
 

 

 رهلگاج و یتهیارۆز
 هوهنیڕهپاڕ یاودهل یتهیارۆز و ت>هسهد ،ریبنشۆڕ یهكچوك%س یهوهنادك%ل ۆب ك%$وهھ

 رووسهكاك ناوراك 
 

 رزھ ،ەوھنیژ0وت   ٢٠٢١ ،مھکھی ینوناک ی٥
 

 و ریبکانووڕ هک ،هووب هییخای و وIزب هکمهچ وهئ هشیمهھ ریبنشۆڕ یکمهچ

 ادتهسایس یراوب هل اینهت هیۆب ،هوودرک کیرهخ هوهیۆخ هب ینافۆسۆNیف

 رهگهئ هیین ریهس .هوهشیهکید یناکهراوب وومهھ وان هتهووچ و هوهتهوامهن

 سوفیرد یسی%ک ینتوهکرهد ڵهگهل .هوارک ۆب یهسان%پ نیرترۆز نینیبهد

)Dreyfus( ی$اس هل )رهسهب یۆخ رتایز ریبنشۆڕ یکمهچ اد)١٨٩٤ 



 ٢ 

 هرهسفهئ وهئ ]تاک .ت%ن%پهسهد ادنافۆسۆNیف و ریبکانووڕ یهوهندرکریب

 یازس و هکاپان هیاوگ ،تIرکهد رابتهمۆت هوهب اسنهرف یاپوس یهووج

 ییرگرهب کهیهمان هب دوخای ،ک%تهباب هب )الۆز لیمهئ( ،ت%چهدرهد ۆب ینتشوک

 هرگب ،ت%بهد یواچرهب ییرهگیراک و هوهنادراک یهکهییرگرهب و تاکهد ]ل

 کهو نۆچ هک ،ت%شخهبهد ریبنشۆڕ یوان هب هروهگ یکIدراگIڕ هوهئ

 ادناکهت>هتسهد یتسائ هل ت%ناوتهد یخای و زۆدdنخەڕ یکIرهوهنووب

 هل هک ،هوهیاک هت%ن%ھب ادک%سی%ک رهھ هل زاوایج یهتساڕائ و هوهت%تسهوب

 ١.تIژووروهد ادهگ$همۆک

 هوهکید یک%کمهچ هب ۆخوهتساڕان و ۆخوهتساڕ ریبنشۆڕ یکمهچ ادهوهب

 شیهکمهچ وهئ یهوهب ،هووب رتزۆ$ائ ،هت>هتسهد یکمهچ شیوهئ هک ،هدنهب

 رهھ رهسهب هوهئ هکمهچ وود وهئ .هیهروهگ یکیتامهلبۆرپ ینهواخ یۆخ رهھ

 نایۆب یۆخ یتهبیات ینتشیهگ%ت هک ،نن%پهسهد ادزۆدdنخەڕ یکIریبنشۆڕ

 هوهئ هیهو%ش مهب .نهیهن ک$هک هب یووش%پ یهناوهئ وومهھ ی%Nب کهو ،ت%بهھ

 هل هک ،تاکب هکمهچ وود وهئ ۆب ێون یهسان%پ ت%بهد راچان هیهریبنشۆڕ وهئ

 ید یکهیال هل و هوهت%بهد هگ$همۆک یووڕهبووڕ هوهرازائ و ی$ووق هب کهیال

 .ووڕ هتهنوارخ رتش%پ هک ،ت%نIڕهپهد%ت ید یهناسان%پ وهئ وومهھ یتسائ

 یزاو%ش رهسهل ریبنشۆڕ ]تاک نی%Nب و نیlببیرهد رتنووڕ هوهل تIرکهد

 چیھ هب تIوهیان ،هوهت%نIوخهد هگ$همۆک هنخهڕ یدۆت%م  هب و یۆخ یتهبیات

 ووک$هب ،ت%بب یزاڕ یۆخ یتاکواھ ییھ و رتش%پ یکهیهسان%پ و نتشیهگ%ت

 رهھ ینیناوڕ هتاوهک .ت%ن%ھهداد ۆخهبرهس و ێون یهسان%پ ،dکید ینتشیهگ%ت

 
1  The Power of Language: Emile Zola and the Dreyfus Affair 
(bookstellyouwhy.com) 
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 ید یک%کهی ییھ هل )ت>هتسهد و ریبنشۆڕ( یناکهکمهچ ۆب کIریبنشۆڕ

 وود وهئ .تاکهد یراید یهکهگ%پ هشیهییزاوایج وهئ رهھ و هزاوایج

 هگ$همۆک یهوهئ .هیهگ$همۆک هک ،نتسهو%پ هوهکید یک%کمهچ هب شیهکمهچ

 و ریبنشۆڕ ناو%نهل یتروکهب .هی)Majority(یتهیارۆز ،ت%شۆپهداد

 هرگب ،ت%نیبهد ادهییدنهو%پ وهل هروهگ ی$ۆڕ هک ،هیهھ کهییتهیارۆز ادت>هتسهد

 هییدنهو%پ وهئ اجنیئ ،هوارائ هت%نIد نایناو%ن ییدنهو%پ هیهییتهیارۆز وهئ اینهت

 چ و ادنادهوهتسهدهبۆخ یهو%ش هل چ ،ت%ب ادهوهنووبراگنهرهب یهو%ش هل چ

 .ادهکید یهو%ش هل

 

 ادت9&تسەد و ریبنشۆڕ ناو+ن&ل یت&یارۆز

 

 ،نیڕهپب%ت ی%ل یناسائ هب و ار%خ تIرکان ،)یتهیارۆز( یکمهچ هنیهگهد ]تاک

 وهئ ناینیرتگنرگ هک ،نرگهد ]ل نامش%پ رایسرپ ک%$همۆک ادIوهل یهوهب

 ننۆچ بزیح هتاگهد ووکات هوهگتسرهپ ،هناخباتوق ،ناز%خ هل هنایهگتسهدوماد

 ]ل نایهزو و هیهھ هوهنای%پ ییدنهو%پ هییتهیارۆز وهئ هک ،نادک%تسائ چ هل و

 چ و هنایهگتسهدوماد وهئ رهسهل چ هریبنشۆڕ وهئ ییرهگیراک ؟تIرگهدرهو

 ؟هووتوهکرهد کهیهو%ش چ هب و هنۆچ ادهییتهیارۆز وهئ رهسهل

 یقهچ ادک%تسائ هل .هیادیریگ%ج یخۆد هل هکنوچ ،هییتهیارۆز هیۆب یتهیارۆز

 یتهیارۆز ید یکهیانام هب .هیهھ یزاوایج یهتساڕائ هن و ه$ووج هن ،هووتسهب

 کهو یناکهقهز هکمهچ رهسهل ییهداس هب هک ،تIد ک%پ هنارهوهنووب وهل

 یز%ھ هناوهئ م>هب ،نکIڕ هکید ییھ و فهرهش ،کاخ ،نامتشین ،هوهتهن ،نییائ

 هوهب ادک%تاک هل هناوهئ .نن%ھهد ک%پ هروهگ یی$ۆبمیس و یتهی>همۆک
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 هوهناقهز هکمهچ وهب تسهد )میرتسکیئ( ریگل%ش یهو%ش هب هوهنIرسانهد

 و هوهن$ۆکب نایهتاھک%پ هل هیین نایووزهرائ کهن تاکواھ م>هب ،نرگهد

 ،هوهنتسهوهد ادشییهنخهڕ یکIز%ھ رهھ یتسائ هل ووک$هب ،هوهنن%شهوبنای$هھ

 هناوهئ یتروکهب .هوهت%بهد کیزن نای%ل ناموگ و رایسرپ یتسهبهم هب ]تاک

 نای%پ نایڕهواب هک ،هیهھ هوهناکمهچ وهئ یهرابهل ناییازهراش نیرتمهک

 .نبب تسهو%پ هوهنای%پ هدن%ھ هوودرک یاو هشیهمهئ رهھ هرگب ،نوان%ھ

 

 ۆ@م&ئ ۆب ەو&نیڕ&پاڕ &ل یت&یارۆز

 

 هم%ئ یهییتهیارۆز وهئ ییارdگمالسیئ رتتسورد ،نییائ هوهنیڕهپاڕ یاودهل

 ،ناکهزاوایج هژIوت و نیچ مهجرهس ۆب هروهگ یکIرتهچ هت%بهد و ت%شۆپهداد

 ییکهرهس یجنامائ هک ،شینیناوl%ت و هوهندرکریب یناکهتساڕائ وومهھ ۆب هرگب

 یکهیانام هب .ێڕۆگ هت%ن%ھب ادناو%نهل ناییابهت و کهی هتاکب نایاlک%ت هیهوهئ

 و زاوایج هب کهیهتساڕائ چیھ تادهن هگIڕ و ت%نIڕووسبنای$هھ یۆخ ید

 هدروهدرو ینییائ ی$هوچیڕ هیهو%ش مهب .ت%$ووجب ید یهناوهل ۆخهبرهس

 ،اید%م ،ندربهوIڕهب ،تهسایس کهو یناکهیاک وومهھ وان هت%نIزخهد یۆخ

 تIوهیب اده$هوچیڕ مهئ وانهل ڤۆرم یهوهئ ]ب ،هوهشیرهنوھ هرگب و بهدهئ

 .تIڕهگب ادیناکهییراکهدرو یاود هب و هوهت%$ۆکب هنییائ وهئ یناکهپیسنیرپ هل

 کIڕ ادیۆخ یهیهداس هنتشیهگ%ت وهئ ڵهگهل کهیهو%ش هب ینییائ هیهھ هدن%ھ

 ینادادک%پ یووڕهبووڕ و ت%نIو%شهن ]ل یهکهییریگماقهس هک ،هووتسخ

 تادب ک%ت ]ل یهخۆد وهئ هکIز%ھ رهھ هل یهروهگ یسرت ووکنوچ ،هوهتاکهن

 روود هناپوورگ و کات وهل یۆخ هیۆب ،هوهزاوایج یهکید یک%خۆد هتاخیب و
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 یمالسیئ یته$وهد هب .نچب اداھهو یکIراک یال هب تIوهنایهد ]تاک ،تIرگهد

 زد یتسهد ،تIرکهد نارابدرهب ڤۆرم ادی%ت ت%نیبهد ]تاس ،ت%بان ماسرهس

 ،تIرن%تووسهد وودنیز ،تIرشۆرفهد ادڕازاب هل و هزینهک هتIرکهد نژ ،تlIبهد

 ،ید یرۆز و تIربەد وان dل ییادزdئ ،تIرن%پهسهد ادنهیتسیرک رهسهب هیزج

 هزیتکارپ ەووژ%م وdئ یییاژIرد dب و نهھ تسک%ت هب هناوهئ وومهھ ]جرهم هب

 نینیبهد ینووڕ هب .نIرنIوخهد ادیمرdف یندنIوخ یناکهب%تک هل هرگب ،نوارک

 .نIرنهداد نIو%شهر%گ هب و نین دنهسهپ هییتهیارۆز وهئ یال ناکهییشعاد

 وهئ یجنرهس یناوتیهن راکۆھ نامهھ رهبهل یراکIرک یمزینۆمۆک شیرتووز

 .ت%ش%کباڕ هییتهیارۆز

 یییازهراش نیرتمهک هوهناقهز هکمهچ وهئ یهرابهل یتهیارۆز ارتوگ رتش%پ

 هک%کهی یۆخ نووبرادرهبتسهد هکنوچ ،ت%بان نایشیرادرهبتسهد م>هب ،هیهھ

 کIڕهواب چیھ هل زاو یناسائ هب .هوهت%بب نایووڕهبووڕ تIوهیان یهناسرت وهل

 ییتهیارۆز نی%Nب یهوهئ هنیهگهد .هوودرک یدنهسهپ رتش%پ هک ،ت%ن%ھان

 و )یزۆریپ( هیهو%ش مهب .تاکهد هکه$هک ک%تش وومهھ نامۆlمهئ

 و بزیح مهجرهس .نهییتهیارۆز وهئ ییکهرهس یامیس وود )ندرکهکه$هک(

 و یت%کهی .تIوهد یناکهییمالسیئ و یتراپ ادتاک کهی هل .ه$ووبهق یناکهنهیال

 ناینIوش ادهکهرتهچ رIژهل نایوومهھ هناوهئ مادام ،هدنهسهپ ال یناڕۆگ

 یگرهبولج هب هییتهیارۆز وهئ .یهکهییمارائ ینووچک%ت یۆھ هنبان و هووترگ

 هب ادشینازهمهڕ هل و تاکهد زۆروهن هو%کڕهپ$هھ یکیزویم و گنهڕواگنهڕ

 وومهھ ۆب انهپ و ت%تسهبهد کهچهل ،ت%شۆپهد یجیلهخ یهبج .ت%بهد ووژۆڕ

 یتخهسرهس ینمژود .تابهد شیپdکیdم و یراکناوج یناکهکینکهت

 ووکات هرگب ،ت%ن%ھهد راکهب کهن یشیناکهمهھرهب یاlک%ت و همزیرهلۆکیس

 دایز ی$ایهخ یهو%ش هب یتوهگزم یهرامژ .نIوهد یشۆخ نتسرهپ یهداڕ
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 ادیناکهراش هل لووھوکلهئ رتپ شیکرامناد کهو یک%ت>و هل و تاکهد

 وهئ ینامادنهئ نهدهد ناش%پ هوهئ ماوهدرهب شیناکاتاد .تIرشۆرفهد

 .نهوهش%پ یش%پ هل ادیفارگۆنرۆپ یملیف یندرکریهس هل هم%ئ یهییتهیارۆز

 

 ادیت&یارۆز یرت&چ رBژ&ل

 

 هوهئ همهئ م>هب ،نکIڕ ناکهروهگ هکمهچ رهسهل ییهداس هب هناوهئ نامتوگ

 ییدنهو%پ اینهت هییزاوایج وهئ هیهھ هدن%ھ .هیین نایزاوایج ینیناوl%ت ت%نهیهگان

 رهھ ادهر%ل هیۆب ،هوهنایکۆرهوان هب کهوهن ،هیهھ هوهناکمهچ وهئ یمرۆف هب

 نایال یۆخ ینIوش و ت%نیبهد هناییزاوایج وهل دووس یسایس یک%بزیح

 هوهناکمهچ وهل ]کهی رهھ یهرابهل ناڕۆگ یهوهنتووزب یهوهئ .هوهتاکهد

 نامهھ ادکۆرهوان هل انهد ،هزاوایج یتراپ ییھ ڵهگهل ادهو%ش هل اینهت ،ت%Nیهد

 یتهیارۆز یال هک ،نادهناڕهواب وهئ یندرکواچهڕ ڵهگهل نایال وودرهھ .هتش

 یناکهبزیح وومهھ ادهر%ل هک ،یۆخ یزاو%ش رهسهل یهکهی رهھ م>هب ،نزۆریپ

 ،ت%بان نو ک%تش چیھ ادهرتهچ وهئ رIژهل .ناو یتراپ و ناڕۆگ کهو شیهکید

 تهباب واش%ل هب ادوودرباڕ یه$اس دنهچ مهل .تIڕۆگهد یهکهنIوش ووک$هب

 ووترگکهی یهکهییتساڕ م>هب ،نوارسوون هوهووترگکهی ینووبزاوال یهرابهل

 ،ننیبیهد ناوهئ هک ،هووبهن زاوال هیهو%ش وهب رتتسورد نای ،هووبهن زاوال

 ید یک%نهیال رهھ کهو یهوهب ،ت%بب رتهروهگ هوهل ت%ناوتان هیهوهئ ووک$هب

 .تIڕهپان%ت هوهل و هیهھ یواپسهچ کهیهداڕ ات یکهیهگ%پ ادهرتهچ وهئ رIژهل

 هناوهئ هیین او یانام ،نواد تسهد هل یناکهمادنهئ یک%شهب ووترگکهی رهگهئ

 هتهنووچ یهوهب ،هوودرک نای%کڕۆگ%ج اینهت ووک$هب ،نوامهن ادهکهرتهچ رIژهل
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 شیناوهئ هک ،هوهتهویزۆد ادناکهییفهلهس یزیڕ هل نایۆخ نای ،هوهناڕۆگ وان

 یک%مرۆف یشیۆخ ناڕۆگ یهوهنتووزب .نتسیوهشۆخ یتهیارۆز یال ۆlمهئ

 ،تIڕهپان%ت رتایز هوهل ووترگکهی یهو%ش نامهھ هب و هووترگرهو یواپسهچ

 رهھ ،ید یکهیانام هب .ت%ن%تسب هرهپ رتایز هوهل هیین هوهب یشیتسیو%پ هرگب

 تIوهیان هک ،هواش%ک یۆخ ۆب یکIروونس ادهرتهچ وهئ رIژهل ک%نهیال

 یهکهییتهیارۆز یدوخ ینووبهڕووت هکهروونس یندنازهب هکنوچ ،ت%نIزهبیب

 هناییسایس هبزیح وهئ ییدنهو%پ هل جنرهس ]تاک ڤۆرم .هوهتIوهکهد ]ل

 ،نووبهڕووت یتسائ هنهگهد ]تاک رهھ نۆچ ،ت%نیبهد هوهئ ینووڕ هب ،تادهد

 ی$ابوناش هب یهوهئ هنهگهد هرگب ،نشینهداد هوهک%پ و هوهنبهد نم%ھ ار%خ

 .یتهیارۆز ییمارائ ینووچک%ت یۆھ هت%بب هییژرگ وهئ ادابهن ،نهدب$هھ ادیدکهی

 یکهیهمهگ هل ،هواژوورو هوهییتهیاکۆرهس یاسای یوان هب ۆlمهئ یهوهئ

 ادتابوش یهدڤهح یهمرهگ هل کIدنهھ ٢.هیین هکید یک%تش ،هوالوهب یسایس

 یتراپ ڵهگهل ڵهمۆک و ووترگکهی ،ناڕۆگ d$احdم ید یکIراج ینازهد نایاو

 یال هب ناریبنشۆڕ درکهدهن نایڕهواب نۆچ کهو ،هوهنبان تشائ یت%کهی و

 .ارنیب همهئ یهناوهچ%پ کIڕ یچهک ،هوهنچب ادهبزیح وود وهئ یهگتسهدوماد

 یراوهنIوش و هوهتIوتب رهبوهمهل ڵاس شهش مهک ینال یت%کهی ارکهد ینیبش%پ

 یهیییاسروق وهئ نامهھ ادهرتهچ وهئ رIژهل شیوهئ ۆlمهئ م>هب ،ت%ن%مهن

 اتش%ھ ،نواد یتسهد هل یهنامادنهئ وهئ .ووبیهھ ڵاس توهح ش%پ هک ،هیهھ

 وهئ یتروکهب .نب یۆخ ییھ اتش%ھ dیاو ەوdئ کەو .نادهکهرتهچ رIژهل

 و تIوهد شۆخ یۆخ یناکه$ۆڕ وومهھ و هنابهرھیم یک%کیاد هییتهیارۆز

 .تادهن نایتسهد هل تادهد هوهئ ۆب هروهگ ی$وهھ هرگب ،تIزIراپنایهد

 
 .هووبهن تسورد ادنامهلرهپ هل هش*ک اتش*ھ هک ،ەوارک ش0کش*پ ادک*تاک هل هساب مهئ ٢



 ٨ 

 

 ییاو&تشائ یک+نۆز کەو یت&یارۆز

 

 یک%مرۆف هوهناکهدهوهن هل یهییتهیارۆز وهئ رتتسورد ،ۆlمهئ ییتهیارۆز

 هل هوهب ،هوهتهوام ادیوانهل شیاتس%ئ ووکات و هووترگرهو یوارکیراید

 کهو هک ،هوهتIرکهد ادوج ناکاتشهھ و ناکاتفهح ،ناکهتسهش ییتهیارۆز

 ،ییهوهتهن یرتهچ رIژهل ناوهئ م>هب ،هیادیمالسیئ یرتهچ رIژهل ارتوگ رتش%پ

 .)هکهکمهچ ]سرهھ ۆب مرۆز یزIراپ ڵهگهل( نووب ادیلارب%ل و ییارهگپهچ

 هل یچهک ،ێرهد هیاد$هھ ییتراپ ادناکاتفهح یتساڕهوان هل مهدوهئ ییتهیارۆز

 یتهیارۆز هوهتاک وهل هکنوچ ،هوهیان%ھ هییتهیارۆز مهئ ادناکهدهوهن یتساڕهوان

 .هناکهتساڕائ و نهیال مهجرهس ییھ ووک$هب ،هیین وارکیراید یک%نهیال یک$وم

 ان رهد هب ناتسدروک یناکهراش هل یسعهب ادنیڕهپاڕ هل ناکاتشهھ ییتهیارۆز

 هب نیڕهپاڕ یاود ییتهیارۆز یچهک ،تشڕ ینIوخ کIرابووڕ ادهوان%پ وهل و

 ڵاپ هل یناسائ هب ت%ناوتهد ڤۆرم ۆlمهئ .هوهیان%ھ هناییتشائ یهو%ش

 یاید%م هل یهوهئ هتاگهد هرگب ،ت%نیبب شیسعهب ادهکید یناکهبزیح

 ]ب ،تIردب ناش%پ دیھهش یکIدیھاجوم کهو )ن%سح ماددهس( ادووترگکهی

 ادکۆبسیهف هل .ت%بب تسورد هییتهیارۆز وهئ یال کهیییازهڕان چیھ یهوهئ

 و تIرنیبهد هوهک%نائروق هب هکۆرهس وهئ یهنIو نیرتناوج ووزووز

 ناسید ٣.هوهنIرکهد و�ب یدروک ینامز هب یناکهقهتسهن هتوگ و یراگژۆمائ

 
 یجی0پ تــ*Lەد م*پ مک0یIڕواــھ ،مر*نب ی)نتف0نژ( ۆب اــت ،ەو0مچەد اد0ت0باــب م0ب او ادــک*تاــک 0ل ٣
 یـسع0ب یدیھ0ـش یژۆڕ یدای ەو0ناوەرف  یگنیـس 0ب )ر*لو0ھ یەدرەور0پ یفیـشر0ئ و 0ناخەزۆم(
 ك*Lاــــس ووم0ھ ادــــسع0ب یبزیح یمەدر0ــــس0ل( :0نایویــــسوون و ەواناد نای0کۆگۆل .ەو0تەوودرک
 و0ب ر0ھ شیک0Lخ .)ارب0ئواــن یقار*ع یدــیھ0ـــــــش یژۆڕ 0ب كــ*Lاــــــــس ووم0ھ ی١٢ ی١یژۆڕ
 م0ئ ،ەوودرک ناـــیاو یکIراـــک 0نۆچ یت0یویـــــــسرپ کـــ*ک0ی aتاـــک .ەووترگناـــیرەو 0ییناوەرفLد



