  طباور  لیلد  هب  هن  یسایس و  یاه  یژولوئدیا لیلد  هب  هن  درکن ،
، یندم یتسود  نیا  همشچرس  .دوب  وا  یندم  یتسود  رنه  رد  هکلب  تشاد ، هک  ینایانشآ  ناتسود و  دادعت 

نارکفنشور اب  مردام  ردپ و  ای  مدوخ  رطاخ  هب  نم  .دوش  یم هدید  مه  وا  راثآ  رد  هک  دوب  ناگیاش  تقادص 
خرهاش دمحا ، لآ  لالج  دازخرف ، غورف  یرهپس ، بارهس  دننام  مدوب ، انشآ  نوگانوگ  یاه  لسن زا  یدایز 

ییاج ات  دشاب  قداص  شدوخ  یگدنز  اب  ناگیاش  هزادنا  هب  هک  ما  هدید یرکفنشور  رتمک  .نارگید  بوکسم و 
نیا امش  .تشاد  شدوخ  راثآ  اب  ار  دروخرب  نیرت  تخس ناگیاش ، .دربب  دقن  غیت  ریز  ار  شراثآ  شدوخ و  هک 
مناوت یم هک  یلاثم  نیرت  مهم .دنک  هیجوت  ار  شدوخ  هک  درکن  یعس  هاگ  چیه وا  .دینیب  یم شیاه  هتشون رد  ار 
ناترظن هک  دننک  یم لاؤس  وا  زا  یا  هبحاصم رد  .تسا  هتشذگ  لاس  کی نیا  شرمع ، نایاپ  هرود  زا  منزب 
دنگ ام  هک  تشاد  داقتعا  ًاعقاو  .دز  دنگ  نم  لسن  هک  دیوگ  یم ناگیاش  .تسیچ  ناریا  تالوحت  هرابرد 

ام همه  دننام  ناگیاش  کش  یب .دندز  دنگ  ناگیاش  لثم  یدارفا  هک  متسین  داقتعا  نیا  رب  نم  یلو  .میا  هدز
مه دشاب و  هاش  نامز  رد  مه  یفوسلیف  کی  هک  دوش  یم هنوگچ  دوب  هدش  لاوئس  .تسا  هدرک  مه  هابتشا 
دوب و هاش  هرود  فوسلیف  یتنطلس  تروص  هب  ناگیاش  هن  منک ، یم رکف  نم  .بالقنا  زا  دعب  هرود  نامز  رد 
، هدز رس  وا  زا  ام  همه  لثم  هک  ییاهاطخ  دوجو  اب  .یمالسا  یروهمج  فوسلیف  یمسر  تروص  هب  هن 

.دشاب هدوبن  ششخب  لباق  هک  منیب  یمن وا  رد  نم  یقیمع  تاهابتشا 

ای میتسه  نلاس  نیا  رد  هک  ام  زا  یرایسب  .یسایس  یایپوتا  چیه  هن  تشاد  یا  یبلط هاج چیه  هن  ناگیاش 
یاه مدآ نام  یگدنز زا  یا  هرود کی  رد  هک  نیا یارب  میتشاد ، یسایس  یایپوتا  ای  میراد و  میتشاد و  یبلط  هاج
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تسود منک  یم رکف  هک  منز  یم یلاثم  .میدرک  راک  یسایس  فلتخم  یاه  یژولوئدیا اب  میدوب و  یسایس 
هرابرد مه  ناگیاش  دوخ  اب  هشیمه  نم  .دنک  یم هراشا  عوضوم  نیا  هب  رتشیب  ًامتح  یجلخ  یدهم  مزیزع 
هفسلف زا  ییاپ  یاج  چیه  دینک ، قروت  ار  ناگیاش  راثآ  رگا  .مراد  داقتعا  نآ  هب  مدرک و  تبحص  عوضوم  نیا 
.درک یسایس  هفسلف  یاه  شسرپ  وا  زا  دیابن  نیا  ربانب  .دوبن  یسایس  فوسلیف  ناگیاش  .تسین  یسایس 

 – منکیم رکف  نم  سکع ، هب  .مینک  هاگن  وا  هب  گولوئدیا  کی  ای  یسایس  ّرکفتم  کی  ناونع  هب  میناوت  یمن ام 
سانش ییابیز کی  شرمع  لوط  مامت  رد  ناگیاش  تسیچ –  یجلخ  یاقآ  رظن  اهامش و  رظن  هک  مناد  یمن

وا .کیتونمره  ملع  داتسا  کی  مه  تسا و  یقیبطت  نایدا  هتشر  رگشهوژپ  کی  مه  ناگیاش  .دوب 
اب ینانوی  هملک  نیا  دیناد  یم هک  روط  نامه نوچ  کیتونمره ، هملک  یور  منک  یم دیکات  .دوب  ناد  کیتونمره
نایادخ و نایم  هطساو  یناسر ، مایپ  سمره  .دراد  کرتشم  هشیر  ینانوی ، ناسر  مایپ  دزیا  سمره ، مان 
، دوب ناسر  مایپ  کی  دوب ، یناریا  سمره  ناگیاش  نم  رظن  هب  هک  نیا رطاخ  هب  میوگ  یم ار  نیا  .دوب  اه  ناسنا
راثآ مامت  .ناریا  گنهرف  قرش و  یاه  گنهرف نایم  برغ ، گنهرف  ناریا و  گنهرف  نایم  یطابترا  لپ  کی 
هرابرد هک  نامز  ییوداج  سوناف  ات  تسا  دنه  یفسلف  یاهبتکم  نایدا و  هک  شا  نیلوا زا  ناگیاش 

ناریا و نایم  ییوگو  تفگ داجیا  یارب  ناگیاش  ریذپان  یگتسخ ششوک  نیا  رگ  نایب تسا ، تسورپ  لسرام 
.نآ هدنزاس  دُعب  رد  هچ  یداقتنا و  دُعب  رد  هچ  تسا ، برغ  ناریا و  قرش ،

یگدنز متشون ، ناگیاش  گرم  زا  دعب  هک  یتالاقم  رد  نم  هک  میوگ  یم ارذگ  یتروص  هب  تقو  دوبمک  رطاخ  هب 
رد ایسآ  ، تسا یسراف  یاه  هتشون هک  بالقنا  زا  لبق  هرود  لوا ، مدرک : میسقت  تمسق  راهچ  هب  ار  وا 
هب کیتنامر  ارگ و  یموب رایسب  هاگن  اه  نآ رد  یلزا و  یاه  هرطاخ ینهذ و  یاه  تب برغ ، ربارب 
ناشیا هک  تسا  بالقنا  زا  دعب  هرود  مود.دروخ ، یم مشچ  هب  یبرغ  هتینردم  اب  هلباقم  رد  قرش  یاه  گنهرف
یکی هرابرد  یجلخ  یدهم  دایز  لامتحا  هب  هک  شا –  مهم یاه  باتک لاس ۱۹۸۰ ، زا  دعب  .دور  یم سیراپ  هب 

هاگن نینچ ، مه .دش  پاچ  سیراپ  رد  هک  تسا  َنبرک  یرناه  هرابرد  یکی  درک –  دهاوخ  تبحص  اه  نآ زا 
Qu’est-ce) تسیچ یبهذم  بالقنا  هدشن ، پاچ  یسراف  هب  هک  تسا  ، Le Regard mutilé هتسکش ،
نایم رد  هک  یلئاسم  هب  هتخادرپ و  ّتنس  ندش  هزیژولوئدیا  هب  نآ  رد  هک  ( qu’une révolution religieuse
ود لاس ۱۹۹۲ ، رد  ناریا  هب  شا  تشگزاب زا  لبق  هرخالاب  .دنا و  هدشن مضه  مهف و  موس  ناهج  نایناریا و 
هک تس  یباتک  و  ( Les Illusions de l’identité) تیوه تامهوت  تالاقم  هعومجم  یکی  شرگید ، باتک 

.تسا ناهج  یاه  نامسآ ریز  شا  همجرت یسراف  رد  مدروآرد و  هسنارف  هب  ناشیا  اب  نم 

دیدج یگدز  نوسفا تسا : هسنارف  هب  شیاه  هتشون ناکامک  هک  ناریا  هب  ناگیاش  تشگزاب  هرود  موس ،
زا رون  هک  تسا  نیا  شا  هسنارف ناونع  نوچ  دناوخ ، یمن شا  هسنارف ناونع  اب  شا  یسراف ناونع  هک 

یهاگآ ، La Conscience métisse باتک هتبلا  و  ، La lumière vient de l’Occident دیآ ، یم برغ 
، تسا ناگیاش  یگدنز  رد  یبلاج  یلیخ  هرود  نم  رظن  هب  هک  رخآ  مراهچ و  هرود  هرخالاب  یُنبود و و 

هک دینیب  یم ناگیاش  رد  ار  یتخانش  ییابیز هنارعاش  شخرچ  کی  هک  تسا  هتشذگ  لاس  نیا ۱۰  هب  طوبرم 
نامُر یناریا ، مهم  رعاش  جنپ  هرابرد  روضح  میلقا  جنپ  باتک تسا : تایبدا  رعش و  هب  ناگیاش  تشگزاب 

سوناف رلدوب و  هرابرد  یرایشوه  نونج  رخآ  باتک  ود  هتشون و  هسنارف  هب  هک  اه بارس نیمزرس 
.تسورپ لسرام  هرابرد  نامز  ییوداج 

کی نم  رظن  هب  تسیچ ؟ دنام ، یم یقاب  یگنهرف  یرکف و  تیلاعف  نرق  مین  زا  دعب  ناگیاش  زا  هک  یزیچ  نآ 
، تشاد هشیمه  ناگیاش  هک  تسا  نوگانوگ  نایدا  اه و  گنهرف هرابرد  یواکجنک  کی  یلدمه و  سح 

، نپاژ ندمت  اپورا ، ندمت  نیتال ، ناکیرمآ  ندمت  دنه ، ندمت  لثم  یخیرات  یاه  ندمت ناگدنیامن  اب  وگو  تفگ
هدوب طابترا  رد  اه  نآ ناگدنیامن  اب  هدرک و  رفس  اج  نآ هب  ناگیاش  هک  ییاهروشک  مامت  ندمت  نیچ ، ندمت 

دنه و گنهرف  اب  ار  اه  نآ هک  دنام  دهاوخ  دای  هب  یّرکفتم  ناونع  هب  ناگیاش  شویراد  اه  یناریا یارب  .تسا 
.دینیبب دیناوت  یم امش  شا  باتک نیسپاو  ات  باتک  نیلوا  زا  ار  ششوک  نیا  .تسا  هدرک  انشآ  هسنارف 

کی اهدنویپ ، اه و  هتخیمآ زا  یگنراگنر  یایند  رفاسم  کی  هدوب ، رفاسم  کی  ناگیاش  هک  مییوگب  میناوت  یم
یگدنز نآ  رد  نم  هک  دیو  یم هک  یجنایم  هقطنم  ای  یجنایم ، یایند  کی  ای  شدوخ –  لوق  هب  یخزرب –  یایند 

خیرات و یاهرد  هک  دنام  یم یقاب  یناریا  فوسلیف  کی  هدنسیون و  کی  ناگیاش  اه ، یناریا ریغ  یارب  .مدرک 
هب شراثآ  .تسا  هدرک  یفرعم  اه  نآ هبار  یناریا  حور  زا  ییاه  هولج هدوشگ و  ناش  یارب ار  ناریا  ندمت 
یگژیو ود  یاراد  ناگیاش  شویراد  نم  رظن  هب   . ناریا حور  باتک   ً الثم دهد ، یم ناشن  ار  نیا  هسنارف 
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هک نیا لوا  .دنتشاد  ناریا  متسیب  نرق  یرکفنشور  رد  یمک  یلیخ  دارفا  ار  صاخ  یگژیو  نیا  تسا و  صاخ 
نآ ینعی  میرادن ؛ یفراعملا  هریاد  رکفنشور  ام  .تسا  یناریا  یفراعملا  هریاد  یناهج و  رکفنشور  نیرخآ 
هک نیا مود  . Aufklärer دنیوگ یم نآ  هب  اه  ناملآ ای   Enlightener مییوگ یم رگنشور  کی  نآ  هب  ام  هک  یزیچ 
یدُعب دنچ  هناگدنچ و  یتحاس  یاراد  هک  تسا  یناریا  ّرکفتم  رکفنشور و  اهنت  ناگیاش  تیاده ، قداص  زا  دعب 

، دنک ریس  جرفت و  دناوت  یم یوسنارف  کی  دننام  هسنارف  گنهرف  نابز و  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  ینعی  تسا ،
همالع ینایتشآ و  لالجدیس  دننام  ّتنس  لها  اب  دورب و  تسناوت  یم مه  روط  نامه دسیونب ، باتک 

، نیا ربانب  .دشاب  هتشاد  رشن  رشح و  دنک و  ثحب  اه  نآ اب  دربب ، تذل  اه  نآ روضح  زا  دنیشنب ، ییابطابط 
رمتسم مئاد و  روط  هب  تهج  نیمه  هب  دوبن و  ینوماریپ  یناسنا  یناریا ، نارکفنشور  زا  یرایسب  فالخرب 

.دوب وپاکت  لماکت و  لوحت و  رد 

کی هب  راب  کی لاس  ره ۱۰  هک  میراد  رصاعم  ناریا  رد  یّرکفتم  رتمک  ام  هک  منک  یم رکف  نم  تهج ، نیا  زا 
ناگیاش ار  راک  نیا  .دشاب  هتشون  یدیدج  عوضوم  هرابرد  یباتک  دشاب و  هدش  دنمقالع  یدیدج  عوضوم 

