
 

 
 

 »هتیڤیتك0بوس و تهقیقهھ« یهرابرهد
ۆکوف ل5شیم ڵ'گ'ل ناوارف و ەوارک یک'یۆگوتفگ  

دهمحهئ ناور:س :ینا06گرەو  
 

 نیڤی-پڤ-ھ ،رزھ ،تابوش ی١٤

 

 

 یرهبۆتكۆئ یمهیAس و تسیب هل هك یزیلگنیئ ینامز هب $یەوارک و یتشگ یک$یۆگوتفگ $مهئ

 هگAت هل كIدنهھ ۆکوف ادیAت هك ،ەووچ هوIڕهب یلكرAب هل اینرۆفیلاك یۆكناز هل ١٩٨٠

 هب تهرابهس هك هوهتادهد هنارایسرپ وهئ یمTهو و هوهتاكهد هرابوود ناكهواركساب

  .ووڕهتهنوارخ یۆخ یناكهراك



 ٢ 

 

 نانادAپناد یزاوایج واوهت یكهیهنامیرگ ادهرAل هك مواچرهب هتIد او :مهكهی یرهكرایسرپ

 یبAتك منازب تIوهمهد و درك تفسهو هك یهیهوارزهماد هتاھكAپ وهئ هتاو ،هیهھ ینووب

 ؟تIرگهد bج ادۆت یهكهشخهن ای هوAچراوچ هل نۆچ نیتسهگۆئ سیدهق یناكهنانادAپناد

 ؟تاكهد هسانAپ نانادAپناد یمهیAس یرۆج هبAتك مهئ ایائ

 یهرابرهد ملهسهتورAت كهیهداڕ ات یكهیهڤۆرش نم .هیهوAئ هب قهھ واوهت ،dbهب :ۆكوف

 هل رهگهئ .١ووبهن میهوهندنIوخ یتهفرهد هتهبdهئ مTهب ،ووبدرك هدامائ نیتسهگۆئ سیدهق

 ینانۆی یناكواب هك هوهمهكهد هتش وهئ رهسهل تخهج رتایز ادنیتسهگۆئ سیدهق ]یركیف[

 هك هیهراكۆھ مهئ رهبهل ]اوهئ[ ،دربهد نایوان exagoreusis و exomologesis هب

exomologesis و exagoreusis ش كهیAپناد یزاوAو نواركییهوارزهمادهب یناناد، 

 exagoreusis و exomologesis :ووبهھ نایناكهوارزهماد یناكهییدنهمتهبیات یواوهت

 وومهھ ینشهچ ،كهییراكناڕۆگ و ،ادیكdهخ رهسهب دناپهسهد ناینووبدنهباپ كdAهمۆك

 هل .تهییحیسهم یووژAم یییاژIرد هب و اسkAك یووژAم یییاژIرد هب ،ناكهوارزهماد

 exomologesis یریهس یكهیهdهكAت ،ادناكهھانوگ هب نانادAپناد ،ادتساڕهوان یناكهدهس

 وود مهئ رهس هل متخهج كAتش رهھ هل رهب هك هیهمهئ رهبهل رهھ و ؛exagoreusis و

 
 ڵهگهل هك یزیلیگنیئ ینامز هب ادك,رانیمیس هل ١٩٨٠ یرهبمهڤۆن یگنام یاتهرهس هل رتاود ك,ژۆڕ دنهچ ۆكوف .١

 یۆكناز ینیتال و ینانۆی ینامز و تایبهدهئ یناكهوهنیژ,وت یپوورگ هل [Richard Sennett] تینیس دراچیڕ

 مهل كVشهب .درك یهسق نیتسهگۆئ سیدهق یهرابرهد هوهرتایز یكهییلهسهتورVت هب ،درب یهو,ڕهب كرویۆین