 ٩ 

 ادهرتهچ وهئ رIژهل ناکهنهیال و بزیح وومهھ ییتهیارۆز هک ،هوهنی%Nیهد

 ناکهوارخکIڕ و بزیح یهدن%ھ .نشۆرفهن یدکهی هب ڕهش هووتسهب ناینامیهپ

 نامهھ هب ،ت%بب گنهھائواھ و گنهlکهی یتهیارۆز هووبهھ ادهوهل نای$ۆڕ

 یراکناڕۆگ و هوهنن%مب یواپسهچ هب ناوهئ هوودرک یاو شییتهیارۆز هو%ش

 یتساڕهوان هل هک ،هوهنیهکهد هوهل تخهج ناسید .نهکهن ادنایۆخ هل

 و هوهندرکریب یم%تسیس کهی ناکهنهیال وومهھ ۆlمهئ ووکات هوهناکهدهوهن

 وهئ هووتاھ هیاوگ ناڕۆگ تهنانهت ،نهکهد ییۆl%پ ندنایهگاڕ یزاو%ش کهی

 ید یهناوهئ وومهھ هل ووک$هب ،هویڕۆگیهن رهھ کهن م>هب ،تIڕۆگب هلیاتس

 نمهخرهتمهک ناوهئ هیاو ی%پ هرگب ،هیهییتهیارۆز وهئ یتساوخ یدنهباپ رتایز

 هیهو%ش مهب .ت%شۆکهد%ت ادناکهییڕووکومهک یهوهندرکlپ یوان%پ هل یۆخ و

 یشییامن و ینییائ یمرۆن یهوهندرکقهز ۆب ناڕۆگ ییکهرهس یخهیاب

 .هراید هو%پ ناییتهیارۆز یامیس هوهناکهدهوهن هل هک ،هیینییائ یرهتکهراک

 رۆز ینییائ یوایپ یهگ%پ ادناڕۆگ یهوهنتووزب ینتوهکرهد ڵهگهل تاکواھ

 نای ،هویناوتیهن نیڕهپاڕ ش%پ هک ،هوهکIرهوهنووب هل و هوهت%بهد رتزرهب

 یکIروونس هل شیوهئ( تlI%گب رتایز یراگژۆمائ ی$ۆڕهل هواردهن ]پ یهگIڕ

 یناlمکوح یزاو%ش رهسهل رایlب هک ،تIڕۆگهد ید یکIرهوهنووب ۆب ،)ادکسهت

 یروونس هل اینهت ینییائ یوایپ یت>هتسهد هتاو .تادهد ندربهوIڕهب و

 ه$انهک رهسهب تسهد یهوهئ هتاگهد ووک$هب ،هوهت%ن%مان ادیتهی>همۆک

 
 0ی0ھ اد0Lگ0ل یراگدای 0مەدر0س و0ئ یك0یاتسۆمام و ك0ییباتوق ووم0ھ( :ەواد نای0یەو0ندرکنووڕ
 .)ەواناماد ەو0نان*ھ ریب0ب راگدای و 0نIو كەو شەو0ئ ەواركەد ەدای م0ئ ەژۆڕ م0ل كIراج Laاــــس
 ،نووترگ0Lھ یو0ئ یناک0ناـشین 0ک ،تIرکەد دن0ـس0پ ک*تـش ر0ھ 0ییت0یارۆز و0ئ یال ی0ک0ییتـساڕ
 نام*پ aتاک !نیناز ۆب ر0ھ .0ی0ییت0یارۆز م0ئ یواhب0ناد یک*ــــــش0ب سع0ب شی0تاــــــس م0ئ ات 0یۆب
 م0ب ەو0ئ ،0نز0م یکIر0ن*ھاد ی0کەر0ـسوون 0یۆب ،ەوارـشۆرف aل ی0ناد ناراز0ھ ب*تک نiف ن*Lەد
 ووک0Lب ،ەوودرک یدن0ــس0پ یت0یارۆز ،0یین تــش 0کات 0ب*تک و0ئ 0تاو .ەو0تەوارک غاــس 0ییت0یارۆز
 .ن0ھ یۆخ کەو ی0کید یرۆز ادیLاپ 0ل
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 ڵهگهل واوهت شیهمهئ هک ،تIرگب ادشییاوهlنامرهف و تهسایس یناکهگنرگ

 .هکIڕ ادیتهیارۆز یتساوخ

 

 ڵاز ییجۆلۆیدیائ ینامز و یت&یارۆز

 

 ،ه$از هک ،نIوهدهد هییجۆلۆیدیائ وهئ ینامز هب یتهیارۆز ینامادنهئ هشیمهھ

 یهشو کهیهتسڕ رهھ ادنیڕهپاڕ ش%پ هل .ت%بهن نایشیتسهبهم رهگهئ اتهھ

 ک%ل او ،هیاووب اد%ت یهتهباب مهل ییھ و یتهیانیچ ییزاوایج ،یت%سرب ،یراژهھ

 رهھ شیۆlمهئ .هوارتوگ ادمزینۆمۆک و مزیلdیشۆسیوان%پ هل هوهیاردهد

 هت%بهد و هوهت%ن%مهد ادهکهرتهچ رIژهل ،ت%بهن یندناڕهپ%ت یاناوت ک%نامز

 ینایاتسۆمام ییت%کهی( یوان هب .یتهیارۆز ینامز یهوارکهنایج یک%شهب

 هوۆکناز یکهیاتسۆمام ینارژوک یهرابهل ییازهڕان یک%تسک%ت هوهـ)ناتسدروک

 هل ڤۆرم یهناژاوهتسهد وهل هlپ هک ،یللیم یک%نامز هب م>هب ،هوارسوون

 یییاتۆک هیهتسڕ وود مهب هکهتسک%ت .ت%تسیبنایهد هوهیینییائ یناوایپ یمهد

 یدdبdئ یاگ%ج مdنdھdج و dناوات وdئ یرەدماجنdئ dل تەرفdن( :هوارن%ھ ]پ

 یخهیاب و هوودناڕهپ%ت ناییکهراز یرووتلوک یهنایهگ$همۆک وهل ٤.)ت%ب

 یال نیlبرەد نامdھ .نIرن%ھان راکهب هناژاوهتسهد وهئ ،هویناز ناینیسوون

 .ەواود dنامز مdب ادۆگوتفگ dل dیdھ سووننامۆڕ .نdھ نامناکەراید ەرdسوون

 .dیین اڕواھ ی$dگdل dک ،ەوودرک تەرفdن dب یک%سdک رdھ

 هب ناکهکات یdنیرۆز هک ،نیژهد ادک%خۆد هل هم%ئ ۆlمهئ نی%Nب یهوهئ هنیهگهد

 و یللیم هکهنامز .هیهھ نایهوهندرکریب کهی و نIودهد نامز کهی

 
٤ http://www.chawdernews.com/Direje.aspx?Jimare=12901 
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 یناوتیهد ڤۆرم شیناکاتشهھ یییاتۆک ووکات .ەراکاس شیهکهوهندرکریب

 ینووڕ هب و هوهتاکب ادوج یدکهی هل ناکهکات ینامز یتسائ یناسائهب

 ینامز هیۆب ،همهتسهئ هیهو%ش مهل یکIراک ۆlمهئ م>هب ،ت%نیبب ناکهییزاوایج

 هیین ریهس .هیهکید یهناوهئ ینامز نامهھ )نایاتسۆمام ییت%کهی( ینامادنهئ

 یتسورد هب نایشیهکهوارخکIڕ یوان ت%بهن گنرگ هوهنایال هب ناوهئ رهگهئ

 نیسوون و نامز هوهنیڕهپاڕ یاودهل هک ،هیین ریهس شیهوهئ ٥.نسوونب

 یییاژIرد هب ادک%تاک هل ،تIرکهد هو%ل نایهسق نیرتمهک و ت%ن%مان نایخهیاب

 نایۆخ رایسرپ نیرتسروق وود کهو هنامهئ کتسیوگنیل و هفهسلهف یووژ%م

 .هوودناپهس ادناساننامز و فۆسۆNیف رهسهب

 ۆت( رتتسورد ،)؟ڕهواب%ب نای ،تیرادڕهواب ۆت( یرایسرپ هوهنیڕهپاڕ یاودهل

 رهھ هل رهب یتهیتسهبهم هک ،هوارائ هتIد یتهیارۆز یال )رفاک نای ،تینامNسوم

 قەl$د یرایسرپ هب تIوهیب رهگهئ ،تIرگب زاوایج و ز%گناڕهش یکIزهگهڕ

 رایسرپ نیرتگنرگ هب همهئ .ت%نIووlب اد$د هل یناموگ و هوهت%بب یووڕهبووڕ

 ناو%ن یروونس و هوهتاکهد ۆک ادهکهرتهچ رIژهل ناوومهھ هکنوچ ،ت%نازهد

 ،یت%کهی یک%مادنهئ ،یتراپ یک%$اڤهھ ت%شهد .هوهتlIسهد ناکهکات

 یعویش یکIریداک ،ڵهمۆک یکهیالهم ،ووترگکهی یکIزاوخگناب ،کIزاوخناڕۆگ

 کهو .هوودرک یشیاو رهھ ناموگ%ب هک ،هوهتاکب ۆک هوهک%پ سعهب یک%قیفهڕ و

 یهرابهل م>هب ،نکIڕ ناکهروهگ هکمهچ رهسهل ییهداس هب نایوومهھ ارتوگ

 یتخهسرهس ینمژود یتهیارۆز ینامادنهئ .هیهھ نایزاوایج ینینیب هوهنایمرۆف

 رهھ ،ت%نIو%شهد ]ل ناییمارائ یهوهئ هنووڕ نایال هکنوچ ،نیتهیامهک

 
5 .نایاتــــــسۆمام ی)ت*ک  ت*ناوتەد ک0ی)ی( هی( ک ەو هن ، هنایاتــــــسۆمام ی)یت*ک هی( ی هک هییتــــــساڕ  

.تIڕۆگب ک0یانام  
 



 ١٢ 

 ادکIدنهمرهنوھ نای ،کIرهسوون ینادازس یوان%پ هل نهدامائ .هییتهیامهک

 ٦.نlبب$dھ گنەد ادناکهماقهش رهسهل ک%گنام و نرگب$هھ راکوشیئ هل تسهد

 

 

 ۆ@م&ئ ۆب ەو&نیڕ&پاڕ &ل یت&یارۆز و ریبنشۆڕ ناو+ن ییدنەو+پ

 

 نۆچ هوهنیڕهپاڕ یاود dل نامریبنشۆڕ ایائ :نیسرپب یهوهئ هنیهگهد اتس%ئ

 یندن>ووج یاناوت نامیتهیارۆز ؟هوهتهووب ووڕهبووڕ ادنامیتهیارۆز ڵهگهل

 نامیتهیارۆز یهتسائ وهئ هتهووتشیهگ نامریبنشۆڕ ؟هیهھ ینامریبنشۆڕ

 ؟تاکب تسورد اد%ت یIون یهتساڕائ و ت%نIژووروب

 :نوهکهد ریبنشۆڕ رۆج وود رهب ناکهگ$همۆک یتشگهب

 ناکهکمهچ ۆب یک$هخ ینیناوl%ت نامهھ و هیهداس یکIریبنشۆڕ ،نایمهکهی

 یاناوت هیۆب ،ت%نIڕهپان%ت رهوامهج یتسائ ید یکهیانام هب .هیهھ

 هل و هرۆز نایهرامژ .هییتهیارۆز وهل ک%شهب هت%بهد و هیین ینان%ھمهھرهب

 یک%تش یژد و ک%تش یرگهنهیال هشیمهھ .نوهکهد واچرهب ادک%نIوش وومهھ

 .هیین نایکهییرهگیراک چیھ م>هب ،نوارسان و نوهکهدرهد ووزووز .نهکید

 هتش یال هب رتمهک و هیهھ هوهناژۆڕ یوادووڕ هب ناییکهرهس ییدنهو%پ

 نایهکید یهکهشهب و ناکۆکناز یووچرهد نایک%شهب .نچهد ادناکهواراش

 هوهئ هگنرگ ادهر%ل .ننیبب ریبنشۆڕ یکرهئ هی%ل نایووزهرائ هتاو ،نرهچامهئ

 
 هل و ناکهماقهــــش رهــــس هنهیان یچۆب ،هیین شعاد یهراچ هل نایزهح مادام( یەو0ئ یرایــــسرپ ٦
 .هکۆڕهگ یکهییتهیارۆز مoهب ،هییتهیارۆز یشیۆخ شعاد .ارنIژرو ووز )؟نhبانرهد ییازهڕان یژد
 هـکنوچ ،هـیهـھ ناـیزاواـیج یهـکید یکIرهو*پ ادـنادـنهـمرهـنوھ و رهـــــــسوون یهوهـنووبووڕهـبووڕ هـل
 هرتپارخ ،هوارکرهد ۆب ناینتــــــشوک یاوتهف یهنارهــــــسوون وهل aکهی یتــــــسک*ت ایائ .نکات ناوهئ
 ؟ینوودرک شعاد یهناوهل
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 م>هب ،هیۆکناز یووچرهد ،هیین هداس هوهئ رهبهل هریبنشۆڕ وهئ هک ،نی%Nب

 کIدنهھ شیک%تاک .نن%ھهد مهھرهب شهکووڕ یریبنشۆڕ ناکۆکناز یتشگهب

 هندناڕهپ%ت وهئ ،ننIڕهپهد%ت هیهداس هتسائ مهئ ۆکناز یووچرهد یریبنشۆڕ

 .هنایۆخ یهوهندرکریب یمهھرهب

 یک%سهک ووک$هب ،هتسۆد هن و هژد هن .هزۆدdنخەڕ یکIریبنشۆڕ ،نایمهوود 

 ی$انهک یهوهندرک و ندناڕهپ%ت هنخهڕ یکرهئ هووتشیهگ%ت هوهل .هراکهڤاڕ

 یهژۆlپ ی$اقرهس ادهوهب .هوهت%بهد یووڕهبووڕ هک ،ادک%تهباب رهھ هل هیIون

 ێون یایدیائ ادیک%نتوهکرهد رهھ ڵهگهل م>هب ،تIوهکهدرهد مهک ،هییرکف

 هکنوچ ،هیین یناسائ یک%نامز .ت%نIژووروهد هناقهl$د یرایسرپ و ت%ن%ھهد

 نایشۆخ یتهیارۆز و ت>هتسهد .هوودناڕهپ%ت یرهوامهج ینتشیهگ%ت یتسائ

 .هیهھ ییرهگیراک هشیوهئ رهھ م>هب ،تIوان

 هرۆج وود وهئ ینهواخ ناکهو%ش هل کهیهو%ش هب شیهم%ئ یهگ$همۆک

 رهھ یهناژۆڕ ینامز هک ،واچرهب هنیهخهد هوهئ ]تاک م>هب ،هیهریبنشۆڕ

 تIرکهد اوهئ ،تlI%گهد ادریبنشۆڕ ینووبتسورد هل هروهگ ی$ۆڕ کهیهگ$همۆک

 رهھ مهوود یهوهئ نی%$هن رهگهئ ،نزاوال هکهرۆج وودرهھ نی%Nب

 ینان%ھمهھرهب هل و هراژهھ اتش%ھ نامهناژۆڕ ینامز یهوهب ،هووتوهکهنرهد

 رهسهل یۆخ ینان%ھاد ریبنشۆڕ .همهک یاناوت ادرهن%ھاد و زاوایج یریبنشۆڕ

 یهیانام وهب ،هووتشیهگ ی%پ هگ$همۆک هک ،ت%نIرزهمهداد هنامز وهئ یتسائ

 ادهناژۆڕ ینامز و یۆخ ینامز ناو%نهل ادوهم و ت%نIڕهپهد%ت هتسائ وهئ

 نامهھ رهھ کهن زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ ینامز هیهو%ش مهب .تاکهد تسورد

 یهناژۆڕ ینامز یتسائ اتهھ .هرت>اب شیرۆز ووک$هب ،هیین هگ$همۆک ینامز

 م>هب ،رتسروق وهئ یکرهئ ،ت%شکب$هھ هوهرهس وهرهب رتایز یهکهگ$همۆک

 ،ندنIوخ ،نارهزوگ یووڕ هل کهیهگ$همۆک .ت%بهد رتزرهب یمهھرهب یتسائ
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 یانام ،ت%ب راژهھ هوهکید ییھ و شییاسائ ،نابوهگIڕ ،یتسوردنهت ،هدرهورهپ

 هروهگ یریبنشۆڕ .همهک یه$ووج یاناوت و هیهداس یهناژۆڕ ینامز هیاو

 هک ،تIوهکهدرهد ادکهیهگ$همۆک هل ەوdئ ،ت%ب یخای یڤۆرم یاتاوواھ رdگdئ

 ناو%نهل ڵهکیتکی$اید یکهییدنهو%پ هکنوچ ،نین ادمزن یتسائ هل یهناراوب وهئ

 نایوهئ نایمهئ .هیهھ ادریبنشۆڕ یندرکتسورد و هگ$همۆک یندرکتسورد

 ەوdل یتخdخ یدنوت dب اد)یخای یڤۆرم( dل )ۆیماک( .تاکهد تسورد

 یک%لIدۆم هت%بب یتهیویناوت هن هم%ئ یریبنشۆڕ شیۆlمهئ ووکات .ەوdتەوودرک

 یریبنشۆڕ کهو یلIدۆم هنوومن ۆب ،نهھ ادناھیج هل یهنالIدۆم وهئ کهو

 یک%لIدۆم هن و هکید یھ و )دتیموک( میزهتلوم یریبنشۆڕ ،کیناگرۆئ

 یریبنشۆڕ ،تIرنیبهد یقهز هب یهوهئ ووک$هب ،هوان%ھاد یشیۆخهبرهس

  .نین%ھهد یوان )Juggler رهلگاج( هب ادهر%ل هک ،هییللیم

 

 ر&لگاج یریبنشۆڕ

 

 هل ت%ناوتهد .تاکهد )Juggling( گنیلگاج ییرای هک ،هیهناوه$اپ وهئ رهلگاج

 نایک%کهی ێراج رهھ و تادب$هھ ک%تش دنهچ ییار%خ هب رۆز و ادتاک کهی

 هب رهلگاج !هیهو%ش مهب رتیئ .هوهتIرگهد وهئ و هوهتادهد$هھ مهئ .هوهتIرگب

 ادیهکهم%تسیس رهسهب کهییراکناڕۆگ رهھ .تاکهد راک ڕۆگهن یک%م%تسیس

 گنیلگاج یرهنیب یال .ت%بهد واوهت یهکه$ۆڕ و ت%چهد ک%ت یهکهییرای ،ت%ب

 ادهر%ل ووک$هب ،ت%ن%ھهد یراکهب رهلگاج هک ،هیین گنرگ هدن%ھ هلهیر%تام وهئ

 یهنالهیر%تdم وهئ یهرامژ ووکات هتاو .هیهھ نایرتایز یخهیاب ییار%خ و هرامژ

 رتکاچ هکهییرای ،تاکب ]پ نای%کڕۆگ%ج رتار%خ و ت%ب رترۆز ،تادهد نای$هھ
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 ادتهڕهنب هل یۆخ رهلگاج ٧.ت%ش%کهد هژIرد رتایز و ت%ش%کهداڕ جنرهس

 ،تاکهد شییامن ایدیجارت هل کIرۆج هوهیهکهرهنوھ یIڕ هل و هییخای یک%ڤۆرم

 ،ت%نیبب ادیرکف یراوب هل وهئ ی$ۆڕ نامهھ تIوهیهد ریبنشۆڕ ]تاک م>هب

 رهلگاج یریبنشۆڕ هیهو%ش مهب .تIڕۆگهد ایدیمۆک ۆب هکهس%سۆرپ

 هنایاھهب و مرۆن وهل هنخهڕ رهھ کهن .هیهگ$همۆک یوارکدنهسهپ یکIرهوهنووب

 یتسیو%پ .تIزIراپنایشیهد ووک$هب ،ننازهد نایزۆریپ هب ک$هخ هک ،تIرگان

 نادژیو یرهو%پ هب .تIودب یللیم ینامز هب و تIوهکبرهد ماوهدرهب هیهوهب

 یهزۆ$ائ هییدنهو%پ وهئ ؟پارخ یچ و هشاب یچ ،ت%ن%گنهسب$هھ ناکهوادووڕ

 ت%Nب تIوهیهد هک ،هوهتهوودرک هداس هدن%ھ یریبنشۆڕ و ت>هتسهد ناو%ن

 تIرگهد کهییتهیارۆز یتشپ ،تIوهکهدرهد ادناکاید%م هل رۆز هیهوهئ ریبنشۆڕ

 ێون یکهیایدیائ چیھ یهوهئ ]ب ،هوهت%تسهوهد ید یکهییتهیارۆز یژد و

 هن و اناوت هن یتروکهب .ت%ن%ھباد هوهندرکریب یهکید یک%لیاتس نای ،ت%ن%سانب

 هب و هوهت%ن%مهد ادک$هخ ینامز یتسائ هل هیۆب ،هیهھ یندناڕهپ%ت یووزهرائ

 .تاکهن تسورد کهییزاوایج چیھ هک ،ت%سوونهد کIزاو%ش

 و زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ مهک رۆز هم%ئ یهگ$همۆک نی%Nب یهوهئ هنیهگهد

 تIرتوگب ادشیهکید یهکهوید هب تIرکهد هک ،هوان%ھ مهھرهب یرهنIڕهپ%ت

 .ن%ھمهھرهب یکIدنهوان هنهکیب و ننIژهھب هگ$همۆک هویناوتنایهن نامناریبنشۆڕ

 رهسهل کهوهن ،هوارزهماد یدکهی یندرکیزاڕ یامهنب رهسهل نایناو%ن ییدنهو%پ

 .رتکهی یناکهتساڕائ و نووچۆب یهوهندناشهو$هھ و ندناکشک%ت یامهنب

 
7 هل .نمویـــــسوون ادنیڕ  یب*تک هپاڕ ش*پ هل هک ،  هم هناکۆریچ و هل aک هی یوان ،)گنیلگاج و ر هلگاج(  

.هیاد)نادرهگاڕ(  
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 هت%بب یهوهل هروود رۆز ،هییللیم یهداس یکIرهوهنووب هک ،رهلگاج یریبنشۆڕ

 ۆب یرادهمتهسایس ینتشیهگ%ت نامهھ .ییهنخهڕ ییرکف یهژۆlپ ینهواخ

 کهی .تاکهد میاق ادتهسایس یراوب هل یۆخ هشیهوهئ رهبهل ،هیهھ ناکهش%ک

 نیرتقهز ووکنوچ ،هییسایس یت>هتسهد شیوهئ ،ت%سانهد ت>هتسهد

 چیھ هن و هیهھ ناینووب هن وهئ یال ید یناکهت>هتسهد ادک%تاک هل ،هت>هتسهد

 هوهتهسایس یهرابهل یللیم ینامز هب و ۆخوهتساڕ مادام .کهییرهگیراک

 یتهیارۆز رهھ هکنوچ ،هیهھ یگنابوان و هتسیوهشۆخ یتهیارۆز یال ،تIودهد

 یریبنشۆڕ یت%ش یتهیارۆز .هدنهسهپ ال یشیرهلگاج یرادهمتهسایس

 وهل ڤۆرم .ت%نازنایهد یشیۆخ هک ،تاکهد هناسق وهئ هکنوچ ،هشهکووڕ

 ینووڕ هب ،نسوونهد یرهلگاج یریبنشۆڕ ۆب یتهیارۆز ینامادنهئ یهناتن%مۆک

 یریبنشۆڕ .هیهھ یناوهئ ینووچۆب نامهھ هک ،نهدووسائ دنهچ ت%نیبهد

 هل هکنوچ ،راوب نیرتگنرگ هت%بب یتهیارۆز یال تهسایس هوودرک یاو رهلگاج

 هب شیهدن%ھ و ت%ن%ھب تسهد هب گنهد هدن%ھ ت%ناوتان ادهکید یکIراوب چیھ

 ،بهدهئ یراوب ۆlمهئ رهگهئ هیین ریهس .تlIببرهد یناکهنووچۆب یناسائ

 همهئ هک ،نبووب ڵۆچ هکید یهناوهئ و یجۆلۆیسۆس ،یجۆلۆکیاس ،هفهسلهف

 شییددیج هب هن و هویسان نایهناراوب وهئ هن ناوهئ هیهوهئ یانام یۆخ رهھ

 ،هیین ناییراکناڕۆگ یاناوت هنامهئ هیاو نای%پ یچۆب انهد ،نوودرک اد%ت نایراک

 یراتوگ هدن%ھ رهھ ؟تIڕۆگب ایند تIد یتسهد هل تهسایس اینهت ووک$هب

 سوونکۆریچ ،ریعاش ،سووننامۆڕ یهنیرۆز ،ت%نIژووروهد ماقهش یسایس

 نارادهمتهسایس یت%پمۆرت یاود و نN%ھهد ]ج نایۆخ یراک رگdنخەڕ و

 و نIودب شیرتمزن راجIدنهھ هرگب ،ناوهئ ینامز نامهھ هب ووکات ،نوهکهد

 ،نوهکهن راتوگ ینیسوون یایرف رهگهئ ۆخ .نیوام شیهم%ئ ن%Nب یتهیارۆز هب

 نر%نهد یناکهسرپرهب و هدرکرهس ۆب هک ،نهبهد همان یزاو%ش ۆب انهپ اوهئ
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 یایند ۆب ،ماقهش یهوهنووبمارائ یاود هناوهئ رهھ .نهکهد ناییراگژۆمائ و