اب هچ  .نوگانوگ  یسانش  یتسه یاه  نامسآ هدرک ، یگدنز  ناهج ” یاه  نامسآ  ریز  ، “ ناگیاش .تسا  هدرک 
هاگتسیا چیه  رد  وا  هک  میریذپب  ار  رما  نیا  دیاب  میشابن ، هدیقع  مه وا  اب  هچ  میشاب و  هدیقع  مه وا 

ییابطابط و همالع  اب  هک  یا  هرود رد  هچ  ینعی  تشادن ، کیژولوئدیا  تفایهر  دوخ  یگدنز  زا  یتخانش  یتسه
هب هبترم  ود  هک  یاهرود  رد  هچ  دوب ، هسنارف  رد  هک  یا  هرود رد  هچ  درک ، یم ترشاعم  رصن  نیسحدیس 
زا کیژولوئدیا  تفایهر  امش  اه  هرود نیا  زا  مادک  چیه  رد  شا ، یتخانش ییابیز  راک  رد  هچ  تشگزاب ، ناریا 
تسا لیلد  نیا  هب  وا  راثآ  ناگیاش و  ییاریگ  نم  رظن  هب  سکع ، هب  .دینیب  یمن ناگیاش  رد  نید  ای  تسایس 
وا .یونعم  ای  یتخانش  ییابیز ای  دشاب  یفسلف  انعم  نیا  هاوخ  تسانعم ، یوجتسج  رد  یفوسلیف  وا  هک 

هب ار  اه  نآ هک  دید  یم یکرتشم  ییانعم  هقلح  کی  رد  ار  نوگانوگ  نایدا  اه و  گنهرف اه و  ندمت نایم  هطبار 
نیا شدوخ  وا  .دنوش  یم کیدزن  رگیدمه  هب  هنوگچ  اه  نیا دنیبب  تساوخ  یم عقاو  رد  دنز ؛ یم دنویپ  وا 
رانک هتشذگ  تابوسر  ناگیاش ، هتفگ  هب  .دمان  یم یهاگآ  هناگدنچ  حوطس  ناونع  هب  ار  ییانعم  یاه  هقلح
.دنارذگ یم هوکُشاراد  هرابرد  نبرک ، یرناه  اب  ار  شیارتکد  زت  درف  نیا  رطاخ ، نیمه  هب  .دنریگ  یم رارق  مه 
یعون هب  لاح ، ره  هب  .تسا  هدنارذگ  ار  زت  نیا  لاس ۱۹۶۸  رد  دنه  ناریا و  گنهرف  ود  نایم  جرفت  نارود  رد 
نیا .دوب  برغ  بوذجم  ناگیاش  مییوگب  ام  هک  تسا  هابتشا  .دنک  کیدزن  مه  هب  ار  اه  ندمت نیا  هتساوخ  یم

بوذجم ناگیاش  هک  دییوگ  یم امش  تفگ  .درک  نم  زا  یس  یب  یب  ناراگنربخ  زا  یکی  هک  تسا  یلاؤس 
.تشاد طلست  برغ  گنهرف  رب  یلو  دوب ، یناریا  رایسب  ناگیاش  تسین ، یزیچ  نینچ  هن  متفگ  .دوب  برغ 

، یرگید برغ و  زا  یگناگیب  یکی  دنک : یم دقن  ًابترم  ار  هتکن  ود  ناگیاش  دیناوخ ، یم ار  شراثآ  امش  یتقو 
، دوب یگتخیمآ  یعون  دوب ، مهم  شیارب  هک  یزیچ  نآ  سپ  .تسا  هدننک  جلف  ود  ره  دیوگ  یم .یگدز  برغ 
هدنب هدرب و  دیاب  هک  دشاب  هدیقع  نیا  رب  هک  نیا نودب  نیاربانب ، اه و  ندمت یگتخیمآ  اه ، گنهرف یگتخیمآ 
یوگو تفگ تیلباق  میدرکن ، ینورد  یتفرعم ، تروص  هب  ار  هتینردم  ام  هک  ینامز  ات  دوب  دقتعم  دوب ، هتینردم 
اه و یژولوئدیا رد  ام  طوقس  بجوم  هتینردم  یمهف  جک هک  تفرگیم  هجیتن  وا  .میرادن  ار  نآ  اب  یداقتنا 

.تسا هدش  ّتنس  ندرک  هزیژولوئدیا 

هک دوب  نیا  دوب ، یناریا  ناوت  یم هنوگچ  هک  شسرپ  نیا  هب  ناگیاش  خساپ  .مربب  نایاپ  تمس  هب  ار  مثحب 
داقتعا وا  .درکیم  رارکت  هشیمه  ار  نیا  .تسا  برغ  ندمت  قرش و  ندمت  نایم  ینِیبانِیب  یروشک  ناریا 

تیوه یسراف  هب  ار  باتک  ناونع  رطاخ ، نیمه  هب  دیاش  .تفر  هناگی  تیوه  کی  یوسارف  دیاب  هک  تشاد 
.میتسه طلتخم  یتادوجوم  هک  مینک  یم یگدنز  یرصع  رد  ام  هک  تشاد  داقتعا  نوچ  دنتشاذگ ، هکت  لهچ
.دوب اه  فاکش ریگیپ  رگ  هراظن اه و  گنهرف ییورایور  دروخرب و  هدیچیپ  لوصحم  شدوخ ، هتفگ  هب  ناگیاش 

یلو دوب ، یناریا  ینعی  .یگدوب  - اج - همه تفگ : یم نآ  هب  شدوخ  هک  دوب  یزیچ  نآ  هتفیش  تخس  وا 
درک یمن صاخ  یا  هتشر سوبحم  ار  شدوخ  مه  لیلد  نیمه  هب  .دنک  کرد  ار  رشب  ریدقت  ناهج و  دیشوک  یم

.دوب فلتخم  یاه  گنهرف نایم  یاه  ثحب اه و  قفا شزیمآ  تیعضو  نیا  رد  هشیمه  و 

اب دیهدب  هزاجا  رگا  .گرم  اب  هن  تشاد و  هلأسم  یگدنز  اب  هن  ناگیاش  شویراد  نم ، رظن  هب  مالک ، هصالخ 
ضیف هبزور  مان  هب  یناریا  یناوج  اب  هک  ییوگو  تفگ کی  رد  هک  مهدب  نایاپ  ام  ینارنخس هب  شدوخ  نانخس 
، دنشاب هتشاد  بسانت  مه  اب  گرم  یگدنز و  رگا  : » دیوگ یم گرم  هرابرد  یشسرپ  هب  خساپ  رد  هدرک ،
مرادن بلط  ایند  زا  رگید  نم  هدوب و  تحار  ُرپ و  نم  یگدنز  منک  یم رکف  نم  .دوشیم  تحار  گرم  تقو  نآ
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هنیک نآ  زا  دنتسه ، راکبلط  ایند  یگدنز و  زا  اه  یلیخ هک  مناد  یم .ما  هتفرگ متساوخ  یم هک  ار  هچ  ره  و 
« .متسین التبم  نآ  هب  هناتخب  شوخ نم  اما  تسا ، دایز  نارکفنشور  رد  یرامیب  نیا  .دنتسه  روخلد  دنراد و 

: یجلخ یدهم 
ناگیاش هناگود  ثاریم 

نآ هب  سپس ، منک و  دای  ناگیاش  شویراد  تّوق  هطقن  ای  زایتما  هجو  کی  زا  تسخن  نم  هک  دیهد  هزاجا 
.تسوا یرکف  هژورپ  ای  ریسم  رد  یفنم  ای  هطقن نم ، ِدید  زا  هک  یزیچ 

هزوح نالّصحم  زا  متسه و  بالقنا  لسن  زا  حالطصا  هب  نم  هک  دیناد  یم بُخ ، .وا  ِراک  تبثم  تهج  لوا 
، دوب مهم  یسانش  برغ .تسا  حرطم  نانچمه  هدوب و  حرطم  برغ ، هلأسم  هیملع ، هزوح  رد  .مدوب  هیملع 

نایم نینچ  مه نایوزوح و  نایم  بلاغ  ِیسانش  برغ .دوب  یساسا  یا  هلأسم یزیتس  برغ نوچ 
، یرگید نابز  ره  هب  ای  یسراف  هب  رگا  امش  هک  تسا  راوتسا  ضرف  رب  ضرف  نیا  رب  ینید ، نارکفنشور 
ار برغ  عقاو ، هب  دینادب ، ار  صاخ  یاه  یروئت زا  یا  هتشر و  دیناوخب ، ار  رگید  رفن  دنچ  لگه و  ای  تناک 
راگزاس رگا  چیه و  هک  تسه  رگا  .هن  ای  دنراگزاس  مالسا  اب  اه  هیرظن نیا  هک  دینیبب  دیاب  الاح  .دیا  هتخانش

.تساخرب ههبش  عفد و  نید و  زا  عافد  هب  درک و  هاگن  نآ  هب  ههبش  مشچ  هب  دیاب  هک  تسین 

یسانشّددجت رد  مه  نانچ  مه هک  تسا  یّروصت  میهافم ، اه و  یروئت زا  یا  هعومجم هب  ّددجت  لیلقت  ِناکما 
یزیچ ار  هفسلف  ام  ًامومع ، یشزومآ ، ماظن  رد  .تسا  مکاح  ام  یهاگشناد  ّیتح  یوزوح و  یاضف  رب  بلاغ 
.تسا یموهفم  یلیخ  مه  ّتنس  هب  ناش  هاگن ّیتح  هیملع ، یاه  هزوح رد  .میناد  یم تایبدا  رنه و  زا  ازجم 

ًالثم هک  یّتنس  یدرف  .دوش  یمن لیبق  نیا  زا  یتالوقم  یرامعم و  یقیسوم ، رنه ، هرابرد  یثحب  چیه  هزوح  رد 
یبهذم صاخ  یاضف  رد  وا  هک  لب درادن ، انب  نیا  یتخانش  ییابیز هبنج  هب  یهجوت  دور ، یم هاش  دجسم  هب 

هک مه  ار  نارکفنشور  راثآ  .میتشاد  راک  رس و  میهافم  اب  هشیمه  هزوح ، رد  ام  .دنک  یم ریس  یتوافتم  ًالماک 
.دوب اه  یروئت نیب  گنج  برغ ، اب  نانآ  ییورایور  تقیقح ، رد  .دوب  یروئت  موهفم و  همه  میدناوخ ، یم

مشچ زا  ای  یموهفمریغ  هبنج  رد  هکلب  یموهفم ، هبنج  رد  اهنت  هن  ار  برغ  هک  دوب  نیا  ناگیاش  زایتما  هجو 
بوخ رایسب  ار  نردم  تایبدا  نردم و  رنه  دیدج ، رنه  یبرغ ، رنه  ینعی  تخانش ؛ یم مه  یموهفمریغ  زادنا 

.تشاد کیدزن  ییانشآ  نآ  اب  تخانش و  یم

ندیشیدنا هار  زا  ار  یزیچ  هک  نیا یارب  .تسا  هلصاف  اب  یکرد  هشیمه  یرظن ، مهف  ای  کیروئت  کرد 
هژاو اب  ( theory  ) یروئت هملک  ینانوی  رد  .دیوش  رترود  نآ  زا  دیریگب و  هلصاف  نآ  زا  دیاب  دیسانشب ، یموهفم 
نآ زا  دیاب  نآ  ندید  یارب  هک  تسا  رتائت  هنحص  لثم  یروئت ، عوضوم  .تسا  هشیر  مه  ( theatre  ) رتآئت
ساسحا ندشانف و  تسا ، ندش  هژوس  نآ  بذج  ّیتح  یکیدزن و  دنمزاین  ندرک ، ّسح  اما  .تفرگ  هلصاف 
ار یّسح  هبرجت  نیا  .دیربب  ار  اه  تذل نیرتالاب  دیناو  تیم تروص ، نیا  رد  اهنت  .نداد  تسد  زا  ار  دوخ 
زا یرادروخرب  اب  ناگیاش ، .مینیب  یم تسورپ  رلدوب و  هرابرد  ناگیاش  شویراد  رخآ  رثا  ود  رد  ًاصوصخم 
لکش هب  ار  ّددجت  دنا ، هدز فرح  ّددجت  هرابرد  ناریا  رد  هک  یناسک  زا  یرایسب  ِفالخ  رب  تسرد  هبرجت ، نیا 

.ینورد یسح و  هبرجت  یونعم و  هبرجت  لکش  هب  دیمهف ، یم یرگید 

نکمم یقیسوم  رتائت و  دننام  ییاهرنه  اب  ییانشآ  نردم و  تایبدا  مهف  نودب  نردم  گنهرف  ای  ّددجت  مهف 
یسایس یدنورهش و  یندم و  شزومآ  زا  یشخب  یقیسوم  ناتساب ، نانوی  نامز  زا  لاثم ، یارب  .تسین 

دای رگیدمه  اب  ار  تّایبدا  رنه و  شناد و  یلاسدرخ ، زا  یبرغ ، یشزومآ  ماظن  رد  .دش  یم بوسحم  دارفا 
هتشادن برغ  تایبدا  زا  یّروصت  چیه  ام  هفسلف  نایوجشناد  زا  یرایسب  دیاش  هک  ناریا  لثم  هن  دنریگ ، یم

ّددجت هدرک و  برغ  ار  برغ  هک  ییاهرنه  رگید  ای  یبرغ  یقیسوم  زا  دنشاب  یتسرد  تخانش  دقاف  ای  دنشاب ،
.تسا هداد  لکش  میسانش ، یم هک  هنوگ  نادب  ار 

.دوب رگدیاه  ریثأت  تحت  نبرک ، شداتسا  دننام  ناگیاش ، تسیچ ؟ ناگیاش  شویراد  هلأسم  .مود  هتکن  اما 
ای قرش  شدوخ –  لوق  هب  هک –  نآ  زا  دعب  یلو  تسا ، هسنارف  هب  رگدیاه  مجرتم  نیلوا  نبرک  یرناه 
اهر ار  رگدیاه  دبای و  یم اجنآ  ار  دوخ  هدشمگ  دنک ، یم فشک  ار  ناریا  مالسا و  یفسلف  - ینافرع ّتنس 