 :ۆب هوهن,ڕهگب .ارك پاچ »ییاینهت و هتی_اوسكVس« یناشینوان هب ١٩٨١ هل هرانیمیس

M. Foucault, «Sexualité et solitude», conférence, cit., p. 987-997. 

 و »سكVس یندركییۆدیبیل« هب یگنرگ هك_هب ،نانادVپناد هب یگنرگ گهن ۆکوف ادهرانیمیس مهل ،ادشهمهئ ڵهگهل

 تهبیات هب و تهییحیسهم هك تادهد »یسكVس یك,رهوهنووب كهو [soi] دوخ هل نتشیهگVت یهزات یك,زاوVش«

 نایراینشVپ ]نایلوج هب ژد[Contra Julianum و ]ادوخ یراش[La Cité de Dieu هل نیتسهگۆئ سیدهق

 .ibid., p. 993-996 :ۆب هوهن,ڕهگب .ووبدرك



 ٣ 

 هتسیوAپ هك یهوهئ و ؛مهكب نیتسهگۆئ سیدهق رهسهل هسق ووب متسهبهم .هوهدرك هیهگAت

 هوهنیزۆدهد كAتهkسهخ ادناكهنانادAپناد هل هك هیهوهئ مkAیب نیتسهگۆئ سیدهق یهرابرهد

 نایوان exomologesis هب ینانۆی یناكواب هك ادهتش وهئ ڵهگهل هیهھ یكیزنكAل هك

 یناشین ای ،تادب ناشین راكھانوگ كهی كهو یۆخ تسیویهد نیتسهگۆئ سیدهق :دربهد

 مهئ مناموگ هب ؛دتھ و هووب وال هك كAتاك راكھانوگ كهی هب هووب نۆچ هك تادب

 هل هگنرگ راگجAئ یكAتش ادناوومهھ مهدرهب هل راكھانوگ كهی كهو ینووب یهندركاركشائ

 ینووب ادهبAتك وهل شیexomologesis یكAتهkسهخ هتهبdهئ .ادناكهنانادAپناد ینیسوون

 یهوAش هل ،ادەد ووڕ ادوهئ هل هك هوهتAبب ڵووق و درو ادهتش وهل یتهیووتسیو نوچ ،هیهھ

 ییزاوایج وود ،هوهیییاینdد هب ،مTهب .تادهد ووڕ ادیندركنایژ یزاوAش هل و ادیهوهندركریب

 یتاكIڕواھ ۆب یناكهنانادAپناد هك هیهمهئ ،ناموگAب ،یزاوایج نیمهكهی :هیهھ ینووب گنرگ

 و ،هوهییحیسهم ینادنهمریب یهقdهئ كهی هب ووب تسهویهپ نیتسهگۆئ سیدهق .ووبیسوون

 یناكهنانادAپناد هك ،نۆپیھ یراش هل و ،دربهد رهسهب ینایژ ادناوهئ ڵهگهل نالیم یراش هل

 ۆب ووب كهیهڤۆرش هبAتك مهئ و ،ووبهھ ینایIڕواھ یرت یكهیهقdهئ اھهورهھ ،یسوون ادAت

 هراك مهئ و .اد]هبوهت[metanoia هل وهئ یتهبیات یزاوAش یهرابرهد نایIڕواھ

 نوومزهئ ادنۆك ینانۆی یناكهییفهسلهف هناخباتوق هل كIدنهھ هل هك هیهتش وهئ یهوAشواھ

 هك یهتش وهئ ینتوگ یزاوAش هتاو ،هdاخ مهئ .ادناكهییرۆكیپهئ ناوAنهل هنوومن ۆب ،اركهد

 هناخباتوق هل ووب كAتیرهن ،ناتناكIڕواھ هب دتھ و هووب یچ ناتنایژ ،تادهد ووڕ ادهوAئ هل

 ناوAنهل هیهھ ینووب هروهگ رۆز یكهییزاوایج هك هیهمهئ ڵاخ نیمهوود و .٢ادناكهییفهسلهف