 ادناکه$اڤیتس%ف هل نایکIدنهھ ت%ناوتهد ڤۆرم و هوهنIڕهگهد رهنوھ و بهدهئ

 .نرگبیرهو نایۆخ رهھ چ و نهکب شهباد ت>هخ چ ێوهل اجنیئ ،ت%نیبب

 یسایس یراوب هک ،ید هتIد ]تاک یراکناڕۆگ هیاو ی%پ رهلگاج یریبنشۆڕ

 یناکهراوب وومهھ هوهئ .هراکاس ی%Nب دنهچ هک%نتشیهگ%ت همهئ .تIڕۆگهد

 یمهھرهب یۆخ هنخهڕ .هوهناوهچ%پهب کهوهن ،نهکهد هتساڕائ تهسایس نهکید

 یسایس یراتوگ هشیهنخهڕ رهھ .ادهناراوب وهل هریبنشۆڕ یهوهنووب$ووق

 هیهنخهڕ هوهئ .تاکب ادیهپ اھهڕ یت>هتسهد ت%N%ھان و هوهناموگ رIژ هتاخهد

 ،تابهد نایرت>اب یتسائ وهرهب و تIڕۆگهد ید یناکهراوب و یسایس یراوب

 ادکهیهگ$همۆک رهھ هل .ت%ب ]پ یییاتۆک ادک%$اخ هل هس%سۆرپ وهئ یهوهئ ]ب

 و هوهتIرگهد ک%تش وومهھ ینIوش تهسایس ،ت%بهن زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ

 یریبنشۆڕ تاکواھ ،ت%ن%مان رهھ هرگب ،هوهت%بهد کسهت واوهت یدازائ یراوب

 رهھ کهو هم%ئ یهگ$همۆک ۆlمهئ .نبهد رۆز واچرهب یهو%ش هب رهلگاج

 ،هرگهنخهڕ یرۆز راجکهی یکهیهرامژ ینهواخ یدیلقهت یهکید یکهیهگ$همۆک

 یتسائ ۆب و هوهتهوارخ روود یۆخ یتسک%تنۆک هل هنخهڕ یکمهچ یهوهب

 یهگ$همۆک رهھ هوهئ م>هب ،ناسائ یکIراک هتهوارک هتاو .هواریگاد یللیم

 دنهچ وهئ .هراژهھ هدن%ھ هوهییهنخهڕ و یرکف یمهھرهب یووڕ هل هشیهم%ئ

 هب هرگب ،نامۆخ یزۆدdنخەڕ نیرتهروهگ هب یتهیارۆز هک ،شیهرهسوون

 هداس یکIراتوگ دنهچ هل ،ت%نازهد نایشیایند یزۆدdنخەڕ نیرتهروهگ

 کIدنهھ ۆب اعۆد هیهوهئ یهکهکرهئ وومهھ هیهھ ادنای%ت .هویسوونهن نایرتایز

 .تاکب یهکید یکIدنهھ هل و

 و کۆریچ رعیش ،نامۆڕ ادیمارائ هل ریبنشۆڕ هتاو ،ناکهرناژ ینووب$هک%ت

 نایوومهھ ادماقهش یناژوورو یتاک هل م>هب ،ت%سوونهد یبهدهئ یهنخهڕ
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 وهئ یراید یتهNسهخ ،تابهد یوارگائ یراتوگ ۆب انهپ و ت%N%ھهد ]ج

 ،نایۆخ ینهواخ هتهنووبهن یناکهکات اتش%ھ هم%ئ ییھ کهو هیهناگ$همۆک

 هل )ییهنخهڕ ییرۆیت( ینافۆسۆNیف .نیتهیارۆز یتساوخ یدنهباپ ووک$هب

 هراوب یناژlچک%ت رهسهل ]پ )زویکرام( و )ۆنرۆدهئ( ،)رهمیاھکرۆھ( یهنوومن

 ،ننازهد تسیو%پ هب ادیفهسلهف یdگدید هل همهئ هرگب ،نرگهداد ناکهزاوایج

 و سانووژ%م ،سانیرووبائ یمهھرهب یتهیرهسهل هفهسلهف یهوهب

 او هنامهئ وومهھ هک ،هوهت%تسهبب هوهک%پ ادرایسرپ ینتشڕاد هل ناساننوورهد

 واوهت هکهتش رهلگاج یریبنشۆڕ یال م>هب ،٨ت%بب رترهگیراک هنخهڕ نهکهد

 یهرابهل هناشهکووڕ رۆز هتاو ،یتیسۆیریک یهو%ش هب وهئ ووکنوچ ،هزاوایج

 چیھ یهوهئ ]ب ،ت%نازهد نایگنرگ هب ماقهش هک ،ت%سوونهد هوهناوادووڕ وهئ

 .ت%نIژووروب ێون یکIرایسرپ

 ،هوهتهوودرک کIرادهمتهسایس و ریبنشۆڕ رهھ ۆب یهگرهد ۆlمهئ ییتهیارۆز

 یۆھ هنبان و هنای%ل یزهح هک ،ت%ب راید هو%پ یهناناشین وهئ ]جرهم هب

 رهلگاج هنبهد هک ،تاکهد نایدنهسهپ ]تاک هتاو .یهکهمارائ هخۆد ینووچک%ت

 هب ڤۆرم یهوهئ ۆب هووتاھ ]ل یاو .نهکب گنیلگاج نۆچ ننازهد و

 هل هسهب یهدن%ھ ،تIرنازب هروهگ یکIرادهمتهسایس نای ،رهن%ھاد یکIرهسوون

 ازهراش یکIرهلگاج یهنIو و تIوهکبرهد ووزووز ادندنایهگاڕ یناکه$انهک

 یرگرهب رهنIڕهپ%ت و زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ .هوهت%ن%لوخب اداوهھ هل ناکهپۆت

 ادک%تاک هل ،ت%شۆکهد%ت ادیناکهفام یوان%پ هل م>هب ،تاکان یتهیارۆز یڕهواب هل

 ،هیین گنرگ ال یناکهفام یچهک ،ت%$هد$هھ ادیهکهڕهواب هب رهلگاج یریبنشۆڕ

 هوهیال هب یهوهئ یشیۆخ یتهیارۆز .تادهدنای$هھ پۆت کهو اینهت ووک$هب

 
 اقیرفا ،سامرباھ جذومن هرــصاعملا هیدقنلا هفــسلفلا يف لــصاوتلاو هثادحلا ،هیافا نیدلا رون دمحم ٨
 ١٨ص ،هیناثلا هعبطلا ١٩٩٨ ،نانبل ،توریب ،قرشلا
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 یسایس ینهیال .یناکهفام ینان%ھتسهدهب کهوهن ،هیهکهپۆت یناد$هھ ،هگنرگ

 ییراکتسهد ،نرگب یتشپ رهگهئ ،هواد یتهیارۆز ینامادنهئ هب ین%$هب هیهھ

 یناکهییزاوخاد هل هک%شهب همهئ .تاکهد ۆب نای)بیقهڕ یهئ( یدوورس

 ]ب ،هوهت%شۆرفهد ی%پ هروهگ یک%توهکتسهد کهو شیبزیح و یتهیارۆز

 هن و ید هت%ن%ھیهد مهئ هن هتاو .نب )یددیج( دژڕ ادهوهل نایکهیال چیھ یهوهئ

 .نناوڕهد ی%ل ناکهپۆت هل ک%کهی کهو اینهت ووک$هب ،ید هت%ب تIوهیهد شیوهئ

 رهسوون .هوهت%$ۆکب تش یهتاھک%پ هل تاکان زهح یتهیارۆز ارتوگ هوهش%پ هل

 ]پ یو%نج ،ت%سوونهد هوهت>هتسهد یهرابهل ه$اس هدزناپ مهک ینال هیهھ

 ت>هتسهد یت%بتوگ شیراج کهی یهوهئ ]ب ،تاکهد یتهرفهن هب و تادهد

 هناوهئ و وارکیراید یک%ناسهک هل هییتیرب ت>هتسهد هیاو ی%پ ووک$هب ،هییچ

 ،هوارسان هروهگ یریبکانووڕ کهو یچهک ،نی$هدنهگ و یرهورهپدادان یراکۆھ

 یۆھ هنبهد هک ،تادان هناتش وهل یۆخ و تIودهد یتهیارۆز ینامز هب مادام

 یال هنوومن ۆب هک ،ت>هتسهد یکمهچ هیهو%ش مهب .یهکهییمارائ ینووچک%ت

 هرگب ،هکمهچ نیرتسروق و نیرتزۆ$ائ اد)ۆکۆف ل%شیم( کهو یک%فۆسۆNیف

 ،تIوهکان یایرف اتش%ھ و تاکب ناخرهت ۆب ینهمهت مهجرهس یهوهئ هتاگهد

 یناکهداس و ناسائ رهھ هتش هل ک%کهی هت%بهد ادرهلگاج یریبنشۆڕ یال یچهک

 هب ،هوهتهوودرک ناسائ ینیlبرهد و هوهندرکریب هدن%ھ .هنیمهز مهئ رهس

 وومهھ و هداس یهکید یک%کرهئ رهھ کهو هک%کرهئ یریبکانووڕ کهیهداڕ

 یال هب ت%ب یۆخ یایرو ک%جرهم هب ،تIرگب یۆتسهئ هل ت%ناوتهد ک%سهک

 یتش و قهl$د یهنخهڕ ،ییاینهت ،ب%تک ،هوهندنIوخ ،ڵووق یهوهندرکریب

 وهئ ووزووز و تIودب ک$هخ ینامز هب ووک$هب ،ت%چهن ادهتهباب مهل یهکید

 یاو همهئ نامتوگ شیرتش%پ .ننازنایهد نایۆخ هک ،هوهت%ن%ب ریب هب نایهناتش

 هگ$همۆک هشیمهھ .ت%ب ادنووبرۆز هل ریبنشۆڕ یهرامژ هوودرک



 ٢٠ 

 یکهراز یرووتلوک هب تشپ یهناوهئ ،هم%ئ ییھ کهو یناکdیییاتهرهس

 یهرامژ نیرترۆز ینهواخ ،هوینازهن ناینیسوون یخهیاب و نتسهبهد

 یهرامژ اتهھ ،هیهوهئ ،هووتوهکرهد ینووڕ هب ۆlمهئ یهوهئ .نریبنشۆڕ

 و تIزهبهداد هوهندنIوخ یهژIڕ ،ت%شکب$هھ هوهرهس وهرهب رتایز ریبنشۆڕ

 یIرک نایکIدنهھ یهوهئ هتاگهد ،هوهت%بهد رتمهک نایتاھاد ناکهناخب%تک

 یکهیهرامژ ینهواخ ۆlمهئ هم%ئ تIرکان هوهل ی$ووکن .تIردهن ۆب نایهکهنIوش

 ]تاک یسایس یک%نهیال رهھ یهوهئ هتهووتشیهگ .نیریبنشۆڕ یرۆز راجکهی

 یکهیهوام هل ،ت%ب ریبنشۆڕ هب یتسیو%پ یۆخ یکهیهژۆlپ ییریگتشپ ۆب

 همهئ .هوهتاکب ۆک ناینارازهھ ،ت%ش%کب ک%تهمحهز چیھ یهوهئ ]ب ،ادتروک

 وهئ .هنایوودرک شیهکید یناکهنهیال وومهھ ووک$هب ،یتراپ هب هیین تهبیات

 ریبکانووڕ کهو هوهنیڕهپاڕ یاودهل رتتسورد ،هواتهرهس هل یهناریبنشۆڕ

 ۆlمهئ ،نهھ ناییفهسلهف و یرکف یهروهگ یهژۆlپ هیاوگ ،وووبدناسان نایۆخ

 هتهنووب ،نۆخهبرهس هیاوگ ،یهنامانژۆڕ وهل چ و ناکهبزیح یهمانژۆڕ هل چ

 یال ووکات ،هیهگIڕ نیرتناسائ همهئ هکنوچ ،هداس رۆز یسوونهمانژۆڕ

 ،هوان%ھ ک%پ یشهبواھ یک%نامز ادیتهیارۆز ڵهگهل .نبب تسیوهشۆخ یتهیارۆز

 ندنهسهرهپ ییرۆیت هسهب یهدن%ھ یتهیارۆز .نهگهد یدکهی هل یناسائ هب هک

 یهوهن هب نیبب یزاڕ نۆچ( کهو یکهیهشو دنهچ هب )نیوراد( ی)نشیولهڤیئ(

 یdچdنب ەووتوگیdن dییرۆیت وdئ ادک%تاک dل ،هوهتlIسب )؟نیIرنباد نوومیهم

 یوان تهییناملهع هب یۆخ هک ،مزیرهلۆکیس ی%پاترهس نای ،dنوومیdم ڤۆرم

 هل ایند یرکف مهجرهس هرگب ،هوهتاکب تروک ادیتشوهڕدهب و رفوک هل ،تابهد

 یهوهئ ]ب ،ت%نازب هنIڕو هب ادناکهیینۆرتکیل%ئ همانژۆڕ یراتوگ رIژ یتن%مۆک

 و رهلگاج یریبنشۆڕ مهھ .ت%بیڕهپ%ت ادنایال هب هوهکیزن هل چ و روود هل چ

 ناوهئ هکنوچ ،ننیبهد هخۆد وهل دووس شیرهلگاج یرادهمتهسایس مهھ



 ٢١ 

 .هوهت%بان نایووڕهبووڕ ێون یرایسرپ هب هک ،هیین ک%مهد چیھ هل نایسرت

 ،هنووب کIرهنوھ یر%ف ادوودرباڕ یه$اس دنهچ وهئ یهوام هل نایکوودرهھ

 ادهوهل .نی%نب ]ل ی)ادیتهیارۆز ڵهگهل ندناجنۆگوخ یرهنوھ( یوان تIرکهد هک

 یچرهھ هوهییزابتشوهڕ یکمهچ کIدنهھ یهگIڕ هل نۆچ ننامیهپواھ

 هل )هشتین( .هلیۆک هنهکیب و نژوکب ادیڤۆرم هل هیهھ نووبیخای یووزهرائ

 یندربوانهل ی$وهھ هک ،تIرگهد هسینهک هل هنخهڕ اد)ناکهتب ینووباوائ( یب%تک

 یانام سهوهھ یندرکش%کهشیڕ ادک%تاک هل ،تادهد هزیرهغ و سهوهھ

 :هوهت%ن%ھهد )حیسهم( یهکهوارسان هتوگ .هنایژ یدوخ یندرکش%کهشیڕ

 هیاو ی%پ هیۆب ،)هن%ھبیرهد ،تاکهد تش%کلهپ ـھانوگ وهرهب تواچ رهگهئ(

 ٩.یهکهب%تک یناکهNتیات هل ک%کهی هتاکهد همهئ هرگب ،هتشورس یژد تشوهڕ

 تIرگهد هناوهئ یاlک%ت هل هروهگ یهنخهڕ ادیهب%تک وهل )هشتین( یتشگهب

 یهلیۆک و نژوکب ڤۆرم یتشورس هوهییزابتشوهڕ یهگIڕ هل تIوهنایهد

 مهب .تابهد نایوان )ناکهنیریشان هتشوهڕدهب( هب سکۆداراپ کهو هیۆب ،نهکب

 ١٠.)نتسهبهد نامیهپ ادسهوهھ یندربوانهل یژد هل وومهھ( هیاو ی%پ هیهو%ش

 کIدنهھ هل هنارهلگاج هریبنشۆڕ وهئ دوخای ،هناییللیم هرهسوون وهئ هنوومن ۆب

 ۆب ،هوهتهوودرک یکراپ یتراپ توگنایهد ادناتسدروک یهوهرهد یڕهپ$ام

 توهکرهد نایۆب ]تاک م>هب ،هوهتاکب و�ب ادهگ$همۆک هل یتشوهڕدهب یهوهئ

 انام و ناکهکراپ هت%چهد هوهییمالسیئ یگرهبولج هب هییتهیارۆز وهئ

 اد%ت ییتسرهپاوخ ینIوش هرگب ،هویڕۆگ واوهت یکراپ یهکه$انیگرۆئ

 کIڕ یاو ید یکهیانام هب ،ت%چهن یژIون کهی یهوهئ ۆب ،هوهتهوودرک

 
 هعبطلا ،قرــــشلا ایقیرفا ،یجانلا دمحمو هیقروب نــــسح همجرت ،مانــــصالا لوفا ،هــــشتین كیردرف ٩
 ٣٥ص ،١٩٩٦ ،یلوالا
 .هڕهپال نامهھ و هواچرهس نامهھ ١٠



 ٢٢ 

 و اد ێlف نایهپۆت وهئ مهدوهئ ،ت%جنوگب ادیۆخ ینتشیهگ%ت ڵهگهل هووتسخ

 یک%ڤازب یگنهد ی)....( یهمانژۆڕ ینارهبهوIڕهب .11ترگ$هھ نایهکید یکهیهناد

 �سووم ۆب شعاد ینتاھ یاود کIژۆڕ اینهت یمالسیئ یزاوخناڕۆگ

 ڕازاب .تشهھهب هتهووب هراش وهئ ننهیهگهدیاڕ و نهکهد هدامائ کIژاترۆپیڕ

 یمIرهھ ییتهیارۆز ننازهد او هکنوچ ،هواردهن ]ل یتسهد سهک و هیهھ

 هنژر%ڤ وهئ همهئ تIوهکهدرهد نایۆب ]تاک م>هب ،تIوهد یهوهئ ناتسدروک

 اجنیئ ،هیهوهئ یکیزن یرت یک%نژر%ڤ ووک$هب ،ه$هگهل ییتهیارۆز ادIوهل هیین

 هکهوارکدنهسهپ هنژر%ڤ یاود ید یکهیهو%ش هب و نڕۆگهد نایۆخ ینامز ار%خ

 یتهمووکوح یناکهییمالسیئ هبزیح ڵهگهل شعاد ییزاوایج ١٢.نوهکهد

 ینایهوهئ اینهت و هواد ێlف یناکهپۆت وومهھ مهئ ،هیهوهئ ،ادمIرهھ

 وان هتهنووچ یهوهئ یاود ناوهئ م>هب ،هتهفالیخ یوان هک ،هوهتهووتش%ھ

 نایجنامائ ن%Nب ک$هخ هب هوان%ھهن هوهل نایزاو ،شیرفاک ینامهلرهپ

 هوهل هییتهیارۆز وهئ ینامادنهئ ننازهد کاچ هکنوچ ،هتهفالیخ یهوهندناڕهگ

 ١٣.هوهت%شهوان ]ل نایاو یراک انهد ،هیهکهپۆت یناد$هھ اینهت همهئ نهگهد

 
 ؟تـ*نIرزهـمهداد راـــــــش aک( یناـــــــشینواـن رIژهـل هـک ،هوهـت*نIوخب مهـتهـباـب وهـئ رهـنIوخ تـIرکهد 11
 .هوهتهوارک وiب اد)نامـــسائ هل ک*Lام( هل و )ناکهگنهد( هل و هوارـــسوون اد)؟سیلبیئ نای ،هتـــشیرف
 ناتیهـــــش کهو ،تIوهکهد ێون یک*تـــــش رهھ رهب aتاک یتهیارۆز نۆچ تIرکهد هوهل ساب ادIوهل
 کهییراکناڕۆگ چیھ یهتـــــسهبهم وهب ،تIڕۆگهد یهتـــــشیرف ۆب هدروهدرو رتاود و ت*ناوڕهد ی*ل
 :نیناکهکنیل هنامهئ .هوهیاک هت*ن*ھهن
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http://www.hemin.dk/mla/node/575 
 هیۆب ،مهدب aپ یهژامائ هواچرهـس کهو ووکات ،هوهیارزۆدهن ۆب ادنای0کەڕ0پLام 0ل یهوهئ رهبهل ١٢
 .هوهتهوودنIوخ مهیهتخاــــس هترۆپاڕ وهئ ادIۆخ یتاک هل .هویــــسوونهن مهکهنهیال و همانژۆڕ یوان
 .ەوام نایریب 0ل و ەو0ت0نایوودنIوخ مشیIڕواھ کIدن0ھ
 ووکLهب ،نین هوهنتووزب و ووترگکهی ،ڵهمۆک ،ناڕۆگ اینهت ناکهییمالـــــسیئ هبزیح نم یاوhب هب ١٣
 هـنووڕ مال .هـیهـھ ندربهوIڕهـب و یناhمکوح ۆب ناـیناوهـئ ینینیناوh*ت ناـمهـھ شییت*کهـی و یتراـپ
 یناـمادـنهـئ و سرپرهـب واـنهـل )؟رهـلۆکیـــــــس یتهـLوهد ناـی ،تـIوهد تـیمالـــــــسیئ یتهـLوهد( رهـگهـئ
 یهوام هل .ت*ن*ھهد رتایز نایمهوود هل رۆز نایمهکهی ،هوهنادگنهد هتIرخب ادیت*کهی ییتهیادرکرهس



 ٢٣ 

 هیۆب ،هشیرتناوارف یکهییتهیارۆز و رتهروهگ یکIز%ھ ینهواخ شعاد اھهورهھ

 .هیین هیقهت هب یتسیو%پ و تlIببرهد یناکهنووچۆب رتهناواکشاڕ هیهھ یاناوت

 نامهلرهپ یتهیووتوگ رهبوهمهل ڵاس هدزناوود ووکات هیهھ یمالسیئ یبزیح

 تادهد تسهد هل یتهیارۆز هیهو%ش مهب یتهیویناز ]تاک یچهک ،هنارفاک ینIوش

 هتهووچ مهدوهئ ،ت%نIرزهمباد کهیهراوهق شعاد کهو هیین یشیهوهئ یاناوت و

 ١٤.تIڕۆگب یهتشیرف ۆب هوهناتیهش هل هواد ی$وهھ ارتوگ کهو م>هب ،نامهلرهپ

 یتهیارۆز یهوهئ ۆب رهلگاج یریبنشۆڕ چ و رهلگاج یرادهمتهسایس چ هتاوهک

 نایناکهنووچۆب ینووڕ هب نزIراپب هوهل نایۆخ هتسیو%پ ،نهدهن تسهد هل

 ،نرگب هوهتسهد هب پۆت ک%$همۆک ادتاک کهی هل هگنرگ شیهوهئ و نlببرهد

 هوهنای%پ ناییدنهو%پ ن%Nب نای%پ هوهناپۆت وهل ]کهی یIڕ هل مهک ینال یهوهئ ۆب

 یریبنشۆڕ هک ،هوهنیهکهد هوهئ رهسهل تخهخ .نواlبهناد نای%ل و نوام

 هتسیو%پ ،نlIبهناد یتهیارۆز هل یهوهئ ۆب رهلگاج یرادهمتهسایس و رهلگاج

 و هدرکرهس ]تاک .هوهییراکهدرو وان هنچهن و نتسهوب ادنادهژامائ یتسائ هل

 هل کهیهو%ش چیھ هب نهکهد راواھ هرگب ،ن%$هد ناڕۆگ یهوهنتووزب یناریداک

 ن%$ان نای%پ و نزIراپهد ناکهییراکهدرو هل نایۆخ ،نهدان ال مالسیئ یتباوهس

 وهئ اوهئ ،توگ نایهوهئ ]تاک رهھ هکنوچ ،هییچ تباوهس هل نایتسهبهم

 یندرکنارابدرهب کهو یتباوهس هل ن%Nب رهگهئ ایائ .نهدهد تسهد هل هییتهیارۆز

 یهناوهئ ینتشوک ،زد یتسهد ینیlب ،)!رهکانیز( یرادنژ یوایپ و راددر%م ینژ

 
 هویناز ماو اتهرهــــس هک ،هوهتهوودنIوخ مرهــــسوون کIدنهھ یتهباب ادوودرباڕ یهLاــــس دنهچ وهئ
 و نیت*کهی و یتراپ یرۆخهچووم هووتوهکرهد مۆب رتاود یچهک ،نناکهییمالـــــــسیئ هبزح یمادنهئ
 .هووترگرهو ادناکۆکناز 0ل نایزرهب یهماناوhب شیناوهئ ییتهمرای هب
 راـــــــش aک( یناـــــــشینواـن رIژهـل هـک ،هوهـتIڕهـگب مهـتهـباـب وهـئ ۆب هـکید یکIراـج رهـنIوخ تـIرکهد ١٤
 :همویسوون اد)؟سیلبیئ نای ،هتشیرف ؟ت*نIرزهمهداد
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 ٢٤ 