.درک مهف  وجو و  تسج دیاب  یخیرات  رتسب  نیا  رد  ار  ناگیاش  شویراد  یاه  کیتملبورپ ای  اه  نامِسُرپ .دنک  یم
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دوجو هب  نادنمرنه  نادنمشیدنا و  زا  ینایرج  متسیب ، نرق  لوا  همین  دعب  مهدزون و  نرق  مود  همین  رخاوا  رد 
لکش مود ، لوا و  یناهج  یاه  گنج لثم  یعیاجف  عوقو  اب  ینیبدب ، نیا  .تسا  نیبدب  ّددجت  هب  هک  دیآ  یم

یقطنم و ِدنیآرب  ور ، شیپ  عیاجف  هک  دنسر  یم هجیتن  نیدب  ناّرکفتم ، زا  رامش  نیا  .دبای  یم یلاکیدار  رایسب 
زا شیپ  نارود  یاه  تلیضف ناسنا  اه ، نآ رظن  هب  .دندیدج  ملع  یرگنشور و  نارود  یژولوئدیا  یعیبط 
تیویند نیا  و  هدش ، رالوکس  ینیمز و  دنک ، یم رکف  شدوخ  هب  طقف  هک  ییاج  ات  هداد ، تسد  زا  ار  نردم 
ریهامج داحتا  مسینومک  ای  ایلاتیا  مسیشاف  ناملآ ، مسیزان  لثم  میظع  داعبا  رد  ییاه  تواسق ثعاب  ّداح ،

اه هتشون نیا  زا  یرایسب  رد  .دندوب  نارگن  رایسب  میظع  یاه  هعجاف نیا  زا  همه  .تسا  هدیدرگ  یوروش 
؛ دور یم نایاپ  هب  ور  ناهج  هک  راگنا  تسا و  نامزلا  رخآ  ییوگ  هک  دنسیون  یم نانچ  ناگدنسیون  دینیب  یم
هب یرگنشور  رصع  یژولوئدیا  هک  دندرک  یم رکف  دندید و  یم مشچ  هب  ار  یتسه  نایاپ  ناهج و  نایاپ  ینعی 

.دماجنا یم نیمز  یور  تیرشب  ندمت و  قلطم  یناریو 

هتشاد و رشب  یارب  یریذپان  لمحت یاهدمایپ  راثآ و  ناهج ، ندرک  هزیرالوکس  هژورپ  اب  ّددجت  نانآ ، ِهاگن  زا 
نخس ادخ » گرم   » زا یتقو  هچین  .تسین  یگداس  نیا  هب  ناتساد  هتبلا  .تسا  یفنم  ًالماک  نیا ، ربانب 
یادخ هک  تسین  نیا  شروظنم  .تسین  یتایهلا  یادخ  ادخ ، زا  شروظنم  رگدیاه ، ریسفت  هب  دیوگیم ،

ای عجرم  نآ  نتفر  نایم  زا  ادخ ، گرم  زا  هچین  دارم  .دنا  هدرُم رگید  نایدا  نایادخ  ای  یدوهی  یادخ  یحیسم ،
ار تسیچ  دب  تسیچ و  بوخ  رشب  هب  درک و  یم نییعت  ار  اه  شزرا نردماشیپ  نارود  رد  هک  تسا  یرادتقا 

هشیدنا یدرف و  هدارا  یارو  هک  تسین  یتردق  ای  یسک  رگید  .درادن  دوجو  رگید  ادخ  نآ  .دومن  یم نیقلت 
ادخ ، اه ناسنا .تخانش  زاب  مه  زا  ار  ود  نآ  دیاب  هنوگچ  تسیچ و  تلیذر  تلیضف و  هک  دیوگب  وا  هب  یناسنا 
ار یقالخا  یاه  شزرا زا  یدیدج  ماظن  ناشدوخ  دنتفرگ  میمصت  هک  دنتشک  ینامز  تروص و  نیدب  ار 

.دننک نیشیپ  ماظن  نیزگیاج  هداهنداینب ،

هب ار  ّددجت  هک  نیا زا  نوگانوگ ، لاکشا  هب  فلتخم  دارفا  .دراد  یرایسب  یاهدمایپ  انعم ، نیدب  ادخ ، گرم 
یشومارف  » زا رگدیاه  دیوگ ، یم ادخ » گرم   » زا هچین  .دنا  هتفگ نخس  تفایرد ، دیاب  یفنم  یرما  هباثم 

، تسا بایغ  هبرجت  ّددجت ، رظنم ، نیا  زا  هتفر .» تسد  زا  نامز  یوجوتسج   » زا تسورپ  لسرام  یتسه ،»
لئوماس نوچ  یسک  یارب  و  ینامناخ » یب  » هبرجت نتشادن ، هبرجت  نداد ، تسد  زا  هبرجت  نادقف ، هبرجت 

نآ نتشادن ، ناینب  ای  نتشادن  انبم  ییانبم ، یب ای  ییانعم  یب ینعی  دروسبا  (. absurd  ) دروسَبا هبرجت  ِتِکب ،
هب نآ  رب  امش  هک  تسین  ییاج  رگید  ینعی  دناوخیم ، ( principle  ) لصا ای  ( ground  ) دنورگ رگدیاه  هک  یزیچ 
دب و بوخ و  نیب  صیخشت  یارب  ییامنهار  ماظن  یارب  نآ  زا  دینک و  هیکت  تباث  مکحم و  یرادتقا  هباثم 

ار نآ  دوش  یمن ّیتح  و  تسا ؛ هدش  دوبان  هشیمه  یارب  هتفر و  نیب  زا  ناهج  نآ  دیریگ ؛ ماهلا  غورد  تسار و 
ار نآ  یرظن  ظاحل  زا  ناوت  یمن رگید  هک  هدش  هدولآ  ّتنس  ِنردم  دقن  هب  ّیدح  ات  رشب  .درک  یزاسزاب 
ألخ و هب  کاغم ، کی  هب  ناهگان  ام  ددجت ، تفرشیپ  اب  هدرک و  تفرشیپ  یژولونکت  ملع و  .تخاسزاب 
اهنت ناسنا  ددجت ، اب  .نامدوخ  میتسه و  نامدوخ  سپ ، نیا  زا  میا و  هدش باترپ »  » کیرات ییاج  یهت

زا داد و  هیکت  نآ  هب  ناوتب  هک  ( banister  ) یا هدرن نودب  تنرآ ، اناه  لوق  هب  هاگیاج و  نودب  هدیرب ، دوش ، یم
ّددجت ناگیاش ، بوبحم  رلدوب ، .دورب  الاب  دراذگب و  دوخ  یوناز  رب  تسد  دیاب  اهنت  ناسنا  دیاب  .تفر  الاب  اه  ّهلپ

.دنیب یم ّرش  لالم و  یتشز و  زا  هدنکآ  یا  همشچرس ار 

، نبرک یرناه  هلمج  زا  یرکف ، یاه  نایرج ای  ناگدنسیون  ناّرکفتم و  نیا  زا  مادک  ره  یطیارش ، نینچ  رد 
غارس هک  تسا  یرگید  یدارفا  هدایلا و  اچریم  هقلح  مه نبرک ، .دیاشگ  یم یور  شیپ  ای  دور  یم ار  یهار 
یئول درگاش  نبرک ، یرناه  .دنا  هدشن ّددجت  همعط  نادنچ  زونه  هک  دنریگ  یم ار  یا  هدروخن تسد یاه  ّتنس
زا تشاد و  ییانشآ  مالسا  ناهج  یرکف  - یسایس یاضف  اب  نبرک ، .تسیز  هیکرت  رد  یتدم  نوینیسام ،
رظن زا  .دوب  هاگآ  بهذم  ّینس ناهج  رد  یمالسا  ییارگداینب  شرتسگ  نیملسملا و  ناوخا  لثم  ییاه  نایرج
شرس ییالب  نامه  هک  تسین  رود  تسا و  ندش  رالوکس  لاح  رد  یسایس ، مالسا  اب  بهذم ، ّینس ناهج  وا ،
هک تفای  ار  یا  هرکاب ّتنس  اجنآ  رد  ماجنارس  دمآ و  ناریا  هب  دعب  نبرک  .دش  شراتفرگ  اپورا  هک  دیایب 
هیلع رگراک  یرهزداپ  دناوت  یم رکب ، هدنز و  ّتنس  نیا  وا  رواب  هب  .تسا  هدنز  وا  رظن  زا  نانچ  مه

ییارگ مالسا  یرامیب  نبرک ، دید  زا  .تسا  هدناشک  یدوبان  هب  ار  اپورا  هک  دشاب  یرگناریو  ِمسیرالوکس 
، تسین یقاّفتا  عیشت ، رد  یسایس  مالسا  روهظ  مدع  ینعی  رما ، نیا  و  تسا ، هتفاین  یّرست  ّعیشت  هب  زونه 

ثاریم هب  هعیش  درکیور  عون  .ینطاب  لیوأت  ینعی  دیآ ، یمرب یبهذم  نوتم  زا  نایعیش  لیوأت  عون  زا  هکلب 
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ندرک کیژولوئدیا  یسایس و  مالسا  غارس  هک  دهد  یمن هزاجا  اه  نآ هب  یبهذم ، هبرجت  ای  یّصن  ینتم و 
هک ناگیاش  دننام  یسک  یارب  .دش  لدب  نبرک  یرناه  یونعم  هناخ  هب  ناریا  طََمن ، نیدب  .دنورب  ّتنس 
هدیدنسپ ریگ و  مشچ یدرکیور  نینچ  ناریا ، رد  رگید  یرایسب  یارب  تسا و  توافتم  یاه  گنهرف بوذجم 
قیرط زا  رتشیب ، دنتفای ، ییانشآ  نبرک  اب  بالقنا ، زا  شیپ  هژیو  هب  هک  ینایناریا  نم ، رظن  هب  هتبلا ، .تسا 
یفرعم رد  ناشیا  هزادنا  هب  یسک  هک  منک  یم رکف  یلو  منک ، هابتشا  نم  دیاش  .دنتخانش  ار  وا  ناگیاش 

هدشن رشتنم  همجرت و  نبرک  زا  یرثا  نانچ  نآ زونه  ناریا  رد  هک  ینامز  رد  مه  نآ درکن ، یزاب  شقن  نبرک 
.دوب

نبرک دننام  یناسک.تسا  نویسازیرالوکس  زا  یمهم  هجو  یرگن ، یخیرات ای   historicism هک میناد  یم
رما ادخ و  یولگ  رب  یدراک  تسا ؛ هتشذگ  ثاریم  یدوبان  مهم  لماوع  زا  یرگن  یخیرات هک  دنتشادنپ  یم
یخیرات یسانشرابت  هب  دیدج  یاه  شزرا نتشاذگ  ناینب نهک و  یاه  شزرا یبایزرا  یارب  هچین  .تسا  یسدق 
یو یاه  هقلح مه نبرک و  یعادبا  ِلیدب  .تسا  کلهم  یّمس  نبرک ، رظن  زا  یخیرات ، هاگن  یلو  .دزادرپ  یم

.تشاد یخیرات  شور  اب  یداینب  یلباقت  هک  دوب  هناسانشرادیدپ  شور 

هب هکلب  دوش ، یمن هتخانش  نآ  زا  نتفرگ  هلصاف  اب  ای  یخیرات  درکیور  اب  هژوس  هناسانشرادیدپ ، شور  رد 
هک تفایرد  دوخ  نورد  رد  دیاب  .دیسر  یونعم  یا  هبرجت هباثم  هب  هژوس  زا  یروضح  یکرد  هب  دیاب  سکع ،
دیناوتب دیاب  امش  .دنز  یم فرح  یناهج  هچ  ِلد  زا  یلمآ ، ردیح  دیس  نوچ  یفراع  ای  یمالسا  یفوسلیف  ًالثم 
ار شا  هبرجت تقیقح ، رد  یزاسزاب و  دوخ  یارب  ار  یونعم  ناهج  نآ  دیهد و  رارق  وا  ناهج  رد  ار  ناتدوخ 
ای یزاسزاب  هار  زا  هدوب –  ًالبق  هک  ار  یا  هبرجت دیراد ؛ راک  رس و  ّرکذت  اب  هک  ّرکفت  اب  هن  اج  نیا .دینک  رارکت 
هدنیاپ هدنز و  ار  ّتنس  نیا  هک  تساه  لسن ّرکذت  هبرجت و  دوب  دقتعم  نبرک  .دیروآ  یم دای  هب  ینیرفآزاب – 

نآ یگتسویپ  یگچراپ و  کی ّتنس ، نیا  رب  یریثأت  مادک  چیه ناکم ، تشگرگد  ای  نامز  تشذگ  تسا و  هتشاد 
.دنا هتشاذگن

.مییوربور یناریا  یمالسا و  هفسلف  یناریا ، - یمالسا ّتنس  زا  کیتنامر  تیاغ  هب  یکرد  اب  اج  نیا رد 
نآ ینافرع  موهفم  هب  تیالو » ، » یناریا مالسا  ناونع  اب  نبرک  یرناه  یدلجراهچ  باتک  یزکرم  نومضم 

ثعاب هک  یتیونعم  هاگینارگ  نوناک و  ناهج ، هدنپت  بلق  نبرک ، یارب  بّاذج  هداعلا  قوف  هطقن  .تسا 
ِتحاس لاثم ،» ملاع  ، » ناکم هن  دراد و  انعم  نامز  هن  نآ  رد  هک  درب  یم یرگید  یناهج  هب  امش  هک  دوش  یم