 ٣سوكیتنوپ سویرگاڤیئ ییارهگدھوز یتیرهن هل ناكهشIدنهئ یهوهندركیقات ای نیdۆكdهھ

 
 رهسهل هسق ناكهییرۆكیپهئ یهرابرهد تهبیات هب ۆکوف ادیVت هك HS, p. 347 et 372-374 :ۆب هوهن,ڕهگب .٢

  .تاكهد »هیادت_د هل هك یهتش وهئ وومهھ ینتوگ و نای,ڕواھ ڵهگهل نووبواكشاڕ ای یسیابرهدووڕ hب یكرهئ«
3. Evagrian ponticus 



 ٤ 

 كهن .نیتسهگۆئ سیدهق یناكهنانادAپناد یتهباب و دركهد یتهیارهنIون سونایساك هك

 یشۆج و ناكهتسهھordis affectusc[ هكdهب ،cogitationes ای logismoi ای ناكهشIدنهئ

 یناكهdووج هكdهب ،هشIدنهئ یناكهdووج كهن ،ووب نیتسهگۆئ سیدهق یجنرهس یAج ]ینوورهد

 و یبهدهئ یتیرهن كهی مناموگ هب مTهب .هزاوایج واوهت هكAتش همهئ هك هیاو مAپ و .٤ڵد

 ینهیال هب ،زیگرهھ هك هیهھ ینووب ادتهییحیسهم هل گنرگ رۆز هوهیییاینdد هب یفهسلهف

 هوهناڕهگ و .اركهن ییهوارزهمادهب ،٥نییائ ییزاسكاچ-هژد یهوهنتووزب هل رهب ات هوهمهك

 یهدهس یاتهرهس هل ،ادییاوائژۆڕ یكیلۆساك یبهھزهم هل نیتسهگۆئ سیدهق ۆب

 همهئ هیاو مAپ هتهبdهئ .تاكهد هتسهجرهب cordis affectus ییگنرگ ،ادمهیهدڤهھ

 .هرت یكAكۆریچ

 و یفهسلهف یتیرهن ناوAنهل هكهیهdهكAت نیتسهگۆئ سیدهق هك هیهمهئ تتسهبهم :مهكهی .پ

 ؟اداسkAك یناكواب یتیرهن

 هل نیتسهگۆئ سیدهق ینیرتكۆد ییكیتكاzپ و یكیترۆیت ییگنرگ ناموگAب و .dbهب :ۆكوف

 و هوهنهیال مهل ناكهنادAپناد ییتسهدTاب هك هیاو مAپ مTهب ،هنزهم و واچرهب ادتهییحیسهم

 یرۆز یكهییرهگیراك و ،هرادروونس یبهدهئ و یكیترۆیت یتیرهن كهی كهو هكهبAتك یدوخ

 مهئ هك هیاو مAپ .هووبهن دوخ یهیایژۆلهنكهت مهئ و ناكهرادرك ،ناكهوارزهماد رهسهل

 و ،هووبهن یۆتوهئ یكهییگنرگ كهیهداڕ ات مهیهدڤهھ یهدهس ات هییتسهدTاب و یرهگیراك

  .هووترگرهو یرۆز راگجAئ یكهییگنرگ مهیهدڤهھ یهدهس هل ناشاپ

 
  :ۆب هوهن,ڕهگب ،ادناكهنانادVپنادهل »cordis affectus« یهرابرهد رتایز یهوهندركنووڕ ۆب .٤