 هل نناوتهد ،نهدان ال هتهباب مهل یتش و )ةالصلا كرات( نن%ھهد ژIون هل زاو

 هنIرکهن شعاد کهو و هوهنن%مب ادشیهگ$همۆک یدوخ وانهل هرگب ،ادنامهلرهپ

 Intellectual( یرزھ یندربادIڕالهب ۆlمهئ هتاوهک ؟هوهرهد

prevarication( و رادهمتهسایس رهھ یناکهییتسیواد%پ هل هک%کهی 

 و تIرگب یۆخ ینIوش ادیتهیارۆز وانهل یهوهئ ۆب ،رهلگاج یکIریبنشۆڕ

 ١٥.ت%بب تسیوهشۆخ

 ینییائ یناوایپ ۆب یرگنهیال رهھ کهن اد)دنهھهڕ( یناکهوارکو�ب هل اتهرهس

 یناکهدۆک اتش%ھ یهوهب ،تIرنیبهد همهئ یهناوهچ%پ ووک$هب ،تIوهکان واچرهب

 هل .نIرکهد دنهسهپ نۆچ هوینازنایهن و هوهتهویزۆدهن نایهییتهیارۆز وهئ

 و ییهوهتهن ،پهچ ییجۆلۆیدیائ شیناکهدهوهن یاتهرهس ووکات هکید یکهیال

 یرتهچ رIژ هتوهک ک%تش وومهھ هدروهدرو رتاود و نووب ڵاز ڵارب%ل

 یناوتهدنایهن رادهمتهسایس چ و ریبنشۆڕ چ ۆlمهئ کهو مهدوهئ هک ،هوهنییائ

 
15 ( یLاـن هـک هـل .   KNN هد شخ و تـIرک هـپ هو)  هـپ هـکاـئ( و )ناـگۆدر هـئ( ی هراـب هـل ترۆپاڕ ووزووز اد)

 ییھ تـ*نازاـن ،تـ*نیبب هـLاـنهـک وهـئ تـ*ب یراـجمهـکهـی رهـگهـئ کـIرهـنیب .تـIریگهد aل ناـیدـنوت یهـنخهڕ
 او ووکLهب ،هوهنهکهد )تباوهـــس( رهـــسهل تخهج ماوهدرهب یناکهدرکرهـــس و هییمالـــسیئ یک*ڤازب
 هووتوهـکرهد ینووڕ هـب هـیهوهـئ اـینهـت یهـکهراـکۆھ .هـیهوهـتـــــــشپ هـل یرهـلۆکیـــــــس یکIز*ھ تاـگهدـ*ت
 یمIرهـھ هـل aنIود یهـناوهـئ یاhک*ت هـک ،کـ*تـــــــساـئ هـتهووتـــــــشیهـگ یتراـپ و )ناـگۆدرهـئ( ییدـنهو*پ
 هتهنوارخ اتــــــس*ئ ،درکهد هیینامــــــسوع هفیلهخ وهئ ۆب نایهدنهگاپوhپ ارکــــــشائ هب ادناتــــــسدروک
 ریهــــــس .هو0ت0نووترگ ینIوــــــش یۆخ و ەوان ەوال 0ب یناووم0ھ یۆخ یتراپ یهوهب ،هوهزIوارهپ
 )ناـگۆدرهـئ( هـل راـی0ن کهو ۆرمهـئ و نیناوخیئ هـک ،ناڕۆگ یناـکهراـید هدرکرهـــــــس یهـنیرۆز هـیهوهـئ
 و0ئ نایۆخ aنIود ووکات ،یۆخ هتهووترگ ییتراپ رتتــــــسورد ،هییتراپ ینامیهپواھ مادام ،نناوڕهد
 هتــسیو*پ ،نهدهد تــسهد هل کهییتهیارۆز aتاک هناوهئ م*�ب تIوهمهد .ترگەد ۆتــس0ئ 0ل نای0کر0ئ
 یکهییتهیارۆز هب یتـسیو*پ یتراپ کهو شیناڕۆگ هیهو*ـش مهب .نن*ھب تـسهد هب ید یکهییتهیارۆز
 هوهتــسهد هب هکید یپۆت کIدنهھ ت*بهد تاکواھ .هوهتاکب hپ 0یییاــشۆب وهئ ووکات ،هیهھ یمالــسیئ
 ادـناڕۆگ واـن یهـناـییناوخیئهـنۆک وهـئ یLاـنهـک هـل ۆhمهـئ رهـگهـئ هـیین ریهـــــــس شیهوهـئ هـتاوهـک .تـIرگب
 یLاـنهـک ماداـم ،هوهـتهـنووب یووڕهـبووڕ اواـئژۆڕ و رووکاـب یدروک هـک ،تـIرکب هـمLوز وهـل ساـب
 هـفیلهـخ یژد هـل هـک ،کـ*گنهد رهـھ یندرکخرن*ب و )ناـگۆدرهـئ( ینادـLهـھادـ*پ ۆب هـناـخرهـت )وادووڕ(

( یهرهـنیب وهـئ .هوهـت*بهد زرهـب KNN  رهـب اوهـئ ،تـ*بب واوهـت هـکهـترۆپاڕ تاـکب ێڕهواـچ رهـگهـئ )
 ناڕۆگ یهوهـنتووزب ییتهـمالـــــــسیئ رهـــــــسهـل تـخهـج ناـیوومهـھ هـک ،تـIوهـکهد هـکید یک*Lهـمۆک

.هوهنهکهد  
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 هیهو%ش مهب .نرگب ادهییزاوایج وهئ وانهل نایۆخ ینIوش یناسائهب

 ،امگۆد ،تیلیئ ،یکهN%خ ،یرالاسوایپ کهو یهژاوهتسهد )دنهھهڕ( یناریبنشۆڕ

 یهکید یرۆز و ینییائ یناوایپ یت>هتسهد ،مزیرهلۆکیس ،یرهگهزات

 تIوهنایهد ناوهئ ادهد هوهب نایهژامائ هک ،ان%ھهد راکهب نایهنامهئ یهو%شواھ

 رتاود م>هب ،هوهنبب ڵووق ادنای%ت یهوهئ ]ب ،نرگب یتهیارۆز هل هنخهڕ

 وهئ رتتسورد نای ،هوهنترگ ناینIوش ینییائ یهژاوهتسهد هدروهدرو

 ڵهگهل یتهبیاتهب ،نیزاڕ نای%پ یتهیارۆز ،هوهنترگ ناینIوش هناژاوهتسهد

 )دنهھهڕ( ینارهسوون رهگهئ .نهدب گناب یهوهئ هتشیهگ هک ،ادتابوش یهدڤهح

 و�ب نایمهھرهب ادناکهبزیح یراڤۆگ و همانژۆڕ هل ،ک$هخ وان هتهیانووچهن

 ]تاک .نارسانهدهن هیهو%ش مهب ،هیانتوهکهنرهد ادنایناکهییڤیت هل ،هوهتهیادرکهن

 ینامز اوهئ ،ت%ب هروهگ یکIریبنشۆڕ ڤۆرم یهوهئ ۆب هرهو%پ نتوهکرهدرۆز

 و نسوونەد ک$dخ ینامز dب dناریبنشۆڕ وdئ ادەوdب .تIوهکهد یایرف یللیم

 ک%ب%تک دنdچ dن>اس ،ەوdنژIڕەداد ەوdفسەو یIڕ dل ناوdئ ینتشیdگ%ت نامdھ

 یییاژIرد dب نامەوەرەد ینازۆدdنخەڕ و فۆسۆNیف ادک%تاک dل ،نdکەد پاچ

 ینامز .ەویسوونdن نایdناریبنشۆڕ وdل ]کdی ی$اس راوچ یەدن%ھ ناینdمdت

 هتهووتشیهگ ووکات ،هوهتهووب رتهداس ژۆڕهبژۆڕ هناریبنشۆڕ وهل ]کهی رهھ

 و ت%سوونب ناوهئ کهو ت%ناوتب ییاسائ یهکید یکIرهسوون رهھ یهوهئ

 و هووترگهن )اتس%ئ( هل یهنخهڕ رهھ کهن هریبنشۆڕ وهئ .هنایشیویسوون

 ناکهکهیهبژدهتش وومهھ هرگب ،هوادهن یندناڕهپ%ت ی$وهھ

)Contradiction(ینامز هب و هووترگ$هھ ادیۆخ هل یتهسایس و نییائ ی 
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 یندرکهروهگ ی$وهھ هوهیهگIڕ وهل ماوهدرهب هرگب ،تاکهد ]ل ناییرگرهب یللیم

 ١٦.تادهد یۆخ یگنابوان

 

 رهلگاج یرادهمتهسایس و رهلگاج یریبنشۆڕ یەر&ب

 

 یاود رهلگاج یرادهمتهسایس چ و رهلگاج یریبنشۆڕ چ نی%Nب یهوهئ هنیهگهد

 تروک ناکهنووچۆب راجIدنهھ هک ،هوهناوهچ%پهب کهوهن ،نوهکهد یتهیارۆز

 هوهنییائ وانهل یهناریبنشۆڕ وهل ک%شهب .هوهنIرکهد تساڕ ار%خ و نن%ھهد

 ،ت%نازهد نایهروهگ هب یتهیارۆز یهناریبنشۆڕ وهل رتایز رۆز ،نووتاھ

 .نرگب نییائ یناکهتوهکرهد و هدراید هل هنخهڕ هواد نای$وهھ

 یتراپ هوهبائ یکهی و یس یاود dل درکهد نایینیبش%پ هنارهلگاج وهل کIدنهھ

 یهرابهل یللیم ینامز هب ماوهدرهب هیۆب ،هوهت%تسان$هھ هوام ات و تIوهکهد

 هوهرتهروهگ یکIز%ھ هب یتراپ م>هب ،یسووننایهد هوهوادووڕ وهئ

 هل هوهساپوس هب ،درکهد نایناخووڕ یینیبش%پ یهناوهئ هرگب ،هوهتوهکرهد

 ادیناکهناگرۆئ هل و نارزهماد ڵهیاIlوگ یرۆخهچوم کهو ادیناکهگتسهدوماد

 کIدنهھ .نرگب$هھ گنیلگاج هل تسهد یهوهئ ]ب ،ییسوون ۆب نایراتوگ

 نIوج هدن%ھ هم%ئ نایتوگ ادناتسدروک یهوهرهد یناکهڕهپ$ام هل هکید یرهلگاج

 ،نین%خووlیهد ماجنهئ و نیهکهد ینیریشان ک$هخ یال ووکات ،نیهدهد یتراپ هب

 
 اـتـــــــش*ھ ووکLهـب ،نینیبب کهـی کهو ناـیوومهـھ هـیین ناـمتـــــــسهـبهـم کهـیهو*ـــــــش چیھ هـب ادهر*ل ١٦
 یرهــنIوخ یال هـیهـھ ادـناــی*ت .تـIرکهد aپ تــــــــسهـھ ادـناـیوهـئ و ناــیمهـئ ناو*نهـل کهــییزاواــیج
 هل ،ت*ب اد*ت نایIون یتـــش یناکهتوگ تIرتوگب هرتکاچ ،یناکهمهھرهب هووچرهد هوهل شییاتهرهـــس
 یللیم یتـــــــساـئ ۆب واوهـت ادـتاـبوـــــــش یهدـڤهـح هـل هـک ،)قیفهڕ قووراـف( هـنوومن ۆب رهـھ ادـک*تاـک
 یک*ـــــــس*ـــــــسۆرپ شیهـمهـئ .تاـکهد ادـیۆخ هـل یراـکناڕۆگ و هوهـتIد اـگاـئ هـب ار*خ مoهـب ،تـIزهـبهداد
 نهدهد ڵوهـھ و هوهـنچهد ادـناـیناـکهـکمهـچ هـب کـIوادووڕ رهـھ یتاـکواـھ نازۆد0نخەڕ هـک ،0یییاـــــــساـئ
 .هراید یکهیهنوومن )�گیھ( ادهر*ل .ننIڕهپب*ت نایۆخ ینتشیهگ*ت یتسائ
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 ۆlمهئ هییتهیارۆز وهئ هکنوچ ،هوارکهن نایۆب اتش%ھ ڵاس هدزناپ یاود م>هب

 شیناڕۆگ یهوهنتووزب .تIرگب$هھ یۆخ یک%تش چیھ هل تسهد هیین هدامائ

 یندرکارکشائ یIڕ هل هیاوگ ،ووبهھ یتراپ یندناخووڕ ۆب ینووچۆب نامهھ

 ووز رهھ شیوهئ م>هب ،تابهد یوان هل رتاود و تاکهد یز%ھ%ب هوهیناکهیین%ھن

 وهئ چ .هوهتاھهدهن ادیتهیارۆز یهتساڕائ ڵهگهل یهوهب ،ییڕۆگ یهکهتساڕائ

 هییتهیارۆز وهئ یال ناییناوت شیناڕۆگ چ و ادهد ناینIوج یهنارهسوون

 زاوال یتراپ یهوهئ هتاگب همهئ یهوهئ ]ب م>هب ،نIرکب دنهسهپ و نIرسانب

 هب ،تاکهد هکه$هک ک%تش وومهھ هییتهیارۆز وهئ ارتوگ کهو هکنوچ ،ت%بب

 کهو ید یکIزهگهڕ چیھ ارتوگ شیرتش%پ .ت%ب هو%پ یینییائ یامیس ]جرهم

 ناییدکهی هل و هوهتIزۆدب ناکهزاوایج هتساڕائ یشهبواھ ی$اخ ت%ناوتان نییائ

 .هوهت%نIوتب ادنایدکهی وانهل هرگب ،هوهتاکب کیزن

 یریبنشۆڕ نی%Nب یهوهئ ۆب ت%ب قهز یکهیهنوومن بائ یکهیویس هگنهڕ

 ۆب ،تاکهد ]پ یگنیلگاج و تIرگهد$هھ پۆت کهو ک%سی%ک ک%تاک ،رهلگاج

 اینهت ووک$هب ،ت%ن%ھب ێون یایدیائ و تIرگب هنخهڕ هوهیهگIڕ وهل هیین یهوهئ

 ریب هل و ت%ب واچرهب هل ماوهدرهب ووتاھ%ل یکIرهکیرای کهو یتهیتسهبهم

 هل ان هوهئ ییھ م>هب ،تIرگهد ک%تش وومهھ یهگرهب وهئ هکنوچ ،هوهت%چهن

 هک ،نینازب شیهوهئ هگنرگ .هوهت%چب یتهیارۆز ریب هل و ت%بب نو ناواچرهب

 و هو%ش ،گنهڕ هتاو .تاکب یناکهلایر%تdم هب ڕۆگو$ائ ووزووز رهلگاج ت%بهد

 هکنوچ ،هوهتادب نایناش%پ ادهکید یمرۆف هل و تIڕۆگب یناکهپۆت یهرابهق

 ،هکهموتش یمرۆف ینیڕۆگ یت%ش و یتهیارۆز یناکامیس هل هک%کهی یراز%ب

 مهب رهھ شیهکید یتش و لیبۆمۆتۆئ ،گرهبولج ،ڵاموان یلهپولهک نۆچ کهو

 اینهت رهنIوخ رهگهئ شیرهبوهمهل ک%$اس دنهچ ووکات .تIڕۆگهد هزاو%ش

 هب ،هیایدب ادک%نIوش رهھ هل ی)بائ( یهشو و )٣١( کهی و یس یهرامژ
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 هتسیو%پ هیۆب ،هوامهن یهووزهرائ وهئ ۆlمهئ م>هب ،هوهندنIوخیهد هوهشۆرهپ

 یاسای ییھ ،رووتسهد یپۆت کهو ،ت%ن%ھب هکید یک%پۆت رهلگاج یریبنشۆڕ

 چ هوادووڕ وهئ هیین گنرگ چیھ ریبنشۆڕ ۆب .هتهباب مهل یتش و یتهیاکۆرهس

 پۆت هتاکیب هیهوهئ گنرگ ارتوگ رتش%پ کهو ووک$هب ،هیهھ یک%نایز و دووس

 یهدڤهح یناکهوادووڕ یهمرهگ هل هنارهلگاج وهل کIدنهھ .تادبی$هھ و

 یناکهتساوخ ۆب یلم رهگهئ ،ادهد نایکIریبنشۆڕ رهھ یرامالهپ ادتابوش

 و یتراپ هب رهس هیاوگ ،درکهد نایرابناوات هوهب .هیادرکهن چهک یتهیارۆز

 یهنخهڕ هیابترگهن$هھ هوهل یتسهد هریبنشۆڕ وهئ رهگهئ اتهھ ،هییت%کهی

 رهھ ماقهش یهوهنووبمارائ یاود یچهک ،تIرگب هبزیح وود وهل یددیج

 هل و هوهنتوهکرهد ادناوهئ یناکهگتسهدوماد و اید%م هل نایۆخ

 هک ،ینازهدهن رهن%ھاد هب نایهناوهئ هرگب ،نارک تش%ھگناب ادنایناکه$اڤیتس%ف

 رهھ یتاکواھ ناکهرهلگاج هیین ریهس ١٧.نوودرکهن اد%ت ناییرادشهب

 
17 هـکبر ،تـIو هد ادـیبزح یاـیدـ*م هـل رگ  هـنخ هڕ و ۆخ هـبر هـــــــس یر هـــــــسوون مین هو  هـئ یژد زیگر هـھ  

 هب ،ت*بب رادـــــشهب ادنایناکهLاڤیتـــــس*ف هل نای ،هوهتاکب وiب ادنایناکهراڤۆگ و همانژۆڕ هل یمهھرهب
 دنهچ مۆخ یچرهگهئ ،نایتهباب رهــس هتIرخهن رۆــسناــس و تIودب ،تIوهیهد یهوهئ کهو aجرهم
 وهـئ یـــــــساـب ادهر*ل .ادـییاود یهـLاــــــــس دـنهـچ مهـل یتهـبیاـتهـب ،هوودرک مزIراـپ ادهوهـل مت*بناوت
 aتاک ،ننازهد شۆرفۆخ هب aـــسهک رهھ .رهب هنرگیهد هناریبنـــشۆڕ وهئ هک ،مهکهد هدرادناتـــس�بهد
 ماقهـــــش نامهھ یهوهنووبمارائ یاود یچهک ،هوهتاکهد وiب مهھرهب ادIوهل و هواژوورو ماقهـــــش
 ناـیهدـنهـگاـپوhپ هـناراـڤۆگ و هـماـنژۆڕ وهـئ رهـھ .نرگهدرهو aل ناـیهراـپ و نIرزهـمهداد ناـیال ناـیۆخ
 همانژۆڕ وهل کIدنهھ م*�ب شیهوهئ تIرکهد .نهدهدLهھ ادنایناکهمهھرهب یLابوناــش هب و نهکهد ۆب
 هـکید یهـناراـڤۆگ و هـماـنژۆڕ وهـل رۆز نچهدرهد ادـبزح یهـگتـــــــسهدوماد واـنهـل یهـناراـڤۆگ و
 اتــش*ھ )هنIوائ( رتتــسورد نای ،هرتهوارک )هنIوائ( هل رۆز )رIدواچ( .نۆخهبرهــس هیاوگ ،نرتهوارک
 0ل یهوهـئ .نیهـکب دروارهـب ناـییدـکهـی هـب نیهدـب هـگIڕ هـیاووبهدهـن هـک ،هووتـــــــشیهـگهـن )رIدواـچ( هـب
 هب یهناییللیم هریبنــشۆڕ وهئ یهبرۆز ،هیهوهئ ،هووتوهکرهد ینووڕ هب هوهتابوــش یهدڤهح یاود
 یزاوایج ینیناوh*ت و هوهندرکریب هک ،نهدهد کIریبنـشۆڕ رهھ یرامالهپ و نـسوونهد هوهـسامهح
 شیماقهـش یهوهنووبمارائ یاود و هوان*ھLهھ نایواچ ادناکهبزح یاگتـسهدوماد وانهل نایۆخ ،نهھ
 وهـئ کهو مهـناریبنـــــــشۆڕ وهـئ یتروکهـب .هـنووبیخاـی ،تـ*ن*ماـن ناـیریب هـل یهوهـئ .هوهـنIڕهـگهد ناـیۆب
 اـینهـت ادـک*Lاـــــــس هـل ناوهـئ .نینیبمهد ادـتاـفهرهـع یناژۆڕ هـل یLادـنم هـب هـک ،واـچرهـب هـنIد هـناـییچLۆھهد
 نازهـمهڕ یناوهـــــــش هـکنوچ ،نرگبرهو هـناـنژهـج یهـتـــــــسهـبهـم وهـب شیوهـئ ،نتوهـکهدرهد کـIژۆڕ
 هب هک ،هیهھ ادهناـــسهک وهئ ناو*نهل هروهگ یکهییزاوایج هـــشیمهھ مoهب ،ووبان*ھ اگائ هب نایکLهخ
 کIڕ هک ،ننیبهد ادهکید یکIراوب هل هیهــشیپ وهئ یLۆڕ یهناوهئ ڵهگهل نکیرهخ هوهنایۆخ یهــشیپ
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 رتش%پ یهوهئ ]ب ،ن%$هد نایۆخ ینووچۆب و نوهکهدرهد واش%ل هب کIوادووڕ

 شعاد هدن%ھ رهھ هنوومن ۆب .ت%بدرک ادیهپ نایکdیییازهراش چیھ هوهیهراب وهل

 ،ندرکهسق هنوهکهد هوهیهکهووژ%م و مالسیئ یهرابهل ناوهئ ،تIوهکهدرهد

 هکنوچ ،تlIبب ییاسائ یڤۆرم ینتشیهگ%ت یروونس نایناکهسق یهوهئ ]ب

 زۆدdنخەڕ هریبنشۆڕ .هییتهیارۆز ینهواخ هک ،نIودهد هوهکIز%ھ رهھ یهرابهل

 هو)هشتین( هل ،نواگنهج ادمزیلارتن%س یژد هل هشیمهھ ایند یناکهرهنIڕهپ%ت و

 هوهرایسرپ نیرتهروهگ رIژ هتهووتسخ یتسناز و �قهئ یمزیلارتن%س ]تاک

 یۆخ یزاو%ش هب یهکهی رهھ ،هکید یهناوهئ وومهھ و )ادیرIد( ،)ۆکۆف( ووکات

 ی$انهک هرگب ،هواد یهوهندناشهو$هھ ی$وهھ و هووترگ مزیلارتن%س هل یهنخهڕ

 هوهناوهچ%پهب رهلگاج یریبنشۆڕ یچهک ،هوهتهوودرک یزاوایج یهکید

 رهھ ییتهیاژد و ت%ش%کهد مزیلارتن%س ۆب فاتوھ یهییللیم هنامز وهب هشیمهھ

 ١٨.تIوهکهدرهد هک ،تاکهد زاوایج یک%$انهک

 
 ۆک هراـپ نیرترۆز ادهژۆڕ وهـل تـــــــسیوناـیهد ناـکهـییچLۆھهد .تاـکهد aپ تـــــــسهد اـیدـیمۆک ادهر*ل
 هل نهدهد ڵوهھ هیاداناوت هل ات تIژووروهد ماقهـــــش aتاک هناریبنـــــشۆڕ وهئ نۆچ کهو ،هوهنهکب