اه و یدب مامت  زا  ار  امش  ات  دزاس  یم یخیراتارف  یناهج  ّتنس ، کیتنامر ، ریوصت  نیا  رد  .تسا  ناگتشرف ،
هدنهد و تاجن یملاع  ّتنس ، یور ، نیدب  .دشخب  تاجن  دنب  ناکم دنم و  نامز ناهج  نیا  ِیاه  جنر اهراب و 
رتلاو زا  دنتشگ ، یم شا  لابند هب  هرود  نآ  رد  یرایسب  هک  یزیچ  نامه  تسا ، یراگتسر  یارب  یا  همشچرس
ریذپ ناکما ًالصا  ایآ  دش و  راگتسر  ناوت  یم هنوگچ  دوب ؛ یراگتسر  هلأسم ، .خورب  نامره  ات  دیریگب  نیماینب 

؟ تسا

ِتفایرد ِراکشآ  نالطب  ناریا ، بالقنا  .داد  خر  نبرک  یرناه  توف  زا  دعب  هام  دنچ  ناریا ، بالقنا  اضق  زا 
هب موسوم  ییاه  نایرج هک  دنناد  یم اپورا  خیرات  هب  نایانشآ  .تسام  ینافرع  یفسلف و  ّتنس  زا  نبرک 
شبنج ای  شیارگ  رد  .دندروآ  مهارف  ار  متسیب  نرق  یارگرادتقا  یاه  ماظن شیادیپ  هنیمز  مسیتنامر ،

یلکش هب  هک  یزیمآزار  هدارا  دراد ، دوجو  درف  زا  رتارف  یا  هدارا هب  رواب  هشیمه  یتسیتنامر ،
مسیتنامر لد  زا  مه  ناملآ  مسیزان  .دنز  یم قرو  ار  خیرات  باتک  یاه  گرب دنک و  یم روهظ  ریذپان  ینیبشیپ
یکیتنامر لکش  هب  ار  طارقس  زا  لبق  نافوسلیف  رگدیاه ، .دید  ناوت  یم مه  رگدیاه  رد  ار  مسیتنامر  .دمآرب 

.دنک یم نیسحت  ریوصت و 

.داد تسکش  ار  نبرک  هژورپ  بالقنا ، .دوبن  عافد  لباق  رگید  ّتنس  زا  یتسیتنامر  یّقلت  ناریا ، بالقنا  اب 
هک ییاج  اهنت  اضق ، رب  تسد  تشادن –  روهظ  لاجم  ناریا  رد  نبرک  نامگ  هب  هک  یسایس –  مالسا 
هک یلاح  رد  دوب ، ناریا  دماجنیب ، یمالسا  یتموکح  سیسأت  دعب  یبهذم و  یبالقنا  شیادیپ  هب  تسناوت 

نیا کینوریآ ، یلکش  هب  .تسا  ناتسکاپ  یدوعس و  ناتسبرع  رصم ، رد  ای  یسایس  مالسا  یژولوئدیا  هاگداز 
رد بهذم  دیاش  .ددرگ  یم رالوکس  کیژولوئدیا و  یلذتبم ، رایسب  روط  هب  بلاغ ، ِبهذم  هک  دوب  ناریا  رد 

.دشاب هدش  رالوکس  ناریا ، هزادنا  هب  یمالسا ، روشک  رتمک 
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ناهج هرود ، نیا  ییاپورا  ناگدنسیون  نارعاش و  ناّرکفتم و  زا  رگید  یرایسب  رگدیاه و  زا  ماهلا  اب  ناگیاش ،
هک ییایند  یجنایم ، ینایم و  یملاع  درک ؛ هراشا  نآ  هب  ولگبناهج  یاقآ  هک  دناد  یم یخزرب  ناهج  نامه  ار  ام 

رصع نِیرَمالا ،» َنیب  ٌرَما  ، » مییادرف سپ یادخ  راظتنا  رد  ام  اما  هدرُم ، نآ  رد  ادخ  رگدیاه –  لوق  هب  – 
.تسا هدیسررد  هدنیآ  یادخ  هن  هدُرب و  رد  هب  ناج  هتشذگ  یادخ  هن  نآ ، رد  هک  ینیبانیب  هنامز  ترسع و 
یزورما ناّرکفتم  ّیتحات  دیریگب  رگدیاه  زا  هک  یرواباحیسم  یرواب و  تیودهم مسینایسم ،”  “ یعون راظتنا ،

.دریگ یم دوخ  هب  ینوگانوگ  یاه  گنر نبماگآ ، وجروج  دننام 

ار ؟  تسیچ یبهذم  بالقنا  باتک هزیگنا  نیا  اب  دش و  یماکان  نیا  هجوتم  اسب  هچ  بالقنا  زا  دعب  ناگیاش 
یاقآ هک  روط  نامه لاح ، نیع  رد.دیآ  یمن راک  هب  یناریا  - یمالسا ّتنس  زا  ینبرک  یّقلت  تفایرد  وا  .تشون 

هفسلف و غارس  هب  ندمآ  نبرک ، یارب  .دوب  یسایس  یهاگن  دقاف  نبرک ، فالخرب  ناگیاش ، دنتفگ ، ولگبناهج 
یرناه هدایلا و  اچریم  نیب  هدش  لدب ّدر و  یاه  همان رد  .دوب  یسایس  یا  هژورپ زا  یشخب  یمالسا ، نافرع 
تناتیلیم کی  ّیتح  ای  یگنهرف  زرابم )  ) تناتیلیم کی  ار  ناشدوخ  هدایلا  مه  نبرک و  مه  هک  مینیب  یم نبرک 

دوب نیا  دندید ؛ یم یگنج  تیعضو  رد  ّیدج و  راکشآ و  لادج  کی  رد  ار  ناشدوخ  اه  نآ .دنناوخ  یم یونعم 
نایرج رد  لمع  هصرع  رد  هچ  رکف و  هصرع  رد  هچ  نامز  نآ  یاپورا  رد  هک  یتاقاّفتا  هب  نانآ  شنکاو 

نیا زا  ات  دندوب  هدمآ  نردُمان  میدق و  یاه  ّتنس اه و  گنهرف غارس  هب  دهاجم  کی  نوچ  مه اهنآ  .دوب  نداد  خر
یراگتسر تمس  هب  یا  هچیرد ای  رهزداپ  رپس ، دننامه  یرشب  هدروخن  تسد نانچ  مه هنیجنگ  هتفخ و  تورث 

.تسا مسیرالوکس  اب  دربن  هدامآ  هک  دندید  یم یشترا  هناخداّرز  ار  ّتنس  .دنریگب  هرهب 

ات تفای  یمن هعجاف  تروص  هب  ار  ناهج  همه  وا  .دید  یمن یتیعضو  نینچ  رد  ار  دوخ  ناگیاش  شویراد 
دندرک هراشا  ولگبناهج  یاقآ  هک  هنوگ  نامه ناگیاش –  یارب  .دیآرب  اوادم  مهرم و  یوجو  تسج هب  دهاوخب 
.درک یزاب  یدیلک  شقن  نبرک  ، ّتنس ندرک  یتخانشابیز  رد  .دوب  مهم  رایسب  ّتنس ، یتخانش  ییابیز هبنج  – 
.دیامن یم دیارآ و  یم ابیز  رایسب  ار  ّتنس  یمالسا ، نافرع  هفسلف و  زا  دوخ  صاخ  ِتیاور  لیوأت و  اب  نبرک 
ای تسه ، یتمایق  تسین ، ای  تسه  ییادخ  ًاعقاو  ایآ  هک  دیشاب  هتشاد  نیا  هب  داقتعا  امش  هک  نیا زا  غراف 
ابُرلد هنارعاش و  یلیخت ، کیتئوپ ، یناهج  نبرک  تسین ، یلاثم  ملاع  ای  تسه  یلاثم  ملاع  تسین ، یتمایق 

.دنیرفآ یم امش  یارب 

داد یم هزاجا  لاثم ، ملاع  ّقالخ و  ّلیخت  دننام  نبرک  بوبحم  یدورهس و  هتخاسرب  تاحالطصا  میهافم و 
ینیگنس دشکب و  یسفن  کیتتسا  هبرجت  کیتئوپ و  هبرجت  نزور  زا  متسیب ، نرق  رد  سوبحم  ناسنا  هک 
یارب .تسا  یکی  تقیقح ، رد  نامز ، یتسه و  هک  ارچ  دروآ ، بات  ار  نامز » یتسه و   » راب هدننک  هفخ

هایس و ریوصت  ربارب  رد  رلدوب  هک  ار  یهار  .تسا  رلدوب  لراش  نامرآ  نامه  نیا  رگید ، یرایسب  ناگیاش و 
یاه هبرجت یرای  هب  نتسیز  ناکما  ندروآ  مهارف  دریگ ، یم شیپ  رد  ّددجت  زا  شا  هتخاسدوخ ِراب  ترارش

نامز  ، هتفر تسد  زا  نامز  یوجتسج  رد رخآ  دلج  ناونع  نینچ ، مه .تسا  کیتتسا  یاه  ّتذل ای  یرنه 
قلخ هار  زا  اهنت  هک  دریگ  یم دای  یوار  ای  تسورپ  هک  تسا  ینامز  هتفایزاب ،» نامز   » نیا .تسا  هتفایزاب
رد هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر  .تفای  تسد  ّتیدبا  نامزال و  هب  ناوت  یم کیتتسا  یاه  تذل یرنه و  یاه  هبرجت
نآ و ِناما  یب ِتشذگ  نامز و  هدنُشک  لالم  زا  ییاهر  ناکما  .یا  هدنیآ هن  یلاح و  هن  تسا ، یا  هتشذگ هن  نآ 
هبرجت تیاهن ، رد  .تسا  ینتفای  یتخانشابیز  براجت  رد  اهنت  نامز  تاذ  رد  هک  یموادم  یاه  نداد تسد  زا 
هبرجت ینعی  یونعم ، یانعم  هب  ینید  تسا ؛ ینید  یا  هبرجت ناسانش ، تسورپ یرایسب  ریبعت  هب  تسورپ ،

.یلاعتم لاتندنسنارت و  یرهپس  هب  رنه  رذگ  زا  یبای  هار

نیسپاو ههد  ناگیاش ، هک  تسین  قاّفتا  رس  زا  چیه  .دز  ماگ  هار  نیا  رد  رتشیب  تفر ، رتشیپ  هچره  ناگیاش 
ناگیاش .درک  تسورپ ، هرابرد  یکی  رلدوب و  هرابرد  یکی  باتک ، ود  نتشون  ِفرص  فقو و  ار  شرمع 

رد وا  هک  یهاگزیرگ  هناگی  .دندش  شراپسهر  اهنآ  هک  دورب  یهار  دنک و  یرادنپ  تاذ مه ود  نآ  اب  تسناوت  یم
هبرجت ناگیاش  رگید ، یرایسب  نبرک و  فالخرب  .دوب  کیتتسا  هبرجت  کرد و  نیمه  درک ، ادیپ  ناهج  نیا 
بیاغ ناگیاش  هشیدنا  قفا  زا  یلک  روط  هب  تسایس  .درک  تسایس  نیزگیاج  ار  یتخانشابیز  کیتتسا و 
.تفرگ غارس  ناوت  یمن یسایس  یامنهار  لصا  هزومآ و  چیه  ناگیاش ، یرکف  ریسم  رسارس  رد  .تسا 
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دش نورب هار  هک  دننک  یم فیرعت  یلکش  هب  ار  ام  تیعقوم  هلأسم و  ناگیاش ، لثم  یدارفا  رگید ، ترابع  هب 
، یناهج یداعبا  رد  و  دنناوخ ، یم مسیرالوکس  ای  ّددجت  هک  یا  هعجاف نآ  هعجاف ، .تسا  یدرف  هرس  کی نآ  زا 

ّیلح هار اهنت  تسوا ، ِموب  تسیز تعیبط و  یدوبان  لاح  رد  ّیتح  هتفرگورف و  ار  یرشب  یگدنز  رسارس 
هانپ یونعم  کیتتسا و  براجت  هب  دیاب  دینک ، لّمحت  ار  ناهج  نیا  دیناوتب  هک  نیا یارب  امش  .دبای  یم یدرف 
ینادنمشیدنا .تسا  بیاغ  نایم  نیا  رد  عمج  ًالصا  .دروخ  یمن مشچ  هب  اجنیا  رد  یعمج  ّلح  هار چیه  .دیربب 

دناوتب هدنیآ  رد  هک  ییاه  ناکما ای  یراگتسر  ناکما  هب  هک  دنا ، نیبدب ینونک  تیعقوم  هب  اهنت  هن  رگدیاه  نوچ 
، تسا دیدپان  مه  تسایس  نانآ  هشیدنا  رد  نیاربانب ، .دنرادن  یداقتعا  نادنچ  دوشب ، لعفلاب  رشب  یارب 
رما اهنت  تسا و  رامشیب  یاه  ناکما زا  یا  هرتسگ هدنیآ  هک  تسا  راوتسا  رواب  نیا  رب  یزرو  تسایس نوچ 

هدنیآ رد  اه  ناکما نیا  هب  داقتعا  نودب  .دنک  لّاعف  ار  اهنآ  زا  یخرب  دناوت  یم یمومع  رما  یعمج و 
هرانک انعم  نیدب  تسایس  زا  هک  یسک  .دزاب  یم ار  دوخ  یانعم  ندیشیدنا  تسایس  هب  ندیزرو و  تسایس

.تسا ینیبدب  نینچ  ِرس  زا  مرجال  دریگ ، یم

نامز ره  زا  شیب  یناریا ، کی  ناونع  هب  زورما ، ِناریا  رد  ام  .مرب  یم نایاپ  هب  ار  نخس  یا  هتکن نایب  اب 
یوس زا  ّتنس  هب  یخیرات  هاگن  نتشادن  فرط و  کی  زا  یسایس  رما  نتفرگ  هدیدان  هک  میناد  یم یرگید 