.نش*کباڕ رهوامهج یجنرهس و نهکب شییامن نایۆخ ادناکهییڤیت و همانژۆڕ  
 

هو 18 هــــــــــــــ)ریپاـب یل هـع ال هـم( و )راـیتخ هـب ال هـم( ی)!تـی هـبید( ی هراـب هـل )یدر هـھ نیبIڕ( هـنوومن ۆب   
 ادهر*ل یهوهـئ .تادهدـLهـھ ادـناـیکوودرهـھ یoاـب هـب ادـی*ت و هوودرک ادـکۆبـــــــسی0ف هـل یک*تـــــــسۆپ
 یهـمرهـگ هـل هـک ،یتهـیارۆز ینهواـخ هوهـتهووب هـکید یکIراـج )راـیتخهـب الهـم( ،هـیهوهـئ ،تـIوهـکهدرهد
 ،ۆhمهئ یریبنـشۆڕ یقهز یکهیهنوومن کهو )یدرهھ( ووکنوچ ،ووباد یتـسهد هل ادتابوـش یهدڤهح
 کهو ی)ریپاـب یلهـع الهـم( هـــــــشیمهـھ رتـــــــش*پ .هـیهـھ ییتهـیارۆز ،تاـکهد کـIز*ھ هـل یکۆکاد اـینهـت
 الهم( هراجمهئ مoهب ،هویhبرهد ۆب یۆخ ییماــــــسرهــــــس و هوودناــــــسان هروهگ یکهییتهیاــــــسهک
 وهئ ،رۆریت یوoاـــش رهب هتIوهکهد ووترگکهی یهگهراب aتاک  .هوهیتـــسائ هتهوان*ھ یـــشی)رایتخهب
 ینهواـخ ووترگکهـی مهدوهـئ هـکنوچ ،نیووترگکهـی هـم*ئ ن*Lهد یناریبواـھ هـل کـIدـنهـھ و هریبنـــــــشۆڕ
 aب ،نIرکهد یرۆریت اوهـئ ،نیتهـیاـمهـک ماداـم ،ناـکهـتـــــــسینۆمۆک مoهـب ،ووب هروهـگ یکهـییتهـیارۆز
 و کات یفام هل یرگرهب ریبنـــــشۆڕ همووتوگ ماوهدرهب مۆخ نم .ت*ب هو*ل نایگنهد ناوهئ یهوهئ
 یهکید یریبنــــشۆڕ رۆز .تIرگەد یڕهواب 0ل 0نخەڕ هرگب ،یهکهڕهواب هل کهوهن ،تاکهد پوورگ
 ،تاکهن راواھ ادماقهـش رهـسهل کIرهـسوون رهھ توگنایهد ادتابوـش یهدڤهح هل هک ،)یدرهھ( کهو
 ناراج هل رتز*ھهب هرگب ،ناراج کهو هکهبزح وود و ترگهن یرهس aتاک مoهب ،هییراکناڕۆگ یژد
 تسیو*پ نایتوگ هرگب ،رهبنامرهف هنووب ادنای*ت و درک هوهنایناکهگتسهدوماد هب ناییدنهو*پ ،هوهنام
 ادتابوـش یهدڤهح یمهدرهـس هل رهگهئ .تIژووروب شیریبنـشۆڕ ،اژوورو ماقهـش aتاک رهھ تاکان
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 ینییائ یناوایپ یهلهماجوم رهھ کهن ه$اس دنهچ هوهئ رهلگاج یریبنشۆڕ

 هل یۆخ هیهگIڕ وهب ت%نازهد او ووکنوچ ،ت%$هد$هھ ادنای%پ ووک$هب ،تاکهد

 یک%$اخ شیهمهئ .یتهیینیبتروک یهناشین همهئ هک ،تIزIراپهد هناوهئ یشر%ھ

 شیوهئ یهوهب ،تادهد ێرگ هوهرادهمتهسایس هب هریبنشۆڕ وهئ هک ،هیهکید

 هگ$همۆک هیین گنرگ یت%کهی و یتراپ ۆب .هتسهبهم یۆخ یشییاسائ اینهت

 یچرهھ و نووتسهبقهچ یرکف یرگ$هھ یهناز%ھ وهئ یو>اش رهب هتIوهکهد

 ک%ت ناوهئ یشییاسائ هگنرگ یهوهئ ووک$هب ،نهبهد یوان هل ،هیهھ یناوج

 و نتسهبهد اد$هگهل نایشینامیهپ ارکشائ هب چ و ین%ھن هب چ هرگب ،نهدهن

 هل هووبهھ ادهوهل ییکهرهس ی$ۆڕ رهلگاج یریبنشۆڕ .نهکهد نایکهمۆک

 هبزیح ی$ۆڕ نامهھ ادیگنابوان یندرکناوارف و یۆخ یشییاسائ یوان%پ

 هناز%ھ وهل یۆخ رتایز ناوهل یهوهئ هتهووتشیهگ ووک$هب ،ت%نیبب ناکهییسایس

 ١٩.هوهتاکهد کیزن

 
 نیرهفائ یللیم ینامز هب و ت*ـسوونهد او یک*تهباب هریبنـشۆڕ وهئ تIد کIژۆڕ هیابتوگیب ک*ـسهک
 ،توگهد aپ ناـی)ریرحتلا نادـیم( ناـیۆخ هـک ،ادـیدازاـئ ینادـیهـم هـل ناـموگ*ب ،تاـکهد )راـیتخهـب الهـم( هـل
 یزرهو راوچ aـــــــس یاود هـیاـبتوگیب ادهـمهد وهـل رهـھ aکهـی رهـگهـئ نۆچ کهو .ارکهد ناراـبدرهـب
 و نمژود هب ،یمرهف یــــسوونهمانژۆڕ هت*بهد ادیتراپ ی)ساب( یهمانژۆڕ هل )یلهع رایتخهب( هکید
 ینهواـخ ۆhمهـئ یتراـپ اد)یلهـع( یدـید هـل هراـید .اردهد مهـLهـق هـل یراـکناڕۆگ و ناڕۆگ یزهـحاـن
 واـنهـل ،تاـبوـــــــش یهدـڤهـح هـل یهوهـئ یهـناوهـچ*پ ،هواـم هوهرهـب هـب یژIرد یک*نهـمهـت و هـییتهـیارۆز
 یال ۆب اتـــــــس*ئ .ادهد یناخووڕ یهدژم هرگب ،ت*خووhب درکهد یIڕهواچ ادرهوامهج یـــــــسامهح
 و تـــسیوهـــشۆخ یتهیارۆز یال هیهھ نامکIریبنـــشۆڕ ادهر*ل هم*ئ م*Lهد و هوهمIڕهگهد )یدرهھ(
 هـیهوهـئ یهـکهـنوهـخ وومهـھ و نهـھ یرهواـمهـج ینیناوh*ت و ناـمز ناـمهـھ ماداـم ،هوارـــــــساـن
 ینارهـــــسوون یال ناکالهم یتـــــساڕ هب رهھ ایائ .ت*چب هوIڕ هب کاچ هیالهم وود وهئ ی)!تیهبید(
 نایوان ادناکهدهوهن یاتهرهـس هل رابوراج هک ،هوهتهووترگ نایهنافۆـسۆ�یف وهئ ینIوـش اد)دنهھهڕ(

:یتهیهکهواچرهس همهئ ؟نن*سانب نایناکهرکف ووب رایhب و تاھهد  
http://www.chawdernews.com/Direje.aspx?Jimare=19384 

 
 هــب سهــک وود :یتهــیووتـــــــسیب یLادــنم هــل هــک ،هوهــتIد ریب هو یهــیهــتکون وهــئ ادهر*ل ڤۆرم ١٩
 .ت*بهد هڕووت هکهگن�پ و تIرگهد aت یکIدرهب نایمهکهی .نینیبهد ک*گن�پ و نۆڕهد ادک*ناتــــــسراد
 !مووبهن نم ۆخ :Laهد ؟تیهکان اڕ ۆب ت*سرپهد مهوود هل .تاکهد اڕ مهئ و ت*ن*ھهد وoاش
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 نهمهز ۆب یهناراکاس رۆز یک%نتشیهگ%ت ک%تش وومهھ ش%پ هریبنشۆڕ وهئ

 مهب رهھ هخۆد مهئ هتاو .هییلهزهئ و هریگ%ج هنهمهز مهئ هیاو ی%پ و هیهھ

 نای$اپ ۆlمهئ یهنارهتکهئ وهئ یرۆز یک%شهب .تIڕۆگان و هوهت%ن%مهد هیهو%ش

 رهب هتهووتوهک هوهرۆریت یۆھ هب ناینایژ و هواد )دهسهئ( یمیژیIڕ هب

 ادک%تاک هل ،نتاھ هوIوک هل هرسون یهرهب و شعاد هوهئ نسرپهد ،هشهڕهھ

 یهوهئ ۆب ،نهکهد اد%ت ییراکناوج و ننIو%شهد ووژ%م ه$اس دنهچ نایۆخ

 ناکهجنهگ کهیهداڕ هب ،نهدب ناش%پ نیریش و ناوج ناکهدیھاجوم یهنIو

 رۆز ادنایناکاماردهریجنز و ملیف هل ناکهرهتکهئ .نرگب$هھ نای%پنIوش تIوهنایب

 یراگژۆڕ و ینیبهد هوهتهفالیخ یهوهناڕهگ هب ناینوهخ هوهناکالهم ش%پهل

 وهئ ی%پهب ک$هخ ک%تاک م>هب ،ادهد ناش%پ مەدرdس نیرتشاب هب نایتdفالیخ

 وومهھ یووڕهبووڕ و نرگهد$هھ کهچ ؛نواناد نایۆب نایۆخ یهکۆلهتهک

 هب و کهی هوهتIد ]ل نایایند یرهسوهئ و رهسمهئ مهدوهئ ،هوهنبهد هگ$همۆک

 ادکهی و تسیب و تسیب یهدهس هل تهفالیخ .نهبهد نایوان جراوهخ و رهدال

 هرگب ،ارک هزیتکارپ ادهشاش رهس هل ،تIرکب هزیتکارپ ادعیقاو هل یهوهل رهب

 هب%تک هل ییامرات کهو و یخ$هت هب رادڕهواب یڤۆرم یهنانIو وهئ هناوهئ

 نایرتنووڕ رۆز یهنIو و درک نایهتسهجرهب ،نووبترگیرهو ادناکهییووژ%م

 هرگب ،نوهکب نایاود و ننیبنایب نناوتب ناوهئ کهیهداڕ هب ،نان%ھ ک%پ ]ل

 یاود dل ٢٠.ارنیبهد نایناکهییراکهدرو وومهھ یهوهب ،نهکب ]ل نایواچ

 
 هناوهئ یتــــسهد هب )هلاــــسرلا :مایهپ( یملیف یرهن*ھرهد ی)داقهع افهتــــسم( ک*ــــسکۆداراپ کهو ٢٠
 یLاـــــــس هـل .ووب تـــــــسورد ال ناـیهـفالیخ یهوهـناڕهـگ یهـکۆریب هواـمهـنیـــــــس هـل هـک ،ارک رۆریت
 کات یهو*ـش هب کLهخ و ووبامهن ادـسهک یLایهخ هل تهفالیخ یهکۆریب یهتاک وهل ،ادـشهـشواتفهح
 هکید یک*ـسکۆدراپ .اد یهوهندرکوودنیز یLوهھ هدنهمرهنوھ وهئ ،درکهد ناییتـسرهپاوخ هنانم*ھ و
 بلک هیف هکئالملا لخدت ال( یحیحهـــص یـــسیدهح هل کهو همارهح ادمالـــسیئ هل )هنIو( هک ،هیهوهئ
 مهـتهـباـب وهـئ ۆب هـکید یکIراـج رهـنIوخ تـIرکهد{ !اـمهـنیـــــــس یاـجچ ،هوهـنینIوخیهد اد)هروـــــــص الو
 و همویــسوون اد)؟سیلبیئ نای ،هتــشیرف ؟ت*نIرزهمهداد راــش aک( یناــشینوان رIژهل هک ،هوهتIڕهگب
 هـل یبهرهـع یاـیند یۆhمهـئ یناـکهـگناـبواـنهـب الهـم هـل رۆز ییتهـیاـــــــش هـب .}ارد aپ یهژاـماـئ رتـــــــش*پ
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 و رهکراواھ یریبنشۆڕ هوهتاک وهل رتتسورد ،هوهتابوش یهدڤهح یوادووڕ

 تروک اداعۆد و نIوج ،گناب ،فاتوھ هل یۆخ یهژۆlپ مهجرهس رهدگناب

 هک ،تIرکهد هدراید کIدنهھ ینتوهکرهد هب تسهھ ارکشائ هب ،هوهتهوودرک

 ینازۆدdنخەڕ یهنخهڕ یۆھ هب هم%ئ یهگ$همۆک ووب رتایز هدهس وین

 .نووبدناڕهپ ی%ت هوهووش%پ یمهدرهس

 ک%شڕۆش و نیڕهپاڕ رهھ تابوش یهدڤهح ووکات هوهتسیب یشڕۆش هل

 یز%ھ هتاکنایب و ت%نIژووروب ناڕۆگهژد یناکهز%ھ یتهیووتسیو ،تیرگب

 .ت%ن%ھب نایراک هب یراکناڕۆگ یژد هل ووکات ،ی$ۆبمیس و یتهی>همۆک ،یسایس

 هنووب هناییرهچۆک یز%ھ یندرک$از نایاlک%ت )نوودلهخ نبیئ( ینیlبرهد هب

 کIڕ ک%تاک چیھ ادهم%ئ یهرهبوروهد مهل .ادیتهناتسراش یز%ھ رهسهب

 ووک$هب ،ت%باد یووڕ یراکناڕۆگ ناکهنیڕهپاڕ و شڕۆش یاود هووتوهکهن

 یبزیح یهگتسهدوماد رتتسورد ،تهسایس یراوب هشیمهھ هوهناوهچ%پهب

 .هوهتهوودنهس ڤۆرم هل ییدازائ و هوهکید یناکهراوب وان هتهووتسخ یتسهد

 
 رتاود و نووبووب ڵۆچ ادهـنیدهـم و هـککهـم هـل تهـناـنهـت ناـکهـتوهـگزم ادـناـکاـتفهـح یتـــــــساڕهواـن
 وهـئ نناوهـئ .هوینیب ناـیهروهـگ یLۆڕ ادهوهـل ناـکهدـنهـمرهـنوھ و رهـــــــسوون م*Lهد نم .هوهـناژووب
 هوهراواــھ و فاــتوھ یهــگIڕ هــل شیماوهدرهــب و هوودــناــیهــگ aپ ناــیهــناــیازاــئ هرهواــگنهــج
 ۆhمهئ ت*بهھ کهیالهم هریهـــس یال )عیناق ایرو ناویرهم( .نهکهد شییهلگ یچهک ،ننIژوورونایهد
 هب هیالهم وهئ ادک*تاک هل ،تIرگب )وایپ و نژ ینووبهوهک*پ( هل هنخهڕ و ت*ب )عیناق( یرعیــش یژد
 ناطیـشلا ناک الإ ەأرمإب لجر الخ ام( :هووتاھ ادحیحهـص یـسیدهح هل ووکنوچ ،هویناز یۆخ یفام
 ناـیناـتی0ـــــــش او0ئ ،نب ەو0ک*پ ادـک*نIوـــــــش 0ل واـیپ و نژ aتاـک ر0ھ( :0نووڕ ی0کاـناـم 0ک ،)اـمھثلاـث
 و هویــسوون یناوهئ یهنامز وهب رهھ هوهتابوــش یهدڤهح هل مهک ینال هریبنــشۆڕ وهئ .)0یاد0Lگ0ل
 چ ایائ مـــــسرپەد !تhIبهدرهد ییازهڕان اتـــــس*ئ یچهک ،نوادLهھ ادیLابوناـــــش هب ادـــــشیناکاید*م هل
 یەو0ناڕ0گ 0ب نو0خ ن*نەد ەو*پ ڵاـپ ناوال ی0ناریبنـــــــشۆڕ و0ئ چ و 0نار0تک0ئ و0ئ چ ،)داـق0ع(
 ی*پ0ب و 0ی0ھ ناـــی0نو0خ و0ئ کـــیزن و روود اد0ناژۆڕ یناـــیژ 0ل ناـــیۆخ ،ننیبب ەو0ت0فالیخ
 0ناو0ئ ؟ن0کەد یـــــــشییاـمن ر0لگاـج یناو0ئ و 0گنیلگاـج اـین0ت ەو0ئ ناـی ،ەو0ن*Lووجەد ت0عیر0ـــــــش
 یناــــــسائ 0ب ات ،تــــــش ۆب نڕۆگیەد ەو0نووب 0ل 0تاو .ت0باب 0ن0کەد ەو0ی0کەڕەواب یIڕ 0ل ڤۆرم
 اگائ0ب ی*ل رت ینافۆــــــسۆ�یف و  )ر0گیدیاھ( ،0ی0ییــــــسرت0م و0ئ 0م0ئ .نرگب ادر0ــــــس0ب یتــــــسەد
 .ەو0ت0نووتاھ
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 هل ،نن%ھب ادنایۆخ یاود هب یراکناڕۆگ نامناکهشڕۆش و نیڕهپاڕ تIرکان

 و کات ینووبتسورد یهگIڕ کهن ریبنشۆڕ چ و رادهمتهسایس چ ادک%تاک

 هب هوهییرزھ یوووڕ هل هشیمهھ ووک$هب ،هوادهن نایۆخهبرهس یڤۆرم

 تIرکهد هک ،هوهتهوودنهس ]ل نایهناتن%مهN%ئ وهئ وومهھ و هوودرب ادنایIڕال

 یتهیارۆز ییھ هل زاوایج یهتساڕائ و هوهتاکب ریب هنادازائ یهوهئ یۆھ هنبب

 ادنووبیخای یهتساڕائ هب رهھ کهن کات یاناوت هیهو%ش مهب .تIرگب

 هت>هتسهد وهل ک%شهب هتهووب هیاناوت وهئ یدوخ ووک$هب ،هو>ووجهن

 هل هتاو( یۆخ یندرکتوکرهس هل و یتهیارۆز یهیی$ۆبمیس و یتهی>همۆک

 .هوارن%ھ راک هب ادشیهکید یهناوهئ و )یۆخ یهیاناوت وهئ یندرکتوکرهس

 یۆک و ان%ھ هوهناکهگN%ک هل یو�بوشرهپ یرایتووج زوومهت یهدراوچ

 یاوژرۆب رهسهب ووکات ،نان%ھ ک%پ ]ل ییتهی>همۆک یکIز%ھ .هوهندرک

 هکید یکIراج رادائ یهدزنای یهماننایهب .تاکب ی$از ادراش یووتشیهگ%پهزات

 یکIزاو%ش هب نیڕهپاڕ .هوهرادکهچ یرایتووج یت>هتسهد رIژ هتسخ یراش

 مهب .هوهدناڕهگ راش وان ۆب هوهخاش هل یهزاوهترهپ یرادکهچ یرایتووج ید

 ،ووبارزهماد وودرباڕ یه$اس هدزناش هدزناپ وهئ یهوام هل یچرهھ هیهو%ش

 ید یناکه$ۆبمیس وومهھ و هناخب%تک ،امهنیس ،ۆناش .ووچ وان هل هدروهدرو

 یهدڤهح یمهھرهب ۆlمهئ .هوهنترگ ینIوش ینییائ ینۆکیائ و نارن%کش ک%ت

 ادناکهدهوهن هل یهراش وهئ ،ادینام%لس هل یتهبیاتهب ،نینیبهد ینووڕ هب تابوش

 هب هوهژۆڕ وهل م>هب ،ترگ ادناکهییمالسیئ یو>اش رهبنارهب هل یۆخ اینهت هب

 یاود یغانۆق کهو ]تاک چیھ .نن%خووlیب ارناوت رهلگاج یریبنشۆڕ ییراکواھ

 ادیتهیارۆز هل هم%ئ یریبنشۆڕ هوهتابوش یهدڤهح هل یتهبیاتهب ،نیڕهپاڕ

 یتسهد رهلگاج یریبنشۆڕ ۆlمهئ ووکات هوهناکهدهوهن هل هیۆب ،هوهتهواوتهن

 نامینیب کهو .هووترگ ادندنایهگ و نیlبرهد یناکهراوب یاlک%ت رهسهب
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 هز%ھ ڵهگهل یۆخ یهوهنام ۆب هتاو .هسیامۆرپمۆک یکIریبنشۆڕ

 ک%گنهد رهھ یژد هوهناوهئ ییتهمرای هب و تIوهکهد کIڕ ادناکهووتسهبقهچ

 وهئ نایکوودرهھ هب .هیهھ ییراکناڕۆگ یزاین و هزاوایج هک ،هوهت%تسهوهد

 رهگهئ هیاوگ ،یتساڕ هنهکهد ال یهمھهو وهئ و نهبهد ادIڕال هب هییتهیارۆز

 هییتهیارۆز وهئ .تشهھهب هنهکهد ۆب نایایند نIڕهگب نای%ل ناکهز%گناڕهش هز%ھ

 یناکهییتهیارۆز ڵاپ هل ناکهییمالسیئ هبزیح ییتهمرای هب رهبوهمهل ڵاس هد

 یهرھهب%ب یک%تسر%تاکیراک یژد هل و ناکهماقهش رهس هتIد ادیرهبوروهد

 یکرامناد یلهپولهک ک%سهک چیھ تاکهد اواد هرگب ،ت%نIڕاھهد یکرامناد

 ۆlمهئ یچهک ،نرمب ناسرب هل زارهب و نوومیهم یهوهن ووکات ،تlIکهن

 اینهت نگاھنپۆک هل .هوهنهکب ینIوش تاکهد ]ل نایاواد و ت%ن%ھهد ۆب نایانهپ

 نی%Nب هناسهک وهب اlک%ت ووکات ،ماقهش رهس هنIد کات ک%نۆیلیم ادژۆڕ کهی هل

 .تIژوکب نایناسرب هل هوهناڕاپهد اوخ هل رهبوهمهل ڵاس هد هک ،)ن%ب ر%خ هب(

 ٢١.هوهنهکهد ۆک ۆب نایشییکرامناد ینۆرک نۆیلیم شهشواتشهھ هنامهئ رهھ

 ینییائ یناوایپ ڵهگهل مهھ ادیرهھوهج یهکید یک%$اخ هل رهلگاج یریبنشۆڕ

 نهھ ـھانوگ یچرهھ هک ،هوهتIرگهد کهی ادرادهمتهسایس ڵهگهل مهھ و

 هل ێوگ و هواد نایال ]نIود یناکاھهب و مرۆن هل یهناوهئ یۆتسهئ هتاخنایهد

 ادیناکهنوهخ ینان%ھیدهب مهدرهب هل ید یکهیانام هب .نرگان یتهیارۆز یتساوخ

 ،یرهورهپداد کهو یهناییکیتسال یکمهچ کIدنهھ هریبنشۆڕ وهئ .نرگIڕ

 
٢١ -til-millioner-86-indsamling-http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video

flygtninge-syriens 
 هـب ادـناـکهـگLهـمۆک وومهـھ هـل ناـکهـییتهـیارۆز تـIرتوگب ادـی*ت ووکاـت ،تـ*ب شاـب یک*تهـفرهد هر*ئ هـگنهڕ
 وهـئ .هـیهـھ ادـناـیناو*نهـل هروهـگ یکهـییزاواـیج اـتـــــــش*ھ مoهـب ،نIردهد ویرف رۆجوارۆج یزاو*ـــــــش
 ییتهـیارۆز و یدروک ییتهـیارۆز ناو*نهـل کهـییزاواـیج چ تادهد ناـمناـــــــش*پ ینووڕ هـب هـیهـنوومن
 و نینیبب یکرامناد یریبنــشۆڕ یتــسائ هوهــشیهمهل رهھ نیناوتهد .تIرکهد aپ تــسهھ ادیکرامناد
 .هیهھ یکهییرهگیراک چ نامواچ رهب هنین*ھیب
 



 ٣٥ 

 یمایهپ ڵهگهل هن هک ،هووترگ هوهمهد هب یهکید یتش و یزاسکاپ ،یزاسکاچ

 هوIوهل یهوهئ ۆب ،ادشیینییائ یناوایپ ییھ ڵهگهل هن و نکۆکان رادهمتهسایس

 هوهتاکهد ریب ادهنامهئ یهوهرهد هل هک ،کIرهوهنووب رهھ رهس هتاکب شر%ھ

 تادهد ڵوهھ ،هووترگ ادندنایهگاڕ یناکهیۆھ رهسهب یتسهد ادهوهب .تIودهد و

 رهس هتاخب رۆسناس و ت%چان وهئ یگنهد هل هک ،ت%ن%کنخب ک%گنهد رهھ

 هواب او .هیهھ نایزاوایج ییرکف یهژۆlپ یهنارهسوون وهئ وومهھ ینیسوون

 یوان یهنۆز وهل یچهک ،هوهت%بهد کیزن نییائ هل رتایز یسایس یت>هتسهد

 یمهخ رتپ رادهمتهسایس هل رۆز هیهکهریبنشۆڕ هوهئ ،هـ)ناتسدروک یمIرهھ(

 .یتهیینییائ یناوایپ ی$د ینترگاڕ

 