ام .تسین  یندش  تدم  هاتوک  رد  ناسآ و  اه  نآ زا  دش  نورب هک  دروآ  یم دوجو  هب  ار  یبیهم  بئاصم  رگید ،
رما زا  میریگب و  هدیدان  ار  تسایس  یو  دننام  و  تفر ، ناگیاش  هک  میورب  ار  یهار  هدرک ، رطخ  میناوت  یمن
، دنشاب هتشاد  دوجو  ام  عضو  ِدوبهب  یارب  ییاه  ناکما هدنیآ ، رد  رگا  .میرذگب  تلفغ  هب  هنادماع  یعمج 
نایم دنناوتب  اه  ناسنا ینعی  دشاب ؛ هدنز  یمومع  رما  هک  دنبای  ققحت  هدیسر ، تیلعف  هب  دنناوت  یم ینامز 
ساسحا ار  رگیدمه  درد  دنبایرد و  ار  رگیدمه  جنر  دننیبب ، ار  رگیدمه  دننک ، فیرعت  یکرتشم  هنیمز  دوخ ،

.دنشوکب نآ  ِشهاک  یارب  دننک و 

زا نم  روظنم  .مرب  یمن راک  هب  تموکح  ای  تردق  یانعم  هب  ار  تسایس  هجو ، چیه  هب  هک  منک  یم دیکأت 
هک یعناوم  اب  رتشیب  هزرابم  یارب  یمومع  تکراشم  یعمج و  شالت  تسا ؛ یدازآ  تقیقح ، رد  تسایس ،
نوچ تفرگ ، هدیدان  ار  انعم  نیدب  تسایس  ناوتب  هک  منک  یمن رکف  نم  .دراد  رارق  ناسنا  یدازآ  هار  رس  رب 
مه اب  هنوگچ  هک  میریگن  دای  رگا  مینک و  یم یگدنز  مه  اب  ریزگان  اه  ناسنا ام  تسا ، یا  هلگ یروناج  ناسنا 
ای یعامتجا  یتموکح ، بلاق  رد  کیتامتسیس ، تروص  هب  دوخ ، فلتخم  لاکشا  رد  تنوشخ ، مینک ، یگدنز 
طقف هن  تیاهن  رد  دوب و  دهاوخن  یندش  تفای نآ  یارب  ینامرد  رگید  هک  دناود  یم هشیر  نانچ  یگنهرف ،
یناریا رکفت  ره  هلأسم  دیاب  تسایس  نیاربانب ، .دش  دنهاوخ  دوبان  اه  ناسنا کت  کت  رشب و  عون  هک  نارگید ،
.تسا عورشمان  اپارس  دشابن ، یسایس  یتشرس  یاراد  شیدنا و  تسایس هک  یرکفت  هزورما ، .دشاب 

خساپ شسرپ و 

هفسلف داتسا  کی  اب  یگلاس  هدزاود  ناشیا  منک ، یم کرد  ار  ولگبناهج  بانج  عضوم  نم   
یسک ناونع  هب  هک  نیا هجیتن  رد  دنوش و  یم فوسلیف  ًادعب  مه  ناشدوخ  دنوش و  یم انشآ 

رایسب وا  درومرد  تسه  ناشیا  صخش  رد  هک  یتباجن  اب  تسا ، ناشیا  دشرا  عقاو  رد  هک 
صاخ رایسب  نارکفنشور  زا  یکی  هک  دیدومرف  ناگیاش  دروم  رد  .دنک  یم تواضق  هناتسود 

لسن هک  دوب  نیا  ام  لکشم  هنافسأتم  اهتنم  تسا ، یتسرد  رایسب  هتکن  نیا  .تسا  ناریا 
کمک ناش  لئاسم ندرک  لح  یارب  تلم ، نیا  هب  تکلمم ، نیا  هب  اهنت  هن  اهرکفنشور  نیا 

دوخ .دنتفگ  یجلخ  یاقآ  ار  شا  لیلحت رادقم  کی  هک  دندرب  یا  ههاریب هب  ار  ام  هک  لب دندرکن ،
ام .دوب  رید  یلیخ  نیا  دیاش  .میدز  دنگ  ام  هک  دنتفگ  دنا و  هدرک هراشا  نآ  هب  ناگیاش  یاقآ 
هب ار  یمالسا  بالقنا  عقاو  رد  هک  دندوب  ییاه  هورگ نآ  وزج  مه  ناگیاش  یاقآ  میناد  یم

یرکفنشور نایعدم  هیقب  دننام  اهتنم  دندوب  رکفنشور  ناشیا  .دندرک  دییأت  یموهفم  کی 
.دندرک کمک  ههاریب  نیا  هب  اعقاو  دندرکن ، یکمک  اهنت  هن 

ناگیاش هک  تسا  یرکفنشور  لسن  هب  ناشداقتنا  ناشیا  ینعی  تسا ، یبوخ  لاؤس  ولگبناهج : نیمار 
تمدخ ًاحیرص  یلیخ  نم  یلو  .تسا  لسن  نآ  زا  یکی  نارگید  دمحا و  لآ  یتعیرش ، دننام  یدارفا  رانک  رد 
لآ هن  دوب ، یرهپس  بارهس  یمیمص  تسود  ناگیاش  .دوب  توافتم  ًالصا  ناگیاش  هک  منک  ضرع  امش 
یلیخ ًایناث  دوبن و  یسایس  مدآ  ًالوا  هک  نیا رطاخ  هب  تسا  نشور  یلیخ  مه  شلیلد  .یتعیرش  هن  دمحا ،
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ییوجرهم شویراد  اب  دشیم ، تسود  یقرت  یلگ  لثم  ینز  اب  ًاتعیبط  دوب ؛ سانش ، ییابیز ینعی  ِتتسا ،
رد ایسآ  رد هک  نیا دوجو  اب  ناگیاش  مه  بالقنا  زا  لبق  هرود  رد  .یمتسرایک  اب  اهدعب  دوب و  کیدزن  تسود 
یمدآ زاب  دنکیم ، لوق  لقن  مه  رگید  یاه  یلیخ زا  تسا و  رگید  هفسالف  رگدیاه و  ریثأت  تحت  برغ  ربارب 

هک یزیچ  نآ  هرابرد  هن  دنک و  یم رکف  یسایس  هاش ، میژر  هرابرد  هن  دنک ، یمن رکف  یسایس  یلیخ  هک  تسا 
زا یرایسب  لثم  هک  دوبن  ینایهاگشناد  نآ  زا  ییزج  ناگیاش  ّیتح  .دیایب  تسا  رارق  هاش  میژر  زا  دعب 

رد رگید  ناگیاش  هک  نیا یارب  دندرک ؛ لیطعت  ار  ناشیاهراک  بالقنا  هرود  رد  دندرک و  باصتعا  ام  ناتسود 
سکع رب  ناگیاش ، تشاد ؛ تکرش  ناریا  بالقنا  رد  دح  هچ  ات  ناگیاش  دید  دیاب  .داد  یمن سرد  عقوم  نآ 

.درکن تکرش  ًالصا  ناریا  بالقنا  رد  قطان ، امه  ای  نمادکاپ  رصان  دننام  یناسک 

هک یدید  زا  ناگیاش  دننک  یم رکف  ایآ  هک  نیا  مراد و  ولگبناهج  رتکد  یاقآ  زا  لاؤس  کی 
لائروک یتنا   ناشیا  ایآ  هکنیا  هب  دراد  یا  هراشا  دنکیم و  هاگن  یسانش  خیرات  هب  رگدیاه 

هاگ چیه درک ؟ دقن  ایآ  ار  نیا  ناشیا  دوخ  .یروتسیه  لاکیتیرک  ای  دوب  ویتاورسنک  ینعی 
نم رظن  هب  درک ؟ دقن  حوضو  نیا  هب  ار  شدوخ  درک ، دقن  یتعیرش  هب  هک  روطنامه  تشگرب 

وگو تفگ .یمالسا  گنهرف  اب  تشاد و  طابترا  یبرغ  گنهرف  اب  کیتنتا  - نآ ناگیاش  رتکد 
هب ار  اهزیچ  یلیخ  هکنیا  دوجو  اب  تروص  ود  ره  رد  یلو  مسیونب  ار  نیا  دیاش  تسا و  دایز 

. تشاد ار  لکشم  ات  ود  نیا  یلو  تخومآ  ام 

هکنیا اب  دنتسه ، کیدزن  یلیخ  نبرک  رگدیاه و  دیدرک  هراشا  هک  مراد  یجلخ  یاقآ  تمدخ  زا  مه  لاؤس  کی 
مه زا  نبرک  رگدیاه و  ینعی  تسین  روط  نیا هک  منکیم  رکف  نم  دنتسه و  دتقعم  اه  یرگدیاه اه و  ینبرک
خیرات اب  طابترا  تلاح  نیرتهب  ن ، امز یتسه و  شباتک رد  منادیم  نم  هک  اجنآ  ات  رگدیاه  .دنریگ  یم هلصاف 
هک متسین  نئمطم  هدنیآ ، زا  نتفرگ  ریثأت  هدنیآ و  هب  هاگن  نتشاد و  هشیر  هکنیا  ینعی  تسا ، لاتنموینام 

.تشاد یّروصت  نیچمه  کی  نبرک 

یاقآ شا ، یرکف راک  لوا  هرود  رد  مدرک  یدنب  میسقت نم  هک  روطنامه  اتعیبط  ناگیاش  ولگبناهج : نیمار 
.دینیبیم برغ  ربارب  رد  ایسآ  باتک رد  ار  رگدیاه  ریثأت  امش  .تسا  رگدیاه  ریثأت  تحت  دنتفگ ، مه  یجلخ 
هب یتدارا  تقو  چیه  یلو  دمآ ، یم مه  ام  لزنم  هیدیدرف  تاسلج  رد  نارگید ، بوکسم و  لثم  ناگیاش ،
نم رظن  هب  نیا  ربانب  .ما  هتشون  مه  ناهج  یاه  نامسآ ریز  باتک  همدقم  رد  ار  نیا  نم  .تشادن  دیدرف 

لالجدیس ای  ییابطابط  همالع  لثم  یدارفا  هب  شا  یکیدزن مالسا ، دروم  رد  ّیتح  هک  تفگ  دیاب  هنوگ  نیا
رتشیب یدهم  مراودیما  نم  .تسین  یمالسا  یّرکفتم  ناگیاش  .تخاسن  یمالسا  ّرکفتم  کی  وا  زا  ینایتشآ 
کی رصن  نیسحدیس  .دراد  رصن  نیسح  دیس  اب  یساسا  توافت  کی  ناگیاش  .دیوگب  عوضوم  نیا  هرابرد 

Perennial  ) درخ نادواج  بتکم  رادفرط  تسا ، هملک  صخا  یانعم  هب  ارگ  ّتنس تسیلانشیدارت و 
یمالسا نافرع  یمالسا و  هفسلف  رد  ًالماک  ار  شدوخ  هک  یمدآ  تسا ، بطق  شدوخ  .تسا  ( School

ّیتح یتخانش  ییابیز جّرفت  عون  کی  طقف  نم  رظن  هب  ینعی  .دوبن  یزیچ  نینچ  ًالصا  ناگیاش  .دهد  یم رارق 
.درک هاگن  وا  هب  دیاب  تروص  نیا  هب  .تشاد  عوضوم  نا  هب  تبسن 

دنگ ام   » هتفگ شرمع  رخاوا  رد  هدز و  شدوخ  هب  عجار  ناگیاش  یاقآ  هک  یفرح  نیا  یجلخ : یدهم 
رد ّلقادح ، اّعدا ، نیا  .تسا  تسرد  هک  منک  یم رکف  هن  مونشب و  ناشیا  زا  متشاد  تسود  هن  نم  میدز ،»
نیرتهب و زا  یکی  شدوخ ، لسن  هب  تبسن  ناگیاش ، همانراک  .تسین  قداص  ناگیاش  دوخ  صخش  دروم 

مامت دیزرو و  یم هناقداص  یدهعت  تفر ، شا  یپ رد  هچ  نآ هب  نوچ  تساه ، همانراک نیرت  ناشخرد
داقتعا اه  لآ هدیا نآ  هب  اه  یضعب تسا  نکمم  .تشاد  رواب  اه  نآ هب  هک  درک  ییاه  لآ هدیا ِفقو  ار  شا  یگدنز

تراسخ هبرض و  وا  یاه  هشیدنا ناگیاش و  ِبناج  زا  یلو  دنشاب ، هتشادن  داقتعا  ای  دنشاب  هتشاد 
گنهرف یفرعم  رد  برغ  ناهج  رد  مه  ناگیاش  سکع ، هب  .دماین  دراو  ناریا  گنهرف  هب  یریذپان  ناربج

، نیاربانب .دننیبب  ور  شیپ  ار  یرگید  یاه  قفا ات  درک  کمک  اه  یناریا هب  ناریا  رد  مه  تشاد و  شقن  ناریا 
.دومن یرواد  هدرک ، تواضق  شدوخ  هک  روط  نآ یتحار ، هب  ناوت  یمن ناگیاش  همانراک  هرابرد 

یلاح رد  تشاد ؛ ناش  تسود وا  هک  ییاه  نآ تسورپ ، یایند  رد  تخانش ، رلدوب  یایند  رد  دیاب  ار  ناگیاش 
دیدج ملع  وا  دننام  ینایارگ  ّتنس .رلدوب  هب  دسرب  هچ  تسا  فلاخم  یژولونکت  اب  ُنب  زا  رصن  نیسح  ّدیس  هک 
دننک و عافد  ینز  همق زا  تسا  نکمم  ًالثم  ضوع ، رد  دننک و  یم یفن  قلطم  روط  هب  ار  نردم  یژولونکت  و 
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.دنا هدرک