 رکف یەو&ندرکناسائ و ر&لگاج یریبنشۆڕ

 

 ادهڤیتامیرپ هرکف وهئ یت>هتسهد رIژهل شیۆlمهئ اتهھ یللیم یریبنشۆڕ

 ینینیب همهئ .تادب ناش%پ زاوخهکاچ نای ،رادرۆز نای مکاح هک ،هووچهنرهد

 یهرابهل هندرکهسق هتاو .یجۆلۆفرۆم یهو%ش هب هت>هتسهد یکمهچ

 و هوهندرکهندرو .تIرنیبهد ییاسائ یواچ هب یهوهئ کهو هوهت>هتسهد

 هوهییرهھوهج ه$اخ وهل زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ ادک%تاک هل ،یتهیندناکشهنک%ت

 و یراکهدرو یاود هب و ت%بان یزاڕ هنتشیهگ%ت وهب هک ،تاکهد ]پ تسهد

 نای ناکاشاپ ادناکهییرۆلکلۆف هکۆریچ هل .تIڕهگهد ادهکمهچ وهئ یناکهیین%ھن

 .نسرت یمهھرهب هکهنIو وودرهھ هک ،نرهن%سوهچ رۆز نای ،نرهورهپداد رۆز

 ییاسائ یهو%ش هب رادت>هتسهد ییاتهرهس یڤۆرم هک ،هییجۆلۆکیاس یته$اح

 یت>هتسهد رIژ هتهووتوهک هدن%ھ نامووژ%م نینیبهد ک%تاک هیین ریهس .ت%نیبان
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 ناکهدرکرهس ۆب هرهمهسوریهس یکۆریچ ناکهڤۆرم .هوایجۆلۆتیم

 هوهنیڕهپاڕ یاودdل ٢٢.هوهننIوهڕهد نایۆخ یسرت هوهیهگIڕ هل و نتسهبهد$هھ

 هییتهیارۆز وهئ ینامادنهئ رهگهئ ،هووتوهکهنرهد رهلگاج یکIریبنشۆڕ چیھ

 یت>هخ ینایاش ن�ف( کهو ،ت%بتسهبهن$هھ ۆب نایییهناسفهئ یکۆریچ نایهد

 یچرهھ ت%بهد ،یزیلگنیئ ینامز هتIرکب رهگهئ راسیف یمهھرهب( ،)هN%بۆن

 نایهوه$ام ۆب و نن%ھبرهد ادناکهناخب%تک هل نایناکهب%تک ،نهھ رهسوون

 هوهم%ئ یرهسوون راسیف یهرابهل اوائژۆڕ یفۆسۆNیفهن�ف( ،)هوهنهبب

 و )نسوونهد نۆچ نبب ر%ف هوهی%ل ایند ینارهن%ھاد وومهھ ت%بهد یتهیووتوگ

 یاناوت یهرابهق یندرکهروهگ یتشگهب رهھ .هتهباب مهل یهکید یتش

 یوادووڕ یندرکینیبش%پ ڵاپ هل ،ینییائ و یتهی>همۆک ،یسایس یرهتکهراک

 هک ،همزیزان و مزینۆمۆک کهو یناکهییجۆلۆیدیائ یهوامرهب ادرهکشۆخ$د

 هیهو%ش مهب .هوهش%پ هت%چهد تساڕوکIڕ یهو%ش هب ووژ%م هیاو نای%پ

 وهئ هکنوچ ،رهلگاج یریبنشۆڕ یناکهتهNسهخ هل هک%کهی وادووڕ یندرکهروهگ

 ووکات هیۆب ،تIودب هوهوادووڕ یمرۆف یهرابهل ت%ناوتهد اینهت هووتاھاڕ او

 وهئ یهوهب ،ت%چهدرهد ]ل یرهس رتکاچ ،تاکب رتهروهگ هکهوادووڕ یهرابهق

 هت%ن%ھهد )Enthusiasm( ناشۆرخ و )Excitement( ناژوورو هس%سۆرپ

 ن�ف یناخووڕ یهدژم ماوهدرهب یهنارهلگاج هریبنشۆڕ وهئ نین مهک .ید

 ادتابوش یهدڤهح هل همهئ هک ،نهدهد م%تسیس ن�ف ینتوهکرهد و ت>هتسهد

 یک%تش کووچب یکIوادووڕ dل dشۆخ نای%پ dشیمdھ .ارنیب ینووڕ هب رۆز

 ات ،ندنایdگاڕ یناکd$انdک dننdیdگب نایۆخ ەوdیIڕ dل و نdکب تسورد dبdق

 ینامز dب یەوdئ کەو .ەوdنdکب ۆک نایۆخ dل رەوامdج نیرترۆز نناوتب

 
 .هوهتهوان*ھ aل مهنوومن و هوودرک مهییرهھوهج هLاخ وهئ یساب تهبیاتهب ادمیLادنم یب*تک هل ٢٢
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 ەزۆ$ائ dکdتdباب dتاو .تIرتوگەد ]پ ی)hot potato( مرdگ یdتاتdپ یزیلگنیئ

 یراید یتNdسdخ ییۆڕەدIز dیەو%ش مdب .نIودب یەو%ل نناوتەد ناوdئ اینdت و

 .ەرdلگاج یریبنشۆڕ

 هروهگ یهنخهڕ اد)ییارهگووژ%م ییراژهھ( یب%تک هل تهبیاتهب )رهپۆپ لراک( 

 ایائ ت%سرپهد وهئ .تIرگهد )Historism( ارهگووژ%م یهتساڕائ هل

 هیاو یڕهواب و هوهتادهد م>هو )ان( هب یشیۆخ رهھ ؟هیهھ یاسای ندنهسهرهپ

 چیھ هب ادیتسناز یدۆت%م هل )واپسهچ یم%تسیس( ۆب کهیاسای یاود هب ناڕهگ

 ٢٣.ادیجۆلۆیسۆس یراوب هل چ و یجۆلۆیاب یراوب هل چ هیین ینووب کهیهو%ش

 ت%بهد ،تIرگب )ییارهگووژ%م( یهکهییفهسلهف همرۆف هل هنخهڕ )رهپۆپ( رهگهئ

 یکIرهوامهج هدن%ھ رهھ هک ،نی%Nب نامۆخ ییللیم یریبنشۆڕ هب یچ هم%ئ

 و م%تسیس ن�ف یناخووڕ یهدژم ار%خ ،ت%نیبهد ادناکهماقهش رهسهل هداس

 ؟تادهد م%تسیس ن�ف یندنارزهماد

 ادکات رۆج وود ناو%نهل یزاوایج ت%ناوتشیان و تIوهیان هریبنشۆڕ وهئ

 یوان%پ هل هتاو .تاکهد یناکهفام یاواد هزیرهغ یهو%ش هب ،نایمهکهی :ت%نیبب

 ادهکید ییھ و ابهراک ،گرهبولج ،وائ ،نان کهو یناکdیییاتهرهس هییتسیو%پ

 وومهھ .ت%نIڕهپهد%ت هزیرهغ یتسائ ،نایمهوود م>هب ،ماقهش رهس هتIد

 ینهواخ نایهوهئ .هووترگهن$هھ ییازهڕان هل یشیتسهد و نهھ یهنامهئ

 تادان یهگIڕ و ت%ن%ق$وخهد ۆب یهش%ک یهکهییرایشۆھ یهوهب ،هییرایشۆھ

 ینتوهکرهد ۆب کIرهو%پ هقات هیهو%ش مهب .ت%بب ک%ت>هتسهد چیھ یچهکلم

 چ ،ناکهت>هتسهد یییهتسهدرIژ هب ت%N%ھان هک ،هیهوهئ کات ییرایشۆھ

 هل ییتهی>همۆک یت>هتسهد چ و بزیح ینشهچ هل ییسایس یت>هتسهد
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 کهو هکنوچ ،ت%بب یزاڕ ید یهناوهئ و هگتسرهپ ،هناخباتوق ،ناز%خ یهنوومن

 یهکات وهئ ٢٤.هنووبیخای یتکائ یمهھرهب یرایشۆھ هیاو ی%پ )ۆیماک(

 یزۆریپ هب نامهگ$همۆک یهوهب ،هووبهن تسورد اتش%ھ هم%ئ یال نایمهوود

 ،نهھ ناھیج رۆج وود ادڤۆرم یریب هل{ :ت%سوونهد )ۆیماک( رهھ .هوارشۆپاد

 و )تهمعین( سIرگ یناھیج یحیسهم ینیlبرهد هب نای ،یزۆریپ یناھیج

 )ۆیماک( یتسهبهم ٢٥.}هنایوهئ ینتوهکرهد نایمهئ ینووبنو .نووبیخای یناھیج

 ت%بهد رهھ ووک$هب ،نوهکبرهد هوهک%پ هناھیج وود وهئ تIرکان هیهوهئ

 .ت%ب رایدان نایهکید یهوهئ و راید نایک%کهی

 و رادهمهتسایس یۆھ هب کهیال هل هم%ئ یڤۆرم هوهنیڕهپاڕ یاود dل

 و رهدگناب یریبنشۆڕ یۆھ هب هکید یکهیال هل و هوهیینییائ یرهتکهراک

 نیبدرو یڤۆرم هسهب هدن%ھ .هوارشۆپاد یزۆریپ هب ماوهدرهب هوهییللیم

 یۆب یناسائ هب ووکات ،ت%ن%شخب ادهدرهورهپ و ندنIوخ یناکهب%تک هب کIواچ

 و ت>هتسهد یبزیح ییجۆلۆیدیائ ییتسیوهشۆخ نۆچ تIوهکبرهد

 هوهشیالوهل و نIرکهد ریهس ناکهزۆریپ هرهھ هتش کهو یناکه$ۆبمیس

 یرهبهلهکونوک وومهھ یللیم یریبنشۆڕ ییتهمرای هب ینییائ یرهتکهراک

 هتاگهد ادتابوش یهدڤهح هل هوهئ هک ،هوهتهوودرک lپ یزۆریپ هب یهگ$همۆک

 ک%سهک رهھ هیۆب ،نینیبهد یهکهییرهگیراک ینووڕ هب ۆlمهئ و هکتوول

 ،تIڕۆگب ایند ووکات ،ماقهش رهس هتIد هوهئ ۆب هم%ئ یڤۆرم ت%ب او یڕهواب
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by Herbert Read, A revised and complete translation of l’homme revolte 
by Anthony Bower, FIRST VINTAGE INTERNATIONAL EDITION, 

NOVEMBER 1991, PP14 
 ٢٢ هڕهپال ،هواچرهس نامهھ ٢٥
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 ندرکیرگرهب ٢٦.ت%$ان ]پ نامهکید یک%تش رتایز یۆخ ییراکاس و ییهداس هل

 ]تاک وومهھ ووک$هب ،ادماقهش یناژوورو یتاک هل رهھ کهن کات یفام هل

 هکید یکIراج فام و ڕهواب یندرک$هک%ت م>هب ،هزۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ یکرهئ

  یریبنشۆڕ ارتوگ رتش%پ کهو .تاخهدرهد ۆب نامیللیم یریبنشۆڕ ییراکاس

 ،یڕهواب هل کهوهن ،تاکهد کات یناکهفام هل یرگرهب رهنIڕهپ%ت و زۆدdنخەڕ

 ادیهکهڕهواب هب یللیم یریبنشۆڕ ادک%تاک هل ،ت%ن%کشهد ک%ت یناکهڕهواب هرگب

 یۆخ هوهیهگIڕ وهل اینهت ووک$هب ،نب گنرگ ال یناکهفام یهوهئ ]ب ،ت%$هد$هھ

 زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ هیاو م%پ نم.تاکهد شییامن ادندنایهگاڕ یناکه$انهک هل

 ،هییهنخهڕ ییرکف یهژۆlپ ی$اقرهس ]تاک وومهھ کIریبنشۆڕ ،رهنIڕهپ%ت و

 ووشپ ادخۆد ییمارائ هل هن و تIرگیهد سامهح ماقهش یناژوورو هب هن

 ییرهگیراک رIژ هنوهکهد نخۆد و ماقهش یدوخ هوهئ ووک$هب ،تادهد

 هتهنیووچهن اتش%ھ هم%ئ هیین گنرگ چیھ .هوهناوهچ%پهب کهوهن ،هوهیناکهنخهڕ

 هب کهوهن ،هوهتIرسانب هوهیناکهمهھرهب هب ریبنشۆڕ ادی%ت هوهک%نهمهز وان

 یریبنشۆڕ هگنرگ م>هب ،یناکهداس هتوگ و مشوورد ،و%نج ،فاتوھ ،اعۆد

 ،هیهھ یزاوایج یهکید یک%نهمهز هشیمهھ ت%نازب رهنIڕهپ%ت و زۆدdنخەڕ

 ی%پ ]تاک ۆخ .نووتشیهگهن ی%پ یتهیارۆز ینامادنهئ اتش%ھ هک ،ک%نهمهز

 ٢٧.هووتش%ھ ی%ج و هوامهن ادی%ت وهئ اوهئ ،نتشیهگ

 
 یهدژم هوهـفاـتوھ یهـگIڕ هـل یللیم یریبنـــــــشۆڕ یهـتاـک وهـل و رهواـمهـج ینووچLهـھ یهـمرهـگ هـل ٢٦
 مoهب ،نووب مژد کIدنهھ مهدوهئ هک ،یــــسوون مهراتوگ مهئ نم ،ادهد یIون یک*مهدرهــــس ینتاھ
 ،اژوورو ماقهـش aتاک رهھ ریبنـشۆڕ هیین جرهم نایتوگ .هوهدرک نایهـسق نامهھ ڵاـس راوچ یاود
 :درک نایپاچ 0کلیمان کەو )0گIڕ( یەژۆhپ ڵاسم0ئ .تIژووروب

http://www.dengekan.info/dengekan/gshty/12119.html 
 
 هکید یزاو*ــش هب ادــشیهدنییائ هل چ و هواد aل میۆخ رتــش*پ چ هک ،هیۆخهبرهــس یک*ــساب همهئ ٢٧
 .هوهمبهد یووڕهبووڕ
 ەریبنـــشۆڕ و0ل رەوام0ج یدوخ منیبەد و ەو0منIوخەد م0ت0باب م0ئ ڵاـــس تو0ح یاود او اتـــس*ئ
 یناــش*پ ییاود ی0ندراژب0Lھ م0ئ .0یاووب 0ناو0چ*پ ارکەد ادک*تاک 0ل ،0ی0ھ یندناڕ0پ*ت یاناوت رتایز
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 و هدراید ۆب هوهنادک%ل نیرتمهک و هییکهراز یهگ$همۆک هک ،هم%ئ یهگ$همۆک

 ،تاکهد فسهو ازائ هب رهدنIوج و رهکراواھ یڤۆرم ،نوارک یناکهتوهکرهد

 یمزیناکیم همهئ .ت%$هد ]پ نامهوهئ یهناوهچ%پ کIڕ ایجۆلۆکیاس ادک%تاک هل

 ،تادب ناش%پ ازائ یۆخ هتسیو%پ ،هیین ازائ ت%نازهد ]تاک ڤۆرم .هییرگرهب

 مهب .تIرنهن هوال هب و هوهتاکب ادیتهیارۆز وانهل یۆخ ینIوش یهتسهبهم وهب

 ۆب هراکۆھ مادام ،هڤۆرم یهکهتخاس هرهھ هوید یتهیازائ هیهو%ش

 و )هشتین( هل کهی رهھ ،هتسهو%پ هوه$اڕۆم هب هک ،هوید وهئ٢٨.ندناجنوگۆخ

 و هوهنبهد یووڕهبووڕ نایۆخ یزاو%ش هب ادمهھهدزۆن یهدهس هل )دیۆرف(

 وهئ رتاود هک ،ێڕۆگ هنن%ھهد ادیجۆلۆکیاس و رکف هل ێون و زاوایج یهتساڕائ

 رهسهل هروهگ یسهکۆف یهوهب ،هوهتادهد گنهڕ ادشیبهدهئ هل هیهتساڕائ

 کهوهن ،هیایدیجارت .هکاچ کهوهن ،هڕهش هک ،تIرکهد ڤۆرم یهوهوان

 ٢٩.یتخهبشۆخ یهدژم یناد%پ کهوهن ،هرازائ ینینیب و هوهنووب$ووق .ینیبشهگ

 
 ناـم0ھ 0ک0تـــــــس*ل aجر0م 0ب ،ەواد ناـک0بزیح 0ب یگنەد ەرەواـم0ج و0ل م0ک یک0یەژIڕ 0ک ،نیاد
 یەژIڕ ،ەوودرک ش0کـــــــش*پ ادڕۆک 0ل م0ت0باــب م0ئ یەراــگژۆڕ و0ئ .ەواڕۆگ0ن و 0ناراــج یەو0ئ
 و0ئ یدن0باپ شی0تاـــس م0ئ ات تناکەراید ەریبنـــشۆڕ .ەووب زر0ب ناک0بزیح 0ب رەوام0ج ینادگنەد
 این0ت ۆhم0ئ م0oب ،ووب یــسایــس یناپەڕۆگ یز*ھ0ب یک*ن0یال یمالــسیئ ی0Lمۆک مەدو0ئ .ن0نابزیح
 )یدر0ھ نیبIڕ( ادک*تاک 0ل ،ەو0تەواد0ن aپ نایگنەد رۆز یکIرەوام0ج 0تاو .ەوان*ھ ییــسروک ک0ی
 ناویر0م( تو0کIڕ 0ب اد0مەدر0ـس و0ل .یت0ی0کەر0باڕ و 0بزیح م0ئ یافەو0ب یکIر0کیکۆکاد اتـش*ھ
 یک0Lخ ڵاـسم0ئ 0ک ،ادەد0Lھ یـسنووت ییناوخیئ ێ)ەزھ0ن( 0ب ادیڤیت یک*Lان0ک 0ل ینیب م)عیناق ایرو
 0ل 0م0ئ .0ــــشعاد ی0کەواراــــش ەوید تو0کرەد 0کنوچ ،ان نایرەد 0ب نایۆخ یتــــسیو 0ب ییاــــسائ

.تو0کرەد ینووڕ 0ب ادشی0کید ینIوش رۆز و بیرغ0م  
 
 نۆچ هک ،هوودرک هناکۆنـــــسرت هڤۆرم وهئ رهـــــسهل مراک ماوهدرهب ادمناکهنامۆڕ و کۆریچ هل ٢٨
 .هوهنراشب ادیتهیازائ تشپهل نایۆخ یسرت تIوهنایهد
 
 یرهسوون کهو دروک یرهسوون هکنوچ ،نزاوال هدن*ھ شیۆhمهئ ووکات هیۆب نامرکف و بهدهئ ٢٩
 ینووڕ هب تابوــــش یهدڤهح .هیهکهتخاــــس هوید یدنهباپ هکید یناک0یییاتهرهــــس هگLهمۆک وومهھ
 ،ادهپارخوهکاچ یمزیلاود یهوهرهد هل و هیهداـس دنهچ دروک یریبنـشۆڕ یتـشگ 0ب هک ،تـسخیرهد
 یهنتـــشیهگ*ت وهئ نامهھ دروک یریبنـــشۆڕ نیاد یناـــش*پ هوادووڕ وهئ .هیین یایند ینینیب یاناوت
 ،ارناز زۆریپ هب و ارد aپ یخهیاب رتایز ک*تــــش رهھ هل یهوهئ .هنایهھ ییاــــسائ یکLهخ هک ،هیهھ
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 و ڕوک ییدنهو%پ هل یۆخ یهوهندرکووچب چ و ت>هتسهد یندرکهروهگ چ

 .هوارسان )castration anxiety( ناسهخ یIرگ هب هک ،هوهت%نیبهد ادکواب

 یت>هتسهد ۆب تهرفهن و نIوج هواپوروهئ هل ]تاک یللیم یریبنشۆڕ ۆlمهئ

 یهراپ ،تاکهد ناوات هت>هتسهد وهئ هوهت%نIد نامریب هو و تIر%نهد یسایس

 وهل هوهئ ،نوارنهت تهبیات رۆز یناوهساپ هب یناکهکشۆک ،هیهھ یرۆز

 ژگdب تIرکان dتاو .تIرگهد روود هب هوهنووبووڕهبووڕ هل یۆخ هوهیهگIڕ

 تادهد ناش%پ او ت>هتسهد ]تاک ادشیهکید یهکال هب .نیچب اداو یاھیدژdئ

 یسرت نامهھ ناسید ،هوودنارزهماد یوهز رهسهل یتشهھهب

 هل .تIردب ک%ت تشهھهب ت%بهد نۆچ یهوهب ،هیهھ یهوهنهبووڕهبووڕ

 شیهنخهڕ اینهت .هیهنخهڕ هک ،هنو یرهھوهج یتش ادهکهته$اح وودرهھ

 کهو .ت%نIڕهپب%ت یناکهتسائ و هوهتIزۆدب ت>هتسهد یناکهیین%ھن ت%ناوتهد

 ،وارکیراید یک%ناسهک هل هییتیرب ت>هتسهد یللیم یریبنشۆڕ یال ارتوگ رتش%پ

 نینیبهد رهگهئ .هنای%ل یقڕ رۆز نای ،نIوهد شۆخ رۆز نای یهناسهک وهئ هک

 رهھ هوهئ ،هیاگائهب هناسهک وهئ یناکهییراکهدرو هل هدن%ھ هریبنشۆڕ وهئ

 هل نایوهئ ،هوه$هق نایمهئ :هیهھ هوهیهوهنووبووڕهبووڕ یسرت وهب ییدنهو%پ

 رهتفهد دنهچ هب ینادد یمقات راسیف ،تاکهد هیۆب یژق ن�ف ،ت%چهد نوومیهم

 ۆرۆی رازهھ هدن%ھ نایمهئ یتوول ییرهگرهتشهن یووچ%ت ،هوودرک رالۆد

 وهل یتش و تlIکان ارسیوس یکناب هب نایوهئ یلیبۆمۆتۆئ و کشۆک ،هووب

 نایک%شهب هناییرایناز وهئ .هیهوهنووبووڕهبووڕ یسرت یهناشین ،هتهباب

 وهئ ارتوگ رتش%پ کهو هکنوچ ،نوارتسهب$هھ نایهکید یهکهشهب م>هب ،نتساڕ

 نامهھ هب و ت%نیبب ییاسائان یهو%ش هب ت>هتسهد هیهوهب یتسیو%پ هرهسوون

 
 و هوهـنیLۆک*ل هـل هریبنـــــــشۆڕ وهـئ یال ازن و نهـگهـلۆـــــــس ،فاـتوھ .ووب یزاـبتـــــــشوەڕ یکم0چ
 .نووب رتگنرگ هوهنووبدرو
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 راسیف و ن�ف نهکهد راواھ وومهھ .تادب یهکید یهناوهئ یناش%پ شیهو%ش