نردم رولبت  .دوب  نردم  تسپ  تسا ، نردم  تسپ  رلدوب  هک  انعم  نامه  هب  ّیتح  نردم و  یناسنا  ناگیاش 
نیا هب  .تخانش  یم ار  ّتنس  شدوخ - رصع  نارکفنشور  زا  یرایسب  فالخرب  هک –  دوب  نیا  وا  رد  ندوب 
یاه لآ هدیا زا  طقف  تخانش و  یمن ار  یناریا  ّتنس  رگا  ناگیاش  .تسا  یناریا  تخس  ناگیاش  رابتعا ،

نآ دنک ، یم ناگیاش  ار  ناگیاش  هچ  نآ  .تشاد  یمن ینادنچ  قرف  یبرغ  ّرکفتم  اب  درک ، یم تبحص  نردم 
- یناریا ّتنس  زا  قیمع  تخانش  رب  شرکفت  ندوب  راوتسا  دنک ، یم یناریا  یّرکفتم  ار  یناریا  ّرکفتم  ره  هچ 

نودب ناتساب ، مور  نانوی ، تخانش  نودب  هک  دیسانش  یم ار  یبرغ  ّرکفتم  مادک  امش  .تسا  یمالسا 
رصع ناّرکفتم  مامت  دشاب ؟ لیصا  یرکفت  یاراد  هدیشیدنا و  یحیسم  تُایهلا  یدوهی و  تّایهلا  ِتخانش 
رد یلو  .دنا  هدناوخ یرگید  باتک  ره  زا  شیب  ار  سّدقم  باتک  نوطالفا و  ادیرد ، ات  تراکد  زا  نردم ،
نآ لسن  ًاصوصخم  ام  نارکفنشور  زا  یرایسب  .دنک  یمن قدص  یزیچ  نینچ  ام  نارکفنشور  بلغا  دروم 
.دنا هتفرن رتارف  نآ  ِراو  یماع مهف  حطس  زا  دنا  هدناوخ رگا  ای  دنا  هدناوخن ار  نآرق  مه  راب  کی هرود ،

هب دربب و  شیپ  ّتنس  دقن  تهج  رد  ّتنس و  تخانش  تازاوم  هب  ار  برغ  زا  دوخ  تخانش  دیاب  یناریا  ّرکفتم 
ریز میناوتب  دیاب  مه  ام  .درک  یم یگدنز  ناهج  یاه  نامسآ ریز  دوب و  یناهج  - دنچ ناگیاش  .دریگراک 

یکرد چیه  دوب ، هناگیب  ّتنس  اب  ًالماک  ناریا  رد  پچ  نایرج  ًاصوصخم  یلو  .مینک  یگدنز  ناهج  یاه  نامسآ
.دینیبب ار  ناریا  خیرات  لئاسم  یقهیب و  هب  عجار  یربط  ناسحا  یاه  هتشون لاثم ، یارب  .تشادن  ّتنس  زا 

ام .تسام  لضعم  نانچ  مه نیا  .دنرادن  یخیرات  یملع و  شزرا  چیه  دنتسه و  یا  هیام یهت یاه  هتشون ًاعقاو 
.تسا هدنسب  لئاسم  همه  مهف  یارب  یبرغ  یاه  نیسیروئت زا  باتک  راهچ  ندناوخ  هک  مینک  یم رکف 

هب یّرکفتم  ره  ای  یبرغ  ّرکفتم  تیمها  .مینک  فیرعت  ار  نامدوخ  هلأسم  میناوت  یمن ّتنس ، تخانش  نودب 
هناخ نارگید  نیمز  رد  « ؛ دنک یم یدنب  تروص  فیرعت و  دهد و  یم صیخشت  ار  شدوخ  هلأسم  هک  تسا  نیا 

.ّتنس یداقتنا  ِتخانش  زج  تسین  یزیچ  ندوب  نردم  نکم .» هناگیب  راک  نک ، دوخ  راک  نکم / 

دندرک حرطم  ییاه  شسرپ دندش ، هتخانش  هتشذگ  لاس  دص  رد  رکفنشور  ناونع  اب  هک  یناسک  زا  یرایسب 
.دیشک یم ار  شدایرف  اهنآ  دیشک و  یم درد  درک و  یم لمح  عضو  تشاد  یرگید  .دوبن  اه  نآ یاه  شسرپ هک 
دنچ ره  تسور  نیا  زا  .میراد  ندوب  میقع  خیرات  کی  میراد ، یرکفنشور  یَنوَرتَس  کی  ام  لیلد ، نیمه  هب 
یرید یلو  دنوش ، یم عمج  مدآ  شََرب  رود و  دنک و  یم ییادص  رس و  دیآیم ، یرکفنشور  راب ، کی تقو 

ام هب  مک ، تسد ناگیاش ، .دراذگ  یمن اجرب  یزیچ  شدعب  لسن  یارب  دور و  یم اهدای  زا  کاپ  هک  درذگ  یمن
.تخومآ یبوخ  هب  دیاب  مه  ار  ناهج  ِرگید  یاه  ّتنس هک  دوخ  ِّتنس  اهنت  هن  ندش ، نردم یارب  هک  دزومآ  یم

درکیور ود  نات  هاگن رد  هک  دیآ  یم رظن  هب  یجلخ  یاقآ  .متشاد  یجلخ  یاقآ  زا  لاؤس  ات  ود 
هبرجت هب  ار  یعیش  - یمالسا نافرع  هفسلف و  دینک  یمن رکف  ایآ  .دراد  دوجو  هنایارگ  لیلقت 

هب یتنرآ  درکیور  منک  یم ریدقت  نم  هکنیا  مود  و  دیداد ؟ لیلقت  یمالسا  یروهمج  هلاس   ۴۰
لیلقت تسایس  هب  ار  یتیویتکلک  یعمج و  رما  هک  دینک  یمن رکف  یلو  ار ، یسایس  رما 
عوضوم نیا  دیریگ و  یم هدیدان  ار  یندم  هعماج  لاثم ، روط  هب  هک  یتروص  رد  دیهد ، یم

؟ دشاب هتشاد  یفنم  یلیخ  بقاوع  ناریا  هدز  تسایس هعماج  یارب  دناوت  یم

اناه ِکرد  نوچ  مینک ، یمن ار  راک  نیا  زگره  هک  میشاب  یتنرآ  رگا  .منک  یم عورش  رخآ  زا  یجلخ : یدهم 
دیکأت یمومع » ورملق   » رب تنرآ  .دهد  یمن لیلقت  تلود  ای  تموکح  هب  ار  نآ  هجو ، چیه  هب  تسایس ، زا  تنرآ 
دوجو هب نآ  رد  یندم  یاهداهن  یندم و  هعماج  هک  تسا  ییاج  نامه یمومع ، ورملق  .تشاذگ  یم یرایسب 

، تساکورف تموکح  ای  تلود  هب  دیابن  ار  ندیزرو  تسایس ای  تسایس  هک  متفگ  مه  ما  نخس رخآ  رد  .دیآ  یم
.دشاب یدازآ  رس  رب  دیاب  اوعد  تقیقح ، رد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم تردق  رس  رب  اوعد  ارجام ، مامت  هنرگو 

رد هن  دریگ ، یم تروص  تلود  زا  نوریب  ییاج  رد  وپاکت  شالت و  نیا  شخب  نیرت  مهم ای  میظع  یشخب  ًاعطق 
.تلود نورد 

هک دش  بجوم  یمالسا  نافرع  هفسلف و  هب  ّتنس و  هب  یخیراتریغ  هاگن  متفگ  .لوا  هتکن  دروم  رد  اما 
رکف اه  نآ .دننک  ینیب  شیپ ار  ینیب  ناهج عون  نیا  زا  هدمآرب  یاه  هرطاخم دنناوتن  نبرک  دننام  یدارفا 
، تسا تیحیسم  زا  ییاطسو  نورق  یقلت  نتشاذگرانک  هجیتن  اپورا ، رد  نویسازیرالوکس  دندرک  یم
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هجو چیه  هب  هک  دزومآ  یم خیرات ، ندناوخ  .دتفا  یمن یقاّفتا  نینچ  یناریا  ای  یعیش  مالسا  رد  هک  یلاحرد 
.دنشاب هدرکن  کمک  فلتخم ، یاه  لکش رد  ییارگرادتقا ، هب  هفسلف  لها  نافرع و  لها  هک  تسین  هنوگ  نیا
.تسا یسایس  کیزیفاتم ، نالا ، ات  نوطالفا  زا  تسا ، یسایس  لوصالا ، یلع  کیزیفاتم ، هک  میناد  یم

، تقیقح رد  .دش  تسرد  ینانوی  یسارکمد  حیضوت  هزیگنا  هب  اه ، هدیا ناهج  تخاس ، نوطالفا  هک  یناهج 
یصاخ عون  یتخانش ، یتسه مهف  عون  ره  نورد  زا  .تسین  ینهذ  یزاب  ای  یمرگرس  یارب  کیزیفاتم ، حرط 
مظن یعامتجا و  مظن  دوجو ، ِمظن  زا  دوخ  مهف  عون  هب  هتسب  ام  ینعی  دوش ؛ یم هداز  ینیع  یگدنز  زا 
ناماس یتسه  ِمظن  زا  ام  مهف  اب  هعماج  ناهج و  رد  ام  ِندوب  ِمظن  .میهد  یم لکش  ار  دوخ  یسایس 

.دریگ یم

ناهیک و ِنوناک  تیالو ، .تسا  تیالو »  » یعیش یفسلف و  ینافرع و  رکفت  راتخاس  رد  یلصا  روحم  رادم و 
تیالو زین  ناگیاش  یارب  .دراد  یتخانش  یتسه کیژولوتنآ و  ییانعم  نبرک  نوچ  یسک  یارب  تسا و  تانئاک 
ملاع هب  یتقو  رما ، نیمه  .دش  یم دادملق  دوجو  راگرپ  هطقن  تیالو ، ینعی  تشاد ؛ کیژولوتنآ  یموهفم 
هک یتسه  ِهاگینارگ  طقف  هن  تیالو » ، » عقاو هب  دوشیم و  لیدبت  تردق  لقث  هب  دوشیم ، همجرت  تسایس 
ّهللا تیآ  یمالسا ، یروهمج  راذگناینب  هک  تسین  بجعت  یاج  چیه  .دور  یم رامش  هب  مه  تردق  ِهاگینارگ 
ربهر فچابروگ ، لیئاخیم  هب  شا  همان رد  وا  .دوب  فراع  فوسلیف و  دشاب ، هیقف  هک  نآ زا  شیب  ینیمخ ،
وا زا  رگید ، زیچ  ره  ای  مالک  هقف و  هنیمز  رد  یباتک  ندناوخ  هب  وا  توعد  یاج  هب  یوروش ، ریهامج  داحتا 
هیقف تیالو  رد  ..دناوخب  ار  یونوق  نیدلاردص  یبرع و  نیدلا  یحم  نوچ  ینافراع  یاه  باتک تساوخ 
ینافرع تیالو  موهفم  هب  اج ، نیا رد  تیالو ، هک  لب تسین ، یهقف  یموهفم  یور ، چیه  هب  تیالو ،» ، » ینیمخ

ادخ لوسر  تیالو  ادخ و  تیالو  نیع  هیقف ، یلو  تیالو  تفگ  یم ینیمخ  یاقآ  هک  دوب  ببس  نیمه  هب  .تسا 
رد .میرادن  یزیچ  نینچ  هقف  رد  نوچ  دوش ، یم هناوید  فرح  نیا  ندینش  زا  هیقف  کی  .تسا  راهطا  همئا  و 
هدارا دناوت  یم هک  تسا  نافرع  اهنت  .دناشنب  دنوادخ  هدارا  فیدر  رد  ار  هیقف  هدارا  هک  میرادن  یتیالو  هقف 

.دهد رارق  دنوادخ  هدارا  دادتما  رد  ار  یلو 

زا یکی  دینک ؟ لاؤس  ّیلو  کی  زا  فراع ، کی  زا  دیناوت  یم رگم  امش  دیناوخب ؛ ار  راطع  ءایلوالا  هرکذت 
، دینزن فرح  دییوگن ، نخس  دیشاب ، شوماخ  هک  تسا  نآ  فراع ، کی  دزن  کولس  ریس و  نتخومآ  ِبادآ 
ّتیعر بابرا و  هطبار  تسا ، ناگدنب  ناگیادخ و  هطبار  نارگید ، اب  ّیلو  دیرم /  دارم و  هطبار  .دینک  توکس 
دای هب  ار  ییابطابط  همالع  رضحم  رد  روضح  زا  ناگیاش  فیصوت  .تسا  هیوس  کی تعاطا  هطبار  تسا ،
هدوشگ هدنونش  یور  هب  تیدبا  یاه  هزاورد راگنا  هک  تفگ  یم نخس  نانچ  همالع  دیوگ  یم هک  دیروایب 
یقت دمحم  دنتسه ؟ یدارفا  هچ  ییابطابط  همالع  نادرگاش  بُخ ، .درب  یم نامزال  هب  ار  نم  دشیم و 

، دندرک بالقنا  هک  یناسک  همه  یاهنماخ و  یلع  ّیتح  یتشهب ، دمحم  یلمآ ، یداوج  هللادبع  یدزی ، حابصم 
ینیب شیپ لباق  اه  بآم ینبرک نبرک و  یارب  هک  دوب  یزیچ  نیا  .دندمآ  نوریب  ییابطابط  یاقآ  یابق  ریز  زا 
ًادبا دیشاب ، هتشاد  کیتنامر  کیتتسا و  هاگن  یخیرات ، ِدرکیور  یاج  هب  رگا  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ .دوبن 
هنادماع هناسانشرادیدپ ، شور  رد  ًاساسا  .دینیبب  دوجوم  تیعقاو  اب  ار  ینیب  ناهج  نیا  طابترا  دیناوتیمن 
لصا رد  امش  .دیتفا  یم نامز  ماد  رد  دیریگن  هدیدان  ار  تیعقاو  رگا  نوچ  تفرگ ؛ هدیدان  دیاب  ار  تیعقاو 