 نایۆخ یتهبیات یاگداد ،رهوداد هنبهد نایۆخ رهھ هرگب ،اگداد هنهدب

 یزاو%ش مهئ یتشگهب رهھ .نهدهد نایسوونهراچ هل رایlب و ننIرزهمهداد

 تهمووکوح یناسرپرهب یی$هدنهگ و ناوات هل ساب یهوهئ هتاو ،هنیسوون

 هب تشپ یهنایهگ$همۆک وهب هتهبیات ،ت%نهداد ۆب نایاگداد تاکواھ و تاکهد

 ناینیسوون یخهیاب یهنارووتلهک وهل انهد ،نتسهبهد یکهراز یگنهھرهف

 ێوهل ه$انیشیفۆرپ یسوونهمانژۆڕ اینهت هوهئ .نوارنIڕهپ%ت هک%مهد ،هویناز

 ،تاخەدرەد ناسرپرdب یناوات ەوdگ$dب dب dتاو .تابهد اوائ یراک ۆب تسهد

 هریبنشۆڕ وهئ نین مهک .ناریبکانووڕ یکرهئ هتهووب هم%ئ یال یچهک

 هوهنایتهبیات ینایژ یندرکساب و سرپرهب هب نادنIوج یهگIڕ هل یهناگنابوانهب

 dناوdئ .هروهگ ید%موئ یهیام هتهنووب هییتهیارۆز وهئ یال و نووتوهکرهد

 ادنایۆخ ڵdگdل ناینتشیdگ%ت نامdھ و بەدdئ یایند وان dتdنووتاھ نایکIدنdھ

 وdئ .ەوودرک نایادیdپ ەوdیIڕ وdل dک ،dیdھ نایرۆز یرەوامdج .ەوان%ھ

 dب ]کنوچ ،ننزdم رۆز یریعاش و سووننامۆڕ dناوdئ dیاو ی%پ ەرەوامdج

 .نسوونەد ناوdئ ینامز

 هک ،هیهھ وادووڕ ۆب نایهداس رۆز یهوهنادک%ل و نتشیهگ%ت هناریبنشۆڕ وهئ

 هدن%ھ رهھ .هیین یک%تسک%تنۆک چیھ و هیۆخهبرهس کIوادووڕ رهھ هیاو نای%پ

 ۆب رهھ ایائ م>هب .هوهیهراب وهل راتوگ ینیسوون هنوهکهد اlک%ت ،تIد شعاد

 هب و هیین ووش%پ یهناوهئ یهوارکژIرد ؟هیIون یکIوادووڕ شعاد هنوومن

 ی%پ هریبنشۆڕ وهئ یچۆب ؟هووترگهنرهو یمرۆف شیناوهئ یتن%مهN%ئ نامهھ

 ،هوهت%$ۆکهد ی%ل ایج هب و هیIون هکید یکIوادووڕ رهھ نای هوادووڕ وهئ هیاو

 ت%ناوتان و هوودرکهن هدامائ ۆب یۆخ هکنوچ ؟تادهد رهسهل یرایlب رتتساڕ

 .تاکب تسورد ادهفیرعهم یناکهیاک و هوادووڕ وهئ ناو%نهل هنشک%ننۆک وهئ



 ٤٣ 

 هریبنشۆڕ وهئ .هکید ییھ و یجۆلۆکیاس ،یجۆلۆیسۆس ،ووژ%م یهیاک کهو

 هوهندنایهگاڕ ی$انهک مهل ماوهدرهب یهوهب ،هیهھ هوهندرکریب ۆب یتاک نیرتمهک

 ینامز هب هیۆب ،ت%بب نو ناواچرهب هل ادابهن ،یتهیترفوترج نایهکید یهوهئ ۆب

 ،ت%تسهبهد ]پ یتشپ یهوهئ و تIودهد هوهک%تش وومهھ یهرابهل یللیم

 ک$هخ ییراگژۆمائ تادهد یۆخ هب هگIڕ ]تاک ریبنشۆڕ .هییکهراز یرووتلوک

 یهوهئ هتهووتشیهگ کهیال هل هیهوهئ رهبهل هوهئ ،یۆlش%پ هت%بب نای ،تاکب

 یناوهب هتهقیقهح وهئ هیهوهب یتسیو%پ و هوان%ھ تسهد هب یواوهت یتهقیقهح

 مهل ینووچرهد یاناوت هریبنشۆڕ وهئ هکید یکهیال هل ،ت%نهیهگب شیهکید

 و هییلهزهئ ،هووتشیهگ ی%پ یهتسائ وهئ ت%نازهد او .هیین یاتس%ئ یهخۆد

 و ریبکانووڕ ینایژ یووژ%م هل .]نهگیب شیهکید یهناوهئ هتسیو%پ

 ک%پ نایوومهھ هک ،هیهھ ش%کاlجنرهس یرهھوهج یک%$اخ ادنافۆسۆNیف

 نایۆخ یهنیقهتساڕ ی$ام هب ییاینهت نایاlک%ت هیهوهئ شیوهئ ،ت%نهیهگهد

 ینادهوائ هل رهلگاج یریبنشۆڕ یچهک ،نناوڕهد هوهرهد ۆب هوIوهل و ننازهد

 زیگرهھ زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ یال ییاینهت .تاکان$هھ ،ت%بهن ادیغ$ابهرهق و

 وهل هیهگ$همۆک ینینیب هوهناوهچ%پهب ووک$هب ،هگ$همۆک هل هیین ناlباد یانام

 هتاگان ،ت%بهن ێوهل هرگب ،هراید ]ل یناکهووڕ وومهھ هک ،هوهنIوش

 ٣٠.یناکdییی>ووق
 

 

 &نخەڕ ینامز ینووبنو و رهلگاج یریبنشۆڕ

 
 ۆـب ەو0یـیدــــن0بـتـیرـکـنۆـک 0ل )یرـ*ـلو0ھ( و )رـ*ـلو0ھ( یـبـ*ـتـک یـیـک0ـــــــش*ـپ ۆـب ر0نـIوـخ تــــIرـکەد ٣٠
 ەو0ئ یــساب ادی0ک0ییک0ــش*پ 0ل .0ی0گIڕ یەژۆhپ یناکەوارکوiب 0ل 0ک ،ەو0تIڕ0گب ەو0ندناــشەو0Lھ
 .ت*ناوڕەد یریگ0شۆگ و ییاین0ت یکم0چ 0ل نۆچ )ر0گیدیاھ( ەوارک



 ٤٤ 

 

 ییجۆلۆیدیائ هکیرهخ ادندناڕهپ%ت یتسیو ییمهک و هنخهڕ ینووبهن یماجنهئ هل

 ،هوهناکهیاک وومهھ وان هت%نIزخهد یۆخ نییائ ییراکواھ هب تسهد>اب یبزیح

 نامهس%سۆرپ وهئ ییسرتهم یهوهئ ۆب ادهر%ل .ندنIوخ یهیاک یتهبیاتهب

 هوهنان%ھمهھرهب یکمهچ ۆب انهپ تIرکهد ،ت%ب واچرهب هل رتکاچ

)Reproduction(ی )وهئ هیهوهئ یتسهبهم هک ،نیهبب )ۆیدرۆب ریپ 

 ووک$هب ،هیین نهیال%ب ،تIرگهدیرهو هگندنIوخ هل راکدنIوخ یهرووتلوک

 اسنهرف یناکهگندنIوخ یهنوومن .ت%نIڕووسهدی$هھ ڵاز ییجۆلۆیدیائ

 یتهی>همۆک یهدرهورهپ هتاو ،نشیهزیلایسۆس ادنای%ت نۆچ هوهت%ن%ھهد

 ،ت%بب لیاق ه$از هییجۆلۆیدیائ وهب رهھ کهن ت%ن%ھباڕ او کات هیهوهئ یجنامائ

 یهو%پ واوهت هرگب ،ت%ن%جنوگب اد$هگهل یۆخ و یتساڕ هت%بب یال ووک$هب

 نتشیهگ%ت نامهھ هوهیهگIڕ وهل تسهد>اب ینیچ هیهو%ش مهب .ت%بب تسهو%پ

 تاکهد تسهدرهس ینیچ ی$ادنم ۆب یراکناسائ ندنIوخ ادهر%ل .تادب ]پ هژIرد

 یهوهئ یهوهب ،هوهتسهدرIژ ینیچ ی$ادنم مهدرهب هتاخهد هرهگهت تاکواھ و

 ،تاگهد%ت ی%ل یناسائ هب و هنایمهکهی یرووتلوک ،تIرنIوخهد ادهگدنIوخ هل

 رهب و تlIبباد یۆخ ینیچ یرووتلوک هل ت%بهد مهوود یهوهئ م>هب

 یرۆز یکهیهزو ،هیین یۆخ ییھ مادام هک ،تIوهکب ۆمان یهکید یکIرووتلوک

 ت%بان یهکهدنهمه$وهد ه$ادنم یاناوت نامهھ هیۆب ،تاگب%ت ی%ل ووکات ،تIوهد

 هب و ی$ۆبمیس یک%ت>هتسهد هت%بهد ندرکر%ف هیهو%ش مهب .تIوهکهد اود و



 ٤٥ 

 وهئ هیاو ی%پ یۆخ )ۆیدرۆب( هک ،تIرگهد ادڤۆرم رهسهب تسهد ین%ھن

 ٣١.هیهھ یهروهگ یکهییرهگیراک هوارنیبهن هت>هتسهد

 اتش%ھ یدروک یهگ$همۆک یهوهب ،هزاوایج ادمرۆف هل اینهت هم%ئ یال یهوهئ

 یڤۆرم یهوهئ هک ،هتش نامهھ ادکۆرهوان هل م>هب ،هویlبهن یییاتهرهس یتسائ

 رهسهب ی$اب هوهنیڕهپاڕ یاود هل هیهییجۆلۆیدیائ وهئ ،تIرکهد هدرهورهپ ]پ

 و رادت>هتسهد یبزیح یتهسایس هل هکهیهتاھک%پ .هواش%ک ادهگ$همۆک مهجرهس

 تسهھ ،نIرنIوخهد ادناکهگندنIوخ هل یهناب%تک وهل یناسائ هب ڤۆرم .نییائ

 ۆب کهیهگIڕ هتهووب ندنIوخ نۆچ تاگهد%ت وتاکهد یراکهشاوهچ هب

 رهھ کهن هوهشیالوهل .ڵاز ییجۆلۆیدیائ و ت>هتسهد یندرکتسیوهشوخ

 ک%$dمۆک رۆز هب شینایاواس یهچخاب ی$ادنمووک$هب ،ییاتهرهس یراکدنIوخ

 ادک%تاک هل ،نIردەد یناش%پ تdقیقdح کەو و نIرکهد رهب هل ]پ یتسک%ت

 .dیdھ نایdش%ک و ەوdتdنوارکdن غاس ناراکdڤاڕ یال dناوdئ

 هکید یکIراج و نیرگب واچرهب هل )ۆیدرۆب( یهتپ%سنۆک وهئ ادهر%ل تIرکهد

 ادک%تاک هل ،ناکهدهوهن هل ینام%لس ارتوگ ادی%ت هک ،هوهنیIڕهگب هنIوش وهئ ۆب

 اینهت هب ،ن%خووڕهد ناکهییمالسیئ یتسهد هب یرهبوروهد یناکهراش وومهھ

 وهرهب هوهتابوش یهدڤهح هل یچهک ،تادان هوهتسهد هب یۆخ و هوهت%ن%مهد

 یبزیح ییجۆلۆیدیائ هک ،هوهـ)ندنIوخ( یهگIڕ هل .ت%نهد لم ناخووڕاد

 ییراکواھ هب اھهورهھ ،هووترگ ادرهسهب نایتسهد نییائ و رادت>هتسهد

 کهیهو%ش چیھ هب هیهوهن وهئ .تاگهد ]پ ێون یکهیهوهن رهلگاج یریبنشۆڕ

 ،هوان%ھ نایمهھرهب ووش%پ یناکهوهن هک ،هوارزهمهناد هنووبیخای وهئ رهسهل

 
٣١ n & Lars Bo Kaspersen (red): “Klassisk og moderne Heine Anderse

samfundsteori”, Hans Reitzel Forlag, 3. udgave, København 2005, 
(360_362). 



 ٤٦ 

 ڤۆرم نی%$هد ناسید .هوهتهوارخ روود یۆخ یهووژ%م وهل واوهت ووک$هب

 .ت%نیبب ینووڕ هب هندنIوخ وهئ ییرهگیراک هوهنیڕهپاڕ یاود dل ت%ناوتهد

 مۆخ هب هگIڕ .نوdکەدرەد ناکهییفهلهس ادیتdیارۆز یرتdچ رIژdل رdھ dتهوهئ

 ،هـ)ناتسدروک یمIرهھ( یوان یهنۆز وهل یدروک یهگ$همۆک او م%Nب مهدهد

 ناو%نهل نتوهککIڕ ادIوهل .تIد ]ل ییدووعس یناتسبهرهع یهگ$همۆک کهو

 یهوهئ کهو هیهھ نایۆب یهکهتسهدوراد و اشاپ .هوارک ادتهسایس و نید

 هوهوان هل نۆچ نرگهن ینییائ یناوایپ هل ێڕ یهجرهم وهب ،نیژب تIوهنایهد

 یناکهرفاک هکۆرهس ڵهگهل نچب هیهھ نایۆب نامهئ .نهبهد هوIڕ هب ت>و

 ،نشۆنب یهم شیهوهک%پ هرگب ،نایتسهد وان هنهخب تسهد ،نشینباد ناھیج

 ناتسیرۆریت یژد یتس%تۆرپ هل یرادشهب اداسنهرف هل تاکان یدیهق شیهوهئ

 هوایند وومهھ یواچرهب هب ادهتاک وهل هنایۆخ یفام شیناوهئ م>هب ،نهکب

 نایناکاسای هب ێوگ هک ،نهدب ک%سهک رهھ هل هد$هج و نlبب زد یتسهد

 اتس%ئ .تIوهکهدرهد ینووڕ هب هکیرهخ همهئ ادناتسدروک یمIرهھ هل ٣٢.تادان

 کهو یۆخ و ت%چهن تسهد هل یمIرهھ یندربهوIڕهب هگنرگ هوهئ یتراپ ۆب

 ناکهییفهلهس کهو یزۆس$د یتسۆد ادشیهر%ل .هوهت%ن%مب کۆرهس

 ادیفهلهس ڵهگهل نایهش%ک نرت یناکهییمالسیئ هبزیح یدوخ هوهئ .هوهتIزۆدان

 ارتوگ کهو هکنوچ ،یتراپ کهوهن ،ننازهد یسرتهم هب ینتوهکرهد و هیهھ

 مادام ،نییاین$د یهگ%ج ،)یهبس م%$ان و ۆlمهئ م%$هد( ،یتراپ ۆب هناوهئ ۆlمهئ

 .]نهدهد یز%ھ و یتشپ$اپ هنبهد هرگب ،یهکهخۆد ینووچک%ت هنبان

 
 و ەوان ییەو0نارک وەر0ب ی0نارIوب یواگن0ھ یدووعـس ی0گ0Lمۆک ادوودرباڕ یL0اـس دن0چ م0ل ٣٢
 .ەوارک ش0کش*پ 0ساب م0ئ یەراگژۆڕ و0ل ەزاوایج
 



 ٤٧ 

 ینتشیهگ%ت یامهنب رهسهل هم%ئ یهگ$همۆک ینووبشهباد نی%Nب یهوهئ هنیهگهد

 یماجنهئ هل هتاو .هیهھ هوهییتهیارۆز وهب ییدنهو%پ ووک$هب ،هیین ادزاوایج

 ،هیین هوهییرزھ ینان%ھمهھرهب چ و یکیزیف ینان%ھمهھرهب چ ،هوهنان%ھمهھرهب

 نۆچ ت%ن%پهسهد هوهئ هییتهیارۆز وهئ یهتساڕائ ووک$هب ،ت%بهد شهباد هک

 وهئ .تIڕۆگب هکهرتهچ رIژ یخۆد هییراکشهباد وهئ یهوهئ ]ب ،ت%بب شهباد

 ووب او ی%پ هک ،ان%ھ یتروک ووز رهھ رهلگاج یریبنشۆڕ یهنووچۆب

 یتخهج .یتراپ ینووبز%ھ%ب یۆھ هت%بهد ینییائ یناوایپ یهیاپ ینووبز%ھهب

 یفهلهس و یتراپ رهسهب هگ$همۆک هکیرهخ ۆlمهئ هک ،هوهنیهکهد رهسهل

 و نوهکهدرهد یقهز هب هرهوهت وود وهئ مهک ینال نای ،ت%بهد شهباد

 هوهووڕ وهل یتراپ .تIوهکهدرهد نایهناتسۆد ییدنهو%پ رتایز ژۆڕهبژۆڕ

 ادیمالسیئ یمژوهت ڵهگهل نۆچ ت%نازهد رتکاچ ید یناوهل و هرۆز ینوومزهئ

 هل .هواد ]پ یهژIرد و هوودرک ییۆl%پ یهمهئ هوهخاش هل رهھ .تاکب ه$همام

 ییدنهو%پ ادرهبوروهد یناکهتهمووکوح وومهھ ڵهگهل یتراپ شیهوهرهد

 هب ینتشۆرف یراوب و هرۆز یک%توهن ینهواخ یهوهب ،هوودنارزهماد یوهتپ

 ادیشینار%ئ ڵهگهل و هدنهسهپ )ناگۆدرهئ( یایکروت یال .هواسخهڕ ۆب یکاچ

 هب شیهییدووعس یناتسبهرهع یال یتهیویناوت هرگب ،هیهھ یهنیرIد ییدنهو%پ

 هوهئ مادام ،هیین یک%$ۆڕ چیھ رهلگاج یریبنشۆڕ ادهر%ل ٣٣.تIرنازب تسۆد

 ،هوودناپهس یهوهئ یۆخ هکهرتهچ رIژ یر%فسۆمتdئ و هییتهیارۆز یتساوخ

 .هرهلگاج یرادهمتهسایس و رهلگاج یریبنشۆڕ ییراکواھ یمهھرهب همهئ هرگب

 وهئ رIژهل ک%نهیال رهھ ارتوگ ادی%ت هک ،هوهنیIڕهگهد هنIوش وهئ ۆب اتس%ئ

 
 یدۆتیم هک ،هوارک ساب aل یهدن*ھ ادهر*ل مoهب ،هیهھ رتدرو یهوهنیLۆک*ل هب یتــــــسیو*پ همهئ ٣٣
 .هواد یهگIڕ هکهتهباب



 ٤٨ 

 یندنازهب ووکنوچ ،تIڕهپهن%ت ی%ل ،هواناد یۆخ ۆب یکIروونس ادهرتهچ

 .هوهتIوهکهد ]ل یهکهییتهیارۆز یدوخ ینووبهڕووت هکهروونس

 

 مای&پ و ر&لگاج یریبنشۆڕ

 کهو هکIریبنشۆڕ .هییدیلقهت ینۆک یکIریبنشۆڕ مایهپنهواخ یریبنشۆڕ ۆlمهئ

 هن هکIریبنشۆڕ .هییتهیارۆز یناکهتساوخ یدنهباپ رادهمتهسایس و هدرکرهس

 .تlIبباد هییتهیارۆز وهل تIوهیشیهد هن و هیهھ یندناڕهپ%ت یاناوت

 ]ت یتشپ ت%Nب یهکهرهوامهج هب و تIوهکبرهد ماوهدرهب ت%بهد هکIریبنشۆڕ

 ه$انهک و همانژۆڕ هریبنشۆڕ وهئ .هیادنایوانهل هشیمهھ ووک$هب ،نوودرکهن

 وهب یۆخ ماوهدرهب یهوهئ ۆب ت%نازهد هگIڕ نیرتکاچ هب ناکهیینامسائ

 یتهباب مهھ هیاو یانام ،هیهھ یمایهپ ریبنشۆڕ ]تاک .تادب ناش%پ هرهوامهج

 ،تاکهد هتساڕائ نایمایهپ شیهناوهئ مهھ و هوودرک یراید یهکهمایهپ

 یۆخ یهیهو%چراوچ وهئ وانهل هریبنشۆڕ یهوهنام یانام همهئ هک ،نوارسان

 .هواش%ک یۆخ ۆب

 هیهوهنووبووڕهبووڕ ،تاکهد تسورد ک%فۆسۆNیف و ریبکانووڕ رهھ یهوهئ

 رهھ هک ،ینادهوهتسهدهبۆخ کهوهن ،ادهگ$همۆک یناکشک%ت و ناخووڕاد ڵهگهل

 تIرکهد .هوهندرکریب یIون یهتساڕائ یهوهنیزۆد یرهتکاف هت%بهد هشیهمهئ

 یسنارف یشڕۆش یۆھ هب نۆچ هوهنین%ھب هنوومن هب )�گیھ( اینهت هم%ئ ادهر%ل

 یهوهندرکریب هل ەروdگ ییراکناڕۆگ هوهیهکهمهدرهس یاینام$هئ یخۆدوراب و

 رت$ووق و ت%ن%تسهد وات یدازائ ۆب ییتIونیت رتایز هوهمهل هرگب ،تاکهد ادیۆخ

 ،ت%ن%ھهداد )Negation( نشیهگ%ن یتپ%سنۆک هوهووڕ مهل .ت%ناوڕهد ایند هل

 هل نتشیهگ%ت ۆب هیهگIڕ هکات نایهمهئ و هکیتک%لاید یهوارکهنایج یک%شهب هک



 ٤٩ 

 هب .یهکهژد ۆب هوهکهیهکۆریب هل هوهنتساوگ هتاو نشیهگ%ن .یرایشۆھ

 ڤیتهگ%ن هیاو ی%پ هیۆب ،ڤیتهگ%ن ۆب هوهڤیتIزۆپ هل هوهنتساوگ هکید یکهیانام

 کهی نایکوودرهھ رتاود هک ،هشیڤیتIزۆپ ،هڤیتهگ%ن یهیهزادنهئ وهئ نامهھ هب

 هیهوهندرکیفهن یزاو%ش مهئ هیهو%ش مهب .ادرت>اب یک%خۆد هل م>هب ،نرگهد

 رهھ هک ،هوارکراید یک%شهب یهوهندرکیفهن ووک$هب ،هیین واوهت یهوهندرکیفهن

 کۆرهوان ادشیهیهوهندرکیفهن وهئ یماجنهئ هل .هوهتIوتهد هکیرهخ یۆخ

 و هرت>اب م>هب ،هیIون ،تIد تسهد هب ادهو%ن وهل یهماجنهئ وهئ .هوهت%ن%مهد

 یس%سۆرپ یهگIڕ هل هتاوهک .هرتدنهمه$وهد ووش%پ یهتپ%سنۆک وهل

 )�گیھ( هک ،هیهیهگIڕ وهئ همهئ ڵاحرهھ هب.هووب دنهمه$وهد هوهوهندرکیفهن

 امگۆد ،هیهوارک یک%کمهچ نشیهگ%ن یهوهب ،تاکب هڤاڕ ]پ یعیقاو تIوهیهد

 رهسهل یتخهج )زویکرام تر%بر%ھ( کهو .هیهھ ییماوهدرهب یاناوت و هیین

 یواخووڕاد و واکشک%ت یعیقاو هوهتپ%سنۆک وهل تIوهیهد )�گیھ( هوهتاکهد

 ۆب و ت%کشب ک%ت یسایس یم%تسیس ت%بهد رهھ هتاو .هوهت%نIوخب اینام$هئ

 .تIڕۆگب )a new rational order(ین�قهع یIون یک%م%تسیس

 ٣٤.هوهیاک هتهیان یژیتودنوت ]بهب شیهیهو%ش مهل یکهییراکناڕۆگ

 هوهرازائ یهگIڕ هل مادام ،تاکب یراکناڕۆگ یهوهل هروود رهلگاج یریبنشۆڕ

 ریبنشۆڕ هب هیاناوت وهئ هرازائ اینهت ادک%تاک هل ،هوهت%بان عیقاو یووڕهبووڕ

 .هوهت%بب ڵووق یرهبوروهد هل و یۆخ هل ت%شخهبهد

 زاوایج یهتساڕائ ،ت%ن%ھهد ادرهسهب یناڕۆگ و ت%ن%$ووجهد یتهیارۆز یهوهئ

 هییتهیارۆز وهئ رهب ]تاک ،هوارزاوخهن یکIز%ھ هک ،شعاد .هیهناوهچ%پ و

 سروق .ت%نIژهھیهد هشیوهئ رهھ م>هب ،تIرنهد هوال هب یدنوت هب ،تIوهکهد

 
٣٤ Herbert Marcuse, reason and revolution, Hegel and the rise of social 

theory, 2nd edition. (London: Routledge and Kegan Paul), 1955. Pp 51 



 ٥٠ 

 ت%$هد نام%پ همهئ هک ،نینیبب ،ت%ب شیمهک رهگهئ هناژهھ وهئ یمهھرهب هیین

 کهوهن ،تIڕۆگهد و تIژووروهد هناوهچ%پ یهتساڕائ هب اینهت هییتهیارۆز وهئ

 یهیهتساڕائ وهئ هم%ئ یریبنشۆڕ اتش%ھ هک ،هوهنهدهد یییاوهن$د یهنارکف وهب

 یووڕهبووڕ هنخهڕ یدۆت%م  هب هنایشیووتسیو یهناوهئ ۆخ .هووترگهن

 ٣٥.نییاتهرهس نایناکه$وهھ و همهک نایهرامژ ۆlمهئ ووکات ،هوهنبب

 
35   یک*تــسائ 0تابب 0م*ئ ی0گ0Lمۆک ییناوت شعاد ی0کۆــش و0ئ .نکۆــش یم0ھر0ب ناکەرو0گ ەرکف