.دیا هدرب هانپ  ّتنس  هب  یسانشرادیدپ  هار  زا  هک  تسا  نامز  ییاهر  یارب 

فوسلیف مان  یناسنا  هب  عقوم  هچ  ام  هک  تسا  یلک  یلاؤس  لوا ، .مراد  لاؤس  ات  ود  نم 
، مینک یمن هدافتسا   ناگیاش  یارب  ّرکفتم  هملک  زا  طقف  ارچ  ًالثم  هک  نیا ینعی  میهد ؟ یم

.میرب یم راک  هب  ناگیاش  یارب  ار  فوسلیف  هملک  هکلب 

ار مالسا  ناریا و  دسریم ، هک  ناریا  هب  ناگیاش  برغ ، ربارب  رد  ایسآ  باتک  رد  هک  تسا  نیا  مود  لاؤس 
اب هطبار  رد  هک  یتقو  .برغ  ربارب  رد  ایسآ  اب  هطبار  رد  مالسا  ناریا و  دیوگیم  ینعی  دراذگ ، یم مه  رانک  رد 
هک تسا  یزیچ  نآ  ّتنس  دیوگ  یم دینک –  حالصا  ار  نم  فرح  منک ، یم هابتشا  رگا  دنک –  یم تبحص  ّتنس 
هاگدید زا  قطنم ، نیا  هب  هجوت  اب  ناگیاش ، .دریگ  یم لکش  ای  دتفا و  یم قاّفتا  دهشم  مق و  هیملع  هزوح  رد 
، مینزب کحم  ار  هتینردم  ّتنس ، هاگدید  زا  رگا  .تساج  نیا هلأسم  ًاقیقد  .دنز  یم کحم  ار  هتینردم  ّتنس ،
ناگیاش هک  ینارود  رد  ًالوا  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  .میسریمن  هتینردم  هب  تبسن  یتبثم  دید  هب  هاوخان  هاوخ 
هب تشگزاب  هاگدید  اب  یتوافت  هچ  هتینردم ، ّتنس و  اب  هطبار  رد  وا  هاگدید  نیا  تشون ، یم ار  باتک  نیا 
هک ار  یقطنم  ناگیاش  ایآ  دوخ ، یاه  هاگدید دقن  لیلحت و  رانک  رد  ًایناث  و  هتشاد ، یتعیرش  یلع  نتشیوخ 
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هابتشا ام  هک  هدرک  فارتعا  هدرک و  لیلحت  ار  دنتشاد ، هتینردم  اب  هطبار  رد  دمحا  لآ  یتعیرش ، شدوخ ،
رگید ار  راک  نیا  میدرک و  یبای  شزرا ار  هتینردم  نآ  قیرط  زا  میداد و  رارق  طلغ  هاگیاج  رد  ّتنس  میدرک و 

؟ مینک یمن

رد ایس  هک آ ینامز  رد  هژیو  هب  بالقنا ، زا  لبق  هرود  رد  ناگیاش  هک  ما  نئمطم ًابیرقت   : ولگبناهج نیمار 
؛ تشادن یتعیرش  لثم  یدارفا  هب  یهجوت  ًالصا  دوب و  هدناوخن  ار  یتعیرش  تشون ، یم ار  برغ  ربارب 
یدارفا هک  منک  یم رکف  .تشاد  بوکسم  ای  مردپ  اب  هک  ییاهوگو  تفگ مدوب ، شیاهوگو  تفگ رد  نم  نوچ 
گنهرف اب  هطبار  رد  طقف  ار  ّتنس  دیراد و  ّتنس »  » هملک هب  تبسن  یدایز  یلیخ  ّتیساسح  امش  لثم 

رب در ، کیم تبحص  ّتنس  دروم  رد  ناگیاش  یتقو  هک  یتروص  رد  دیهد ، یم رارق  یمالسا  گنهرف  ای  ناریا 
؛ دیریگ یمن رظن  رد  ار  نآ  امش  یلو  تفرگ ، یم رظن  رد  مه  ار  دنه  نپاژ و  نیچ ، رصن ، نیسح  دیس  فالخ 

.دیراد تیساسح  مالسا  ناریا و  بالقنا  هب  تبسن  هک  دیتسه  یلسن  کی  زا  امش  هک  نیا رطاخ  هب 
یمالسا و هفسلف  مالسا و  بلاق  رد  ار  نآ  ًالماک  درک ، یم تبحص  ّتنس  هرابرد  یتقو  رصن  نیسحدیس 

.داد یم رارق  یناریا  یایند  ات  مالسا  رتشیب  منک  رکف  ّیتح  یمالسا و  تمکح 
راک هب  ار  فوسلیف  هملک ، ینانوی  یانعم  هب  درک ؟ هدافتسا  ناگیاش  یارب  دیاب  ار  فوسلیف  هملک  ارچ 
یلو تشاد ، داقتعا  یگنازرف  هب  قشع  نیا  هب  دوب ، یگنازرف  لابند  هب  ناگیاش  هک  نیا یارب  میرب ، یم

.دیدیم انعم  یوجتسج  رد  متفگ –  هک  روط  نامه ار –  یگنازرف 

ناگیاش یاقآ  هک  دیتفگ  نات  تبحص یادتبا  امش  .متشاد  لاؤس  کی  نم  ولگبناهج  یاق  آ
هچ هب  تاهابتشا  نیا  زا  امش  هاگن  زا  منادب  متشاد  تسود  .تسا  هدرک  مه  یتاهابتشا 

دقن هتشاد  ایند  هب  ناگیاش  هک  یهاگن  هب  یلیخ  یجلخ ! یاقآ  .درک  هراشا  ناوت  یم ییاهزیچ 
؟ تسیچ ام  یارب  ناگیاش  ثاریم  امش ، هاگن  زا  اما  دیتشاد ،

یاقآ یاه  فرح منک  یم رارکت  زاب  .مدرک  هراشا  ناگیاش  ثاریم  هب  تبحص  زاغآ  رد   : یجلخ یدهم 
رد هک  یلئاسم  هب  هک  دوب  نیا  ناگیاش  هّزیمم  هجو  .مدز  ًالبق  مدوخ  هک  ار  ییاه  فرح ولگبناهج و 

یناهج داعبا  رد  ام  لئاسم  هب  میتسه ، راچد  نآ  هب  اه  یناریا ام  هک  یلئاسم  ای  دوب  ناشیانعم  یوجو  تسج
تسا نیا  مرادن –  اهانثتسا  هب  یراک  مومعلا –  یلع  یناریا ، ناگبخن  ِگرزب  تالضعم  زا  یکی  .درک  یم رکف 
تسین ایند  نیا  رد  یسک  رگید  ینعی  .تساپورا  رخآ ، تسد ام و  لئاسم  لصا ، رد  ام ، لئاسم  دنرادنپ  یم هک 
، هدوب سیئوس  هیاسمه  ًالبق  ناریا  هک  میدقتعم  رتشیب  اه  یناریا ام  نوچ  دشاب ، هتشاد  ار  لئاسم  نیا  هک 
یشخب ار  نامدوخ  رتمک  ام  .هدش  باترپ  هنایمرواخ  طسو  هب  ناهگان ، یقاّفتا ، تروص  هب  دب و  تخب  زا  یلو 

امش .تسه  مه  ام  همجرت  رد  تسه ، مه  ام  رکفت  رد  نیا  .مینیب  یم نیمز  هرک  یتح  ای  ایسآ  ای  هنایمرواخ  زا 
تّایبدا ردقچ  ام  میسانش ؟ یم ار  هیکرت  ردقچ  ام  .مینک  یم همجرت  ییاپورا  ریغ  ناّرکفتم  زا  ردقچ  ام  دینیبب 
ار اه  برع  ردقچ  میسانش ؟ یم ار  دنه  ردقچ  میسانش ؟ یم ار  ناتسکاپ  ردقچ  میسانش ؟ یم ار  هیکرت 
هزیاج کوماپ  ناهروا  یتقو  اهنت  تساپورا ، قیرط  زا  همه  رگید  یاه  تلم  زا  ام  تخانش  میسانش ؟ یم
.مینک یم همجرت  یسراف  هب  یسیلگنا  زا  ار  شیاهراک  ام  دوش ، یم پاچ  یسیلگنا  هب  شیاهراک  دریگ و  یم
ینیچ ینپاژ و  یاه  نابز مجرتم  ات  دنچ  ای  یدنه  نابز  مجرتم  ات  دنچ  میراد ؟ یکرت  نابز  مجرتم  ات  دنچ  ام 
ار یکاخ  هرک  هرتسگ  خیرات و  یانخارف  امش  ینعی  یندمت  هاگن  تشاد ؛ یندمت  یهاگن  ناگیاش  میراد ؟
هک نآ رگید  هتکن  .دشاب  هدنزومآ  دعب  یاه  لسن  یارب  دناوت  یم هک  دوب  یردان  هداعلا  قوف  رما  نیا  .دینیبب 
نم نوچ  درک  یمن رکف  تسناد ؛ یمن کیروئت  باتک  راهچ  ندناوخ  هب  ندرک  رصحنم  ار  اه  گنهرف  تخانش 
یقیسوم دیاب  دیناوخب ، لگه  دیهاوخب  رگا  امش  .تسیچ  برغ  هک  مناد  یم رگید  نیاربانب ، ما ، هدناوخ لگه 

نانوی یاهیدژارت  اب  دیاب  دیمهفب  ار  لگه  دیهاوخب  رگا  .دیمهفب  ار  لگه  دیناوت  یمن هنرگو  دیسانشب  مه  ار  خاب 
مه هب  اه  نیا مامت  .دیسانشب  ار  نآ  زا  دعب  سناسنر و  رصع  نارعاش  دیاب  دیشاب ، انشآ  ناتساب  مور  میدق و 
دای ناگیاش  زا  .تسا  صقان  جوعم و  جک و  نم ، رظن  هب  نردم ، هفسلف  زا  ام  یمومع  تخانش  .دراد  طبر 
مینک یعس  مینکن ، افتکا  یرظن  درکیور  هب  میسانشب ، ار  فلتخم  یاه  گنهرف میهاوخ  یم رگا  هک  میریگ  یم

.مینک ّسح  نورد ، رد  ناش ، تایبدا رنه و  هار  زا  ار  اه  نآ مینک ، هبرجت  ار  اه  نآ

یسایس هفسلف  مدوب –  هتفگ  مه  شدوخ  هب  و  تشاد –  ناگیاش  رکف  مرظن  هب  هک  یدوبمک   : ولگبناهج
عوضوم نیا  رس  نم  .متفگ و  ار  نیا  سیراپ ، رد  برع  ناهج  وتیتسنا  رد  شیپ ، لاس  تفه  تسیب و  .تسا 
یتخانش ییابیز طقف  تا  هاگدید ارچ  یزادرپ و  یمن یسایس  رما  هب  ارچ  هک  متشاد  ثحب  یلیخ  ناشیا  اب 
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هک یناهج  ًالک  هک  دوبن  مهم  نم  یارب  ردق  نآ یناریا  ناهج  الاح  .ینیبب  ار  یسایس  رما  هک  یناوتیمن  تسا و 
یایند هژیو  هب  ییاپورا و  یایند  ینعی  مدوب ، انشآ  نآ  اب  مه  نم  درک و  یم یگدنز  نآ  رد  وا  لاح  ره  هب 

.میدش گرزب  گنهرف  نآ  رد  ود  ره  ام  هک  هسنارف 
وا هک  رظن  نیا  زا  متسین ، یقالخا  شوخ  مدآ  نم  دوب و  یقالخا  شوخ  یلیخ  مدآ  ناگیاش  نم  رظن  هب  هتبلا 
هک یراتفر  نیا  اب  وت  هک  تفگ  نم  هب  مورب ، نادنز  هب  هکنیا  زا  لبق  راب ، کی  ًاقاّفتا  .تفریذپ  یم ار  همه 
یتسود و لامک  اب  متشاد  وا  هب  یداریا  رگا  .دننک  یم تا  ینادنز دننک و  یم تا  نوریب ناریا  زا  ینک ، یم

.دهد یم هار  شدوخ  سلجم  هب  طبر  یب  یاه  مدآ ارچ  هک  نیا  یکی  متفگ ؛ یم وا  هب  مارتحا  اب  ًاتعیبط 

زا تیاده ، قداص  زا  دعب  ناگیاش ، هک  دیتفگ  ناتیاه  تبحص رد  امش  ولگبناهج ! یاقآ  · *
دینیب یم ود  نآ  نایم  یهباشت  هچ  امش  .دوب  یدُعب  دنچ  یتحاس و  دنچ  نارکفنشور  دودعم 

؟ دیا هدیسر هجیتن  نیا  هب  هک 

هب ییاه  هتشون تیاده  قداص  ینعی  هسنارف ؛ گنهرف  یناریا و  گنهرف  نیب  هطبار   : ولگبناهج نیمار 
ار ییاپورا  گنهرف  تیاده  قداص  .دراد  هسنارف  هب  یدایز  یلیخ  یاه  هتشون مه  ناگیاش  دراد ، هسنارف 
بوخ یلیخ  مه  ناگیاش  .ار  رگید  یاهزیچ  یلیخ  اکفاک و  مسینویسرپسکا ، یامنیس  تخانش ، یم بوخ 

یاه مدآ ار  تیاده  مه  ناگیاش و  مه  ندوب ، یتحاس دنچ  نیا  نم ، رظن  هب  تخانش و  یم ار  ییاپورا  گنهرف 
اه نآ نم  هک  یولع –  گرزب  هدازلامج و  لثم  دنا  هدرک یگدنز  دیعبت  رد  هک  یناسک  یخرب  .دنک  یم یرتبّاذج 

گرزب یاهراک  رد  امش  .دندوبن  یتحاس  دنچ  مدوب –  هدرک  تبحص  اه  نآ اب  مدوب و  هدید  کیدزن  زا  مه  ار 
مه اه  نآ ود  ره  .دوب  اپورا  رد  یزارد  تدم  یلیخ  مه  هدازلامج  .دینیب  یمن ار  ناملآ  گنهرف  اهردق  نآ یولع 
ییاپورا گنهرف  ای  سیئوس  گنهرف  امش  .یسیئوس  یکی  نآ  یناملآ و  یکی  نیا  دنتشاد ، ییاپورا  نارسمه 
گنهرف نوچ  دینیب ؛ یم ناگیاش  رد  تیاده و  قداص  رد  یلو  دینیب ، یمن ای  دینیب  یم مک  یلیخ  هدازلامج  رد  ار 

.دوب مهم  یلیخ  اه  نآ ود  ره  یارب  هسنارف  گنهرف  هژیو  هب ییاپورا و 

.ناگیاش تیاده و  هطبار  هرابرد  هک  لب امش ، دقن  رد  هن  منک ، یم هفاضا  ار  هتکن  کی  نم   : یجلخ یدهم 
اکفاک تیاده ، .تساه  نآ ود  ره  یارب  هلأسم »  » هب ّتنس  ندش  لدب  ناگیاش ، تیاده و  نیب  کرتشم  هجو 
تقیقح رد  تسا ؛ ّتنس  خسم  ِتیاور  تیاده  ِروک  فوب  هک  تفگ  دوش  یم تشاد و  تسود  یلیخ  ار 

، لاثم ملاع  نآ  دوش و  یم لیدبت  یرزنپ  رزنخ  درمریپ  هب  ینافرع  ّیلو  یهلا ، ّیلو  نآ  هدش ، خسم  هک  یّتنس 
فوب رد  ار  ّتنس  خسم  هک  ّتنس  لاوز  هن  تقیقح ، رد  .ددرگ  یم لدب  اه  هیاس ملاع  هب  ناگتشرف ، ناهج 
تیاده هک  یزیچ  نآ  هب  کیدزن  ار  وا  دوب و  یندرک  ّسح هداعلا  قوف  ناگیاش  یارب  نیا  .مینیب  یم روک 

، منک یم رکف  نم  .تشاد  تیاده  زا  یبوخ  کرد  یلیخ  دیاش  تهج ، نیا  زا  .درک  یم کیدزن  تفگ  یم
.درک ادیپ  داقتعا  روک  فوب  تیاده و  هب  رتشیب  یلیخ  دیاش  ناگیاش ، بالقنا ، زا  دعب  ًاصوصخم 

مه اب  مریگ و  یم مه  ار  هدنامیقاب  لاوس  هس  تسا ، مک  یلیخ  تصرف  نوچ  هسلج : ریدم 
. میهد یم خساپ 

یسانشراتفر میهاوخب  ام  رگا  هکنیا  اب  هطبار  رد  .تسا  ولگبناهج  یاقآ  زا  نم  لوا  لاؤس 
حور زا  نم  هک  یریبعت  مینیبب ، یناریا  یرکفنشور  هعماج  هب  تبسن  ار  ناگیاش  تیاده و 
یبلط تقیقح یداقتنا و  دوخ  هاگن  نامه  مراد ، یناریا  گنهرف  تخانش  رد  یدرمناوج 

ناگیاش نم ، رظن  هب  .دینیبب  ار  نات  هابتشا دینک و  داقتنا  ناتدوخ  زا  هکنیا  ولو  تسا ، فرص 
بلاط رتشیب  هک  یرکفنشور –  هعماج  زا  یعون  هب  تفرگ ، یپ  ار  ریسم  نیا  هک  یتقو 

یلاؤس .هن  ای  دینک  یم دییأت  ار  نیا  امش  هک  منیبب  مهاوخ  یم .تفرگ  هلصاف  دوب –  تردق 
اهنومنرَس هب  هچین  رد  ار  یتشگزاب  هاگن  ام  هک  تسا  نیا  مراد  یجلخ  بانج  زا  هک 

هک یراک  هیبش  ای  یتشگزاب ، هاگن  نیمه  دیابن  ارچ  .مینیب  یم نانوی  هفسلف  ( archetypes)
شیپ هب  ناگیاش  لثم  یناشیدنا  نشور ای  اهرکفنشور  رد  ار  دنک  یم تیرکسناس  اب  تیاده 

؟ مینیبب مالسا  زا 
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هریاد نارکفنشور  ناریا  هک  نیا هب  دیدرک  هراشا  .تسا  ولگبناهج  رتکد  زا  نم  لاؤس 
دیهدب و یفراعملا  هریاد  رکفنشور  زا  یرتزاب  فیرعت  کی  مهاوخ  یم .درادن  یفراعملا 

ندوب ناکما  شیاه ، یگدیچیپ همه  اب  زورما ، یایند  رد  ایآ  تسا و  یسک  هچ  هک  نیا
رکفنشور هب  زاب  ادرف  زورما و  ناریا  ایآ  ًالوصا  دراد و  دوجو  یفراعملا  هریاد  نارکفنشور 

؟ دراد زاین  یفراعملا  هریاد 

، اجک ار  ّتنس  ینامز  أدبم  امش  هک  منادب  مهاوخ  یم .دیدرک  هراشا  ّتنس  هب  یجلخ ! یاقآ 
گنهرف و ناش ، خیرات هب  هجوت  اب  هیکرت ، ای  ناریا  لثم  یروشک  نوچ  دیناد ؟ یم یخیرات ، هچ 

اه ناسنا دیدومرف  هراشا  امش  هک  روط  نامه هک  نیا رگید  لاؤس  .دنراد  یتوافتم  ندمت 
ار ناش  هشیدنا هدیا و  رکفت و  هک  یتقو  نادنمشیدنا  یلک  روط  هب  .دننک  یم یگدنز  یا  هلگ
یعامتجا و تیلوئسم  دنراذگ ، یم ریثأت  اهناسنا  هیقب  یور  دنروآ و  یم یناگمه  هرتسگ  هب 

؟ تسا یتروص  هچ  هب  اه  نآ ییوگخساپ 

. دیراد تصرف  هقیقد  یرفن ۶  ود  اهلاؤس  همه  هب  خساپ  یارب  هسلج : ریدم 

ًالامتحا دیدوب ، هدمآ  ایند  هب  مهدزون  نرق  رد  رگا  امش  .مینک  یم فیرعت  مادم  ار  ّتنس  ام  یجلخ : یدهم 
نآ طخ  هن  زونه  نوچ  دیتخانش ، یمن ار  مالسا  زا  شیپ  ناریا  ناتساب و  ناریا  هب  طوبرم  راثآ  زا  یرایسب 
یّقلت نیاربانب ، .تشاد  دوجو  یصصختم  هن  و  دندوب ، هدش  رشتنم  راثآ  نیا  هن  دوب ، هدش  ییاشگزمر 

رد .تسا  راب  گرب و  ُرپ  هتفای و  لاب  َرپ و  یسانش  ناریا تایبدا  هزورما  .دیتشاد  ناتدوخ  هتشذگ  زا  یتوافتم 
یاه هویش هب  لیالد و  هب  هراومه  هتشذگ ، .میمهف  یم ار  نام  هتشذگ یرگید  روج  ام  هک  دینیب  یم هجیتن 
هن هک  تسا  یداقتنا  هاگن  اریز  میتسه ، یداقتنا  هاگن  دنمزاین  ور ، نیمه  زا  .دوش  یم فیرعتزاب  فلتخم 
هدش فذح ای  هتخانشن  هتسنادن و  یاه  شخب هکلب  میراگنا ، یم تنس  ِدوخ  ّتنس و  زا  هک  ار  ییاهزیچ  طقف 
، میرادنپ یمن میناد و  یمن دوخ  ای  تنس  زا  هک  مه  ار  ییاهزیچ  بیترت ، نیدب  .دهد  یم ناشن  ام  هب  مه  ار 
، دنا هدش هتخانش  دنوش و  یم هتشاگنا  تنس  هک  ییاهزیچ  هزادنا  هب  مه  اه  نآ لزاپ ، هدشمگ  تاعطق 

.دنبای یم تیمها 
هک دیهدب  هزاجا  .تسا  لّصفم  یثحب  دنمزاین  مینک ، هدافتسا  نام  هتشذگ زا  هچین  دننام  میناوت  یمن ام  هکنیا 
، اه ینانوی فالخ  رب  اه ، یناریا ام  دنا  هداد حیضوت  راهب  دادرهم  دننام  یدارفا  هک  روط  نامه میوگب  هصالخ 
هراشا یرگید  فالتخا  هجو  هب  ناگیاش  نینچ ، مه .میرادن  هملک ، ینانوی  ینعم  هب  ریطاسا ، مان  هب  یزیچ 

نیا رد  دراد ، داینب  ود  هک  ینادجو  ای  یُنب - ود یهاگ  آ ، La Conscience métisse باتک زا  یلصف  .دنک  یم
هنوگچ ام  تسا  یبرغ  هفسلف  رگا  هک  تسا  نیا  شسرپ  .تسا  یبرغ  ُنب ، زا  هفسلف ، هک  تسا  هراب 

هک تسه  ردق  نیا .مینکب  ار  اهراک  نیا  هک  تسین  تحار  یلیخ  ربانب  میزروب ؟ هفسلف  هنوگچ  مینک ، فُسلََفت 
شزرا ینامز  دوش و  یم عورش  ینامز  ام  راک  یلو  میریگب ، دای  رگید  یاه  گنهرف زا  هشیمه  میناوت  یم ام 
یتقو دیوش ؟ یم شاقن  ینامز  هچ  یلو  دیریگ ، یم دای  یشاقن  یّتدم  امش  .مینزب  عادبا  هب  تسد  هک  دراد 
یاه گنهرف  دیاب  امش  .دشابن  ایند  یاه  یشاقن زا  مادک  چیه  هیبش  امش  ِیشاقن  دینک و  یشاقن  ناتدوخ 
یعوضوم ار  ناریا  ینعی  دینک ؛ فُسلََفت  ناتدوخ  اهتنم  دیریگب ، دای  مه  ار  هفسلف  دیریگب ، دای  ار  فلتخم 

.تسا نکمم  ًالماک  نیا  .دیرگنب  نآ  هب  یفسلف  یزادنا  مشچ زا  دیهدب و  رارق  یفسلف 

یا هرطاخ یکی  .مهد  یم خساپ  ناگیاش  تیاده و  هرابرد  امش  لاؤس  هب  هرطاخ  ود  اب  طقف  نم   : ولگبناهج
لوا هرطاخ  .متشاد  ناگیاش  اب  مدوخ  هک  یا  هرطاخ یرگید  تفگ و  تیاده  زا  نم  یارب  یولع  گرزب  هک 

هب کیژلاتسون  هاگن  ناگیاش  مه  دوب ، کیژلاتسون  یهاگن  ناریا  هب  راوگرزب  ود  نیا  ود  ره  هاگن  هک  نیا هرابرد 
نم هب  یولع  گرزب  تیاده ، قداص  دروم  رد  .تیاده  قداص  مه  تشاد و  شدوخ  یلیخت  ناریا  هب  ناریا ،
دروآ رد  بیج  زا  یذغاک  تیاده  قداص  .میدوب  ییاج  ینابایب و  رد  .میدوب  هتفر  یرفس  هب  راب  کی  ام  تفگ  یم
کی اجنیا  هک  نیا یارب  تفگ  یدرک ؟ ار  راک  نیا  هچ  یارب  تسا و  هچ  تمالع  نیا  مدیسرپ  نم  .دز  شتآ  و 

.مدرک ار  راک  نیا  هدکشتآ  نآ  مارتحا  هب  نم  هدوب و  هدکشتآ  یعقوم 

اب ار  ناگیاش  نم و  یناریا ، یاه  تکتیشرآ زا  یدادعت  ایلاتیا  ریفس  مب ، گرا  نتفر  نیب  زا  زا  دعب  هام  کی 
رد ایلاتیا  ترافس  دینادیم ، هک  روط  نامه .میشاب  هتشاد  یگولاید  مه  اب  هک  درک  توعد  ییایلاتیا  یدادعت 
درک عورش  هدشمگ  یاهاضف  هرابرد  تبحص  نیح  رد  ناگیاش  اج  نآ رد  .تسا  ییابیز  رایسب  هناخ  رد  نارهت 
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هاگن نآ  زاب  دش ؛ یم یراج  روط  نیمه وا  کشا  .ندرک  هیرگ  هب  درک  عورش  ندز و  فرح  مب  دروم  رد 
.دروآ تسد  هب  هرابود  دش  یمن رگید  هتفر و  نیب  زا  َمب  اب  هک  یناریا  حور  زا  یشخب  هب  ناگیاش  کیژلاتسون 

هریاد رکفنشور  .مهدب  حیضوت  هاتوک  تصرف  رد  هک  تسا  تخس  یلیخ  یفراعملا  هریاد  رکفنشور  هرابرد 
.دنک یمن رکف  ییاداناک  ای  ینیچ  ای  ینپاژ  ای  یناریا  طقف  دنک ، یم رکف  یناهج  تسا ، یتحاس  دنچ  یفراعملا ،

یفراعملا هریاد  نارکفنشور  هک  نیا رطاخ  هب  تسا ، دایز  یلیخ  ام  زورما  یایند  یارب  شا  ترورض اقاّفتا 
.دنوش یم رتمک  زور  هب  زور 
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