 .0یەڕۆک م0ئ یندرکـش0کـش*پ یراگژۆڕ متـس0ب0م .ینیبنامەد ر0بو0م0ل ڵاـس دن0چ یەو0ل رتزاوایج
 0یاو ی*پ و0ئ .0ناـمـــــــشیۆخ یL0ووج یم0ھر0ب )�ـگیھ( ینیناوڕ 0ب م0oب ،0ناـمۆخ یم0ھر0ب شعاد

( ینiق0ع یجنامائ ،0یەو0تـــــشپ 0ل نایجنامائ ناک0یییووژ*م ەوادووڕ rational aim  ی�ق0ع 0ک ،)
 و0ئ ر0ـــــس0ب یواو0ت یت0oتـــــسەد و ەدنەواوخ ریگتـــــشگ ی�ق0ع .ت*نIڕووـــــسەدنای0Lھ ریگتـــــشگ
 ،ن0کەد ادووژ*م یتوەڕ یندناووزب 0ل یرادش0ب ک0ی کەو 0پارخ و 0کاچ 0یۆب ،0ی0ھ اد0ناوادووڕ
 aپ نایLۆڕ ەوەریگتــــــشگ �0ق0ع و0ئ ن0یال0ل ەو0نایپارخ 0ب و کاچ 0ب شیناکەر0تکەراک ادک*تاک 0ل
 تاکواھ م0oب ،یرایتخ0ب یۆناـــش 0ب کەو0ن ،ت*نازەد یدیجارت یۆناـــش 0ب ووژ*م )�گیھ( .ەوارد
 یاتەر0س 0ل ر0ھ .ن*Lووجەد ادیدازائ ی0تساڕائ 0ب 0ناییدیجارت ەوادووڕ و0ئ ووم0ھ ت*نیبەد یاو
 یندن0ــسەر0پ 0ل 0گج ،0یین ک*تــش ناھیج یووژ*م 0ک ،ت*ن0ی0گەدیاڕ اد)ووژ*م ی0ف0ــسل0ف( یب*تک
 رتاـیز ییدازاـئ 0ب اـت ،ەو0ـــــــش*پ 0ت*چەد ەو0ئ ۆب ووژ*م .ەو0ییدازاـئ 0ب تـــــــسەو*پ ییراـیـــــــشۆھ

ۆب یچر0گ0ئ 0ناوادووڕ و0ئ  .تاــگب  ،نو0کەدرەد ادووژ*م 0ل ڤیت0گ0ن یر0تکاـف کەو ک0یەواـم 
 0یۆب ،ەواراـئ 0ننIد یراـیـــــــشۆھ و ننیبەد ادەووژ*م و0ئ یتوەڕ یندـنoووج 0ل ڵۆڕ راـجاود م0oب
 0ل و یت0ی0ک0ییدازاــئ ک0یال 0ل 0ناــیگ و0ئ 0ک ،ەر0ب 0ل یناــیگ و 0کIرەو0نووب ووژ*م 0یاو ی*پ
 ییدازائ وەر0ب ووژ*م یتوەڕ 0یەو*ـــــــش م0ب .0ییدازائ و0ئ ۆب ەو0ئ ینتـــــــشی0گ*ت شی0کید یک0یال

ەو0ب م0oب ،نەدەد aپ ەژIرد 0توەڕ و0ئ ن0ناــییدــیجارت ەوادووڕ م0ئ ر0ھ 0ک ،ەرتاــیز  ووژ*م اد
 ییرایــشۆھ ەو0ناو0ل ارتوگ کەو 0ک ،تIد یزارو0ھ و یژ*ل ،نادال ،ناتــسەو یــشووت ،ەر0ب0لنایگ
 یراــگزڕ ۆب نۆچ( یناـــــــــشینواــن رIژ0ل ی0یۆگوتفگ و0ئ 0ناوhب .تــ*ن*ھەد تـــــــــسەد 0ب یۆخ

:یت0یکنیل 0م0ئ 0ک ،)؟ەو0مIڕ0گەد  
 یییەداـماـئ( یەراـب0ل رووـــــــس0کاـک ر0موع ناوراـک ڵ0گ0ل ۆگوتفگ ؟ەو0مIڕ0گەد یراـگزڕ ۆب نۆچ

نام*لس ناوش .د :ینادزاس  …  Dengekan –  ەو0ی)یراگزڕ
 نی0کب ادـــی0پ ادـــناـــمۆخ 0ل 0یاـــناوت و0ئ نیناوتب ،0یەو0ئ ،0گنرگ نم ۆب اد0تاـــــــــس م0ل یەو0ئ 
 0ل ەرگب ،ەو)0ـــــــشتین( 0ل 0نتـــــــشی0گ*ت م0ئ 0ک ،یکیزیفاـــت*م یندرم ،نینIرمب ناـــمناـــک0م0ھر0ب
 و )ادیرIد( ،)تراب( ،)ۆکۆف( ،)ر0گیدیاھ( 0ل ک0ی ر0ھ 0ب و تادەد0Lھ ر0ـــس ەو0ـــــــــــ)رIواھن*پۆـــش(
 ینتو0کرەد .ید یک0ی0کۆریب ینووبکیاد0ل یوان*پ 0ل ک0ی0کۆریب یندنارم .تIڕ0پەد*ت ادید ی0ناو0ئ
 .تادەد ناــش*پ 0ییراکناڕۆگ و0ئ ادناک0ماق0ــش ر0ــس0ل چ و اید*مLایــشۆــس 0ل چ 0ناییخای ەوال و0ئ
 یریبنـشۆڕ 0یۆب ،ووب0ھ ادتابوـش یەدڤ0ح یمەدر0ـس 0ل ی0نامز و0ل ەزاوایج واو0ت 0ناو0ئ ینامز
 .0تLاـگ ی0یاـم 0تەووب گـنیلگاـج 0ناـییخاـی ەوال و0ئ یال ەرگب ،ەواـم0ن یناراـج یLۆڕ ناـم0ھ ر0لگاـج
 0ک ،ینیبەد نامم*تـــس*ـــس و ت0مووکوح یناخووڕ یکیژۆل ماوەدر0ب ادتابوـــش یەدڤ0ح 0ل ر0گ0ئ
 0کیژۆل م0ئ 0ناوال و0ئ یال ەو0ئ ،رۆریت 0ل 0کIرۆج ت*Lەد )ۆیماک( کەو و 0ــشڕۆــش یکیژۆل 0م0ئ
 رتایز ۆب .0یین ی0گتــــــسIو و روونــــــس نووبیخای 0کنوچ ،ەو0تەووب ڵاک م0ک ینال ،ەواکــــــش ک*ت

( یزIوار0پ 0ناوhب 0یاکت ،نووبیخای یکیژۆل و شڕۆش یکیژۆل ناو*ن ییزاوایج 0ل نتشی0گ*ت 39 (.  



 ٥١ 

 ،نریبنشۆڕ ناکهو%ش هل کهیهو%ش هب ک$هخ وومهھ هیاو یڕهواب )یشمارگ(

 ریبنشۆڕ هب ،هیهھ ناییرهگیراکو ن>اب یرکف ینهواخ یهناوهئ رهھ م>هب

 ایج ی$هنۆیشیدارت یریبنشۆڕ هل ،هکیناگرۆئ یریبنشۆڕ یتسهبهم .نIرنهداد

 هل رهگیراک ی$ۆڕ ت%ناوتهد ]تاک ریبنشۆڕ ت%Nب هیاو هوهئ کهو ٣٦.هوهتاکهد

 ینهواخ هت%بهد و ت%نIڕهپهد%ت یللیم یتسائ هک ،ت%نیبب ادهگ$همۆک

 ییدنهو%پ هوهناlباد یIڕ هل اینهت یهوهب ،هنازۆدdنخەڕ و تهبیات یک%نتشیهگ%ت

 نایناکهرهبهلهکونوک هل هنادازائ و ت%نlIچپهد هوهناکهگتسهدوماد هب یۆخ

 تIرکهد .ت%نیبب زۆدdنخەڕ ی$ۆڕ همهتسهئ هییدازائ وهئ ]بهب هتاو .ت%ناوڕهد

 یتسائ ووک$هب ،ک$هخ یتسائ رهھ کهن زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ تIرتوگب

 وهئ هرتایز یهوهنووبدرو و ێون یرایسرپ اینهت هک ،ت%نIڕهپهد%ت یشیۆخ

 .ید هنن%ھهد هندناڕهپ%ت

 ،واچرهب هت%ن%ب او یۆخ ینایژ هویناوتیهن نۆچ کهو هم%ئ یڤۆرم یتشگdب

 هووتاھهن یشیتسهد هل هو%ش نامهھ هب ،هیین یرادهمتهسایس و هدرکرهس

 ]ل یاو نادتسهدهل یسرت ووک$هب ،هوهرهد هتاکب یۆخ یایند هل ریبنشۆڕ

 رۆز نایهرابهق و ت%ش%کب نایهنIو ادناکهناسفهئ یزاو%ش رهسهل هوودرک

 هکۆش وهئ یهگرهب هم%ئ هگنرگ م>هب ،تادب ناش%پ،نهھ یهوهل رتهروهگ

 رهلگاج ،نینازهد نامهروهگ هب ]نIود یهناریبنشۆڕ وهئ یهبرۆز هک ،نیرگب

 اینهت هیاو م%پ .هیین نایییdنخهڕ ییرکف یکهیهژۆlپ چیھ ۆlمهئ و نووچرهد

 
 
٣٦ Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen (red): “Klassisk og moderne 

samfundsteori”, Hans Reitzel Forlag, 3. udgave, København 2005, 151 
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 مهئ یتسائ رهھ کهن تاکب ]ل ناماو ت%ناوتهد هیهو%ش مهل یک%کۆش

 ٣٧.نینIڕهپب%ت شیاتس%ئ یهخۆد وهئ ووک$هب ،هریبنشۆڕ

 یندناڕهپ%ت یتساوخ هک،زۆدdنخەڕ یکIریبنشۆڕ رهھ یهن>اخ وهل ]کهی

 ریبنشۆڕ یکرهئ ،هیهوهئ ،تاگهد%ت نای%ل ،هیهھ یرهلگاج یریبنشۆڕ یلIدۆم

 یراک هشیمهھ .هتخهس یک%س%سۆرپ هوهندرکریب و هسروق یک%کرهئ

 یهو%ش هل ییتهی>همۆک یت>هتسهد چ ،یسایس یت>هتسهد چ ت>هتسهد

 کهن ناوهئ یهوهب ،هناسائ ید یهناوهئ و هگتسرهپ ،هناخباتوق ،ناز%خ

 هل ڕهش تIرکب نایشیۆب ات ووک$هب ،ننIڕهپب%ت یتهیارۆز هیین نایتسهبهم

 ،یجۆلۆیدیائ .نهکهد ادهریگ%ج هخۆد وهئ یهوهنتش%ھ یوان%پ

 یراکناسائ رهسهل ینییائ ییجۆلۆیدیائمهھ و یسایس ییجۆلۆیدیائمهھ

 و نIرکهد رهب هل یناسائ هب هک ،نهھ نایک%پیسنیرپ دنهچ .نوارزهماد

 و هناخباتوق ،هگتسرهپ ،ناز%خ کهو یناکهگتسهدوماد وومهھ .هوهنIرتوگهد

 یراک م>هب ،ن%پسهچهد ادکش%م هل یناسائ هب و هوهن%Nنایهد شیرت یرۆز

 و تاکب هناپیسنیرپ وهل ناموگ ت%بهد یهوهب ،هسروق ریبنشۆڕ

 رهبهل رهھ .هوهت%بب نایووڕهبووڕ ێون یایدیائ هب هرگب ،هوهت%ن%شهوبنای$هھ

 م>هب ،ت%کلهد هوهناکهقهز و هروهگ هتش هب رهلگاج یریبنشۆڕ هشیهوهئ

 نایIون یهتساڕائ و ت%چهد ۆڕ ناکهدرو هتش وان ۆب زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ

 یۆخ یهرابهق هل یهش%ک هیین هوهئ ریبنشۆڕ هیهو%ش مهب .هوهتIزۆدهد اد%ت

 یهش%ک هیهوهئ ووک$هب ،تاکهد تسورد یۆخ یهرابهق یهدن%ھ نای ،رتکووچب

 یووڕ هدن%ھ هک ،یللیم یریبنشۆڕ .ت%ن%ق$وخهد یۆخ یهرابهق هل رتهروهگ

 
 کەو ،ەووتەو0کرەد 0ناییخای ەوال و0ئ یال ۆhم0ئ ،ەووترگاد ر0ـــس0ل م*پ مەدو0ئ ی0کۆـــش و0ئ ٣٧
 .ارک aپ یەژامائ اد)٣٥( یزIوار0پ 0ل
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 ڵهگهل تIوهیهد هیین هوهئ رهبهل ،هوهت%بان ادوج ی%ل و هییتهیارۆز هل

 یاناوت هیهوهئ ووک$هب ،تاکهد ۆب یهشهگناب یهوهئ کهو ،یژب ادیناکهمهخ

 ،هناتسوهتسهد ادIون یرایسرپ ینتشڕاد هل یهوهب ،ت%N%ھب ]ج هتسائ وهئ هیین

 ادوهم ت%ناوتهد ریبنشۆڕ هوIون یرایسرپ یIڕ هل اینهت ادک%تاک هل

)Distance(ییکهرهس یجرهم هک ،تاکب تسورد رهوامهج و یۆخ ناو%ن ی 

 هل هییتیرب هفهسلهف هوهسارۆگاتیپ هل( هیاو ی%پ )برهح یلهع(.هنان%ھاد

 ی%ل و تIرگان یهگرهب تشگ مادام ،تشگ ییھ کهن ،تهبیات یندرکر%ف

 رهبنارهب هل ناکهییتساڕ هیین کاچ هتاوهک .تادهد یشیک%ت هرگب ،تاگان%ت

 و ێرگ هل نIرکب رامۆت کهیهو%ش هب هتسیو%پ ووک$هب ،نIرتوگب ادرهوامهج

 نناینایاش هک ،]نهگب نایتسهد هناوهئ اینهت کهیهداڕ هب ،نبهن ی$اخ ڵۆبمیس

 ٣٨.)نهدهد ]پ ناینایۆخ یقهھ و

 یهش%کواھ یروونس هل مهتس و روهج ۆب یللیم یریبنشۆڕ ینیناوl%ت

 روهج هیاو ی%پ هریبنشۆڕ وهئ هتاو .تIڕهپان%ت )ییاتۆک و تساڕهوان ،اتهرهس(

 تIڕهگب ادنایاود هب ووکات ،هیین نایرۆجوارۆج یکنیل و نۆخهبرهس مهتس و

 هیاو ی%پ .ت%ناوڕهد نای%ل ڵهکیزیف یتش کهو هیهو%ش مهب .هوهتادب نایک%ل و

 ،تIد یییاتۆک و ت%كشهد ک%ت رتاود ،تساڕهوان هتاگهد ،هیهھ یاتهرهس م$وز

 ،نن%ھهد یراک هب ک$هخ هناژۆڕ یهنامز وهئ ،هتسیو%پ یناسائ یک%نامز هیۆب

 هیهداس هتشیهگ%ت وهل تشپ رهنIڕهپ%ت و زۆدdنخەڕ یریبنشۆڕ ادک%تاک هل

 ید یک%کمهچ رهھ هل چ و یرادرۆز یکمهچ هل چ هوهوان هل و تاکهد

 هتاو .تIرگب هو%پ نایتسهد کهوهن ،ت%نIڕهپبنای%ت یهتسهبهم وهب ،ت%ناوڕهد

 زاوایج یهکید یهتساڕائ نایهد و ت%ن%کشهد ک%ت هیهتساڕائ هکات وهئ

 
 ١٢ص ،١٩٩٣ ،یلوالا هعبطلا ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا ،هقیقحلا دقن ) IIهقیقحلاو صنلا( ،برح یلع ٣٨
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 :نسوونهد اد)ناکهگۆ$هیاد( یب%تک هل )]نراپ ر%لک( و )زۆلۆد لیژ( ٣٩.ت%ن%ھهداد

 یک%ک$هخ .نای%ل هنووچرهد ووک$هب ،هیین ناکهرایسرپ یهوهنادم>هو جنامائ(

 م>هب ....هنووچرهد یانام رایسرپ یهوهندرکهرابوود هیاو نایڕهواب نهھ رۆز

 ٤٠.)ید هتهیان اوائ زیگرهھ نووچرهد

 نای ،ک%نهگۆلس،کهیازن ،ک%نIوج اداوائ یکIر%فسۆمتdئ هل ۆlمهئ ]شهد

 هوهئ م>هب ،نب رتگنرگ نامۆڕ و رعیش نایهد هل رهلگاج یریبنشۆڕ یکIراواھ

 یهناوهئ و یراکهو%ش یرهنوھ ،کیزویم ،ۆناش ،کۆریچ ،نامۆڕ ،رعیش رهھ

 
39 0ــسوون یرۆز یک*ــش0ب یرکف ر0ــس0ب شی0تاــس م0ئ ات 0ک ،0ــشڕۆــش یکیژۆل ەو0ئ اد0م*ئ یر  

 0ل نامۆڕ( یوان رIژ0ل ڵاـــسم0ئ .ەو0تەوام یۆب ەو0ت0ـــسایـــس 0ل  و 0ناـــسائ ی0ک0ییتـــساڕ .L0از
 ەواد مLو0ھ ادIو0ل و مدرک اد0Lگ0ل یک0یۆگوتفگ )قیدـــــس ناو0خاـــــش( اد)گنەدەرف ۆب ەو0گنەدکات
 یییاتۆک و تـساڕەوان ،اتەر0ـس شڕۆـش .ەو0م0کب ادوج ک0ی 0ل نووبیخای ییھ و شڕۆـش یکیژۆل
 شیۆhم0ئ ات0ھ .ییاتۆک یLاخ 0تاگان و 0ی0تساڕائەرف 0یاو ی*پ )ۆیماک( کەو نووبیخای م0oب ،0ی0ھ
 )ییاـتۆک و تـــــــساڕەواـن ،اـتەر0ـــــــس( یپیـــــــسنیرپ ی*پ0ب ناـمۆڕ یرۆز یک*ـــــــش0ب م0ھ 0م*ئ یال
 .پارخ و شاب ینامۆڕ ۆب رەو*پ 0تەوودرک یەو0ئ شییلـــــــــــلیم یرگ0نخەڕ م0ھ و تIرــــسوونەد
 ادبەد0ئ ر0س0ب نایۆخ 0ش*�ک و بLاق کەو 0ک ،ووب0ھ ەو0ناحال0بەز 0ییرۆیت و0ب ییدنەو*پ نچIرگ
 ەوەواـن یتاـک و اـکـــــــش کـ*ت شیتاـک ی0ییکەرەد �0*ھ و0ئ ،ناـیەو0ناـکووپ ڵ0گ0ل 0یۆب ،دـناـپ0ـــــــسەد
 ارتوگ کەو ...نرIدۆمتــسۆپ ینامۆڕ یک*ت�0ــس0خ ەووب یت0لت0ل ارتوگ کەو 0ک ،درک ادی0پ یخ0یاب
 یکیژۆل نام0ھ 0ک ،L0از ادــسووننامۆڕ یرکف ر0ــس0ب نووبیخای یکیژۆل کەو0ن ،شڕۆــش یکیژۆل
 یرووــــــشاب 0ل شڕۆــــــش ۆhم0ئ .ییاتۆک 0تاگەد و تhIبەد ناکەوارکیراید 0غانۆق .0ت0ــــــسایــــــس
 ووک0Lب ،ەووترگ ادناماــس ر0ــس0ب یتــسەد ر0ھ ک0ن 0ک ،یۆخ یجنامائ 0تەووتــشی0گ ادناتــسدروک
 یەو0ب ،ەو0ت*بەد کیزن تـــــشھ0ب ی0کۆریب 0ل ەو0ئ .ت*نازەد یۆخ ییھ 0ب شیناک0ـــــس0ک یدوخ
 0ت0نووچ .ەو0ت0نوارد تـــشاداپ و نووتـــشی0گ 0یییاتۆک م0ب ناچو*ب یتاب0خ یاود ناh*گـــشڕۆـــش
 شیناـــسووننامۆڕ .ن0کب تو0کوـــس0Lھ نایۆخ یووزەرائ 0ب نناوتەد و ەوەو0نیـــسرپ*ل یەوەرەد
 ر0ھ شیناو0ئ یناـمز ناـم0ھ 0ب و ەو0تەویزۆد ناـیۆخ ادـییاـتۆک ناـم0ھ 0ل ناـک0غاـنۆق ینیhب یاود
 یتاک ی*پ0ب و 0ی0ھ ی0تــساڕائ ک0ی ارتوگ کەو شڕۆــش ...ەزاوایج نای*ل 0ک ،ەو0نhــسەد ک*گنەد
 ەوەرەد یتاک یکیژۆل .ن0ھ یرۆجوارۆج ی0تـــــساڕائ نووبیخای م0oب ،ەو0ـــــش*پ 0ت*چەد ەوەرەد
 و گـنەدـکاـت شڕۆـــــــش ،رت یک0یاـناـم 0ب .تـ*نIرز0مەداد یۆخ یەوەواـن ییھ و تـ*ن*کـــــــشەد کـ*ت

( زـغوـب یـکـم0چ 0ل نووـبـیـخاــــی )ۆـیـماــــک( .0گـنەدەرـف نووـبـیـخاــــی Resentment  روود واو0ت )
( ییەر*ئ یەواچر0ـــس زغوب یەو0ب ،ەو0تاخەد Envy  ،0ک*تـــش ینەواخ تاخەدرەد یۆخ او و 0ی)

 ،دوخ ینووبیوارھەژ 0ب ەو)ۆیماک( ش*پ 0ل )ر0لیــش سکام( ،ەوودرک ریگاد نای*ل رت ی0ناو0ئ م0oب
( یوارھەژدوخ نای Autointoxication  ،یتـــسیو0ـــشۆخ 0ب نووبیخای ادک*تاک 0ل ،تابەد یوان )

 ،0ت0باب 0ل یووڕ ،ت*Lوقەد0Lھ ەوەزغوب 0ل 0ک ،ییەر*ئ .ەوارک شۆگ )رت ی0ناو0ئ ییتــسیو0ــشۆخ(
.ەوان*ھ ک*پ ی0یییەر*ئ و0ئ ،0ی0ھ وارکیراید یک*ت0باب ی0یانام و0ب  

 
 همجرت ،هـــسایـــسلاو یـــسفنلا لیلحتلاو بدألاو هفـــسلفلا یف تاراوح ،تینراب ریلک _زولود لیج ٤٠
 ١٩٩٩ ،برغملا _قرشلا اقیرفا ،یملعلا دمحا _ناقرزا یحلادبع
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 هل و نوارزهماد یزاوایج رهسهل مادام ،نlبب ناکهنهمهز نناوتهد نهکید

 .نن%ھب مهھرهب یزاوایج هیهھ ادنایاناوت

 

 

 ادکرامناد هل چ و دIوس هل چ رانیم%س وود هل )٢٠١٥( ی$اس هساب مهئ :ینیب%ت

 انەد ،نووبارک یراید یناکdییتەڕdنب d$اخ اینdت یdکdییتساڕ .هوارک شهکش%پ

 مزیزائ یIڕواھ .ەوەدرک مو�ب اد)ناکdگنەد( dل رتاود ی$اس .ەوەووبارسوونdن

 ادی%پ dیۆب ،ەوdتIرکب و�ب ناسید ووب شاب ]پ یاو )یمیحەڕ رەوالد(

 راک هب م)هنیرۆز( یهشو مهدوهئ .ەویسوون ۆب مکIزIوارdپ دنdچ و ەوdمووچ

 شی)رگdنخەڕ( یdشو .هرتتسورد )یتهیارۆز( مهکهد تسهھ م>هب ،ووبدرب

 .ەواڕۆگ )زۆدdنخەڕ( ۆب

 

 

 