P. Brown, La vie de Saint Augustin, paris, Seuil, 2001, p. 219-221. 
5. Counter-Reformation 



 ٥ 

 هب مTهب .تیهكهد یكیلۆساك یتیرهن رهسهل هسق هشیمهھ هك تIوهكهدرهد او :مهكهی .پ

 ؟هیهھ كهییدنهویهپ چ اد٦یرهسۆل یتیرهن و نیتسهگۆئ سیدهق ناوAنهل ایائ ۆت یڕهواب

 ؟هیهھ اددوخ یهوهندركیقات ای نیdۆكdهھ-دوخ و نانادAپناد هل شیتناتستۆzپ یكAگهڕ ایائ

 یناكهییكهرهس هتفرگ هل كAكهی ،مهكهی هك مkAب تAبهد یتروك هب رۆز .dbهب :ۆكوف

 هل ووب یتیرب ،نییائ ییزاسكاچ ییرهسۆل یهوهنتووزب و نییائ ییزاسكاچ یهوهنتووزب

 یكانووڕ هب نتشیهگ ایائ .دوخ ڵهگهل یدنهویهپ و تهقیقهھ ڵهگهل یدنهویهپ ناوAن یdهیاڕ

 یتش وود هنامهئ ،ادیكیلۆساك یتیرهن یدید هل ؟نكهیكهو حۆڕ یناكهییTووق ینیdۆكdهھ و

 ای فشهك رهسۆل یتفرگ .هیین ادرتكهی ڵهگهل ناییدنهویهپ كهیهداڕ ات و نزاوایج واوهت

 ادناكهنیمهكهی هدهس یتهییحیسهم هل هك ووب كAلهگییدنهویهپ یهوهندركفشهك هرابوود

 ڵهگهل قارشیئ و دوخ یقارشیئ ،ووبهھ ینووب اد٧قارشیئ یزاوAش وود ناوAنهل یتساڕهب

 و نوومزهئ یهوهندنIوخ ،سهدهقوم یبAتك یهوهندنIوخ یتفرگ .ییادوخ ییكانووڕ

 مهل هكهیهنوومن تهقیقهھ ییهنیچنب یرهوAپ كهو ینییائ ینوومزهئ یهوهندنIوخ

 یهزاوAش وود مهئ ناوAن یهناواركهزات هییدنهویهپ مهل هكهیهنوومن ای هنازات هییدنهویهپ

 وهئ هتاو ،هیهھ ینووب رهسۆل یال گنرگ رۆز یكAتش اھهورهھ مناموگ هب و .٨قارشیئ

 
6. Lutheran tradition 

7. illumination 
 مهب یگنرگ ،ادناكهوودنیز یندربهو,ڕهب یهرابرهد یراتوهناو هل ١٩٨٠ یهیوناژ یـ٣٠ یهناو یهوام هل ۆکوف .٨

 یمهتسیس هب نانادVپناد یمهتسیس یناد,رگ یك,زاوVش« كهو تناتستۆlپ یبهھزهم ادیVت و تادهد هتفرگ

 نامهھ« ریگقهچ و كیتامگۆد ینامیئ یكۆڕهوان هل ندركیوهlیهپ هك تاكهد او هك تاكهد هسانVپ »تهقیقهھ

 :ۆب هوهن,ڕهگب .یتهیهھ »یۆخ یره_ۆك_هھ یهتیڤیتكVبوس هل دوخ ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ هك ت,رگبرهو كVمرۆف

GV, p. 83-84. هوهرتایز رۆز یكهیینووڕ هب ۆکوف ،ادنیهڤوۆل یراتوهناو هل ١٩٨١ یناسین یـ٢٩ یهناو هل 

 ییاپوروهئ یروتلوك ،ییاوائژۆڕ یروتلوك هك ووب هروهگ یك,واگنهھ« تناتستۆlپ یبهھزهم هك هوهتاكهد ینووڕ

 یكرهئ و تهقیقهھ هب نامیئ یكرهئ ناوVن ییدنهویهپ […] اد ی_وهھ هواگنهھ مهب ییاوائژۆڕ یتهییحیسهم ای



 ٦ 

 یهدهس هلیكیلۆساك ینوومزهئ هل و اسkAك یواپسهچ ییرهوداد یتیرهن هل تسیویهد

 ادییاوائژۆڕ یكیلۆساك ییهھزهم هل هك هیاو مAپ نوچ ،تAبب یراگزڕ ٩هواودهب مهیهدزایس

 یرهوداد یكAمرۆف ،هواودهب مهیهدزایس یهدهس هل ییاوائژۆڕ یتهییحیسهم هل نای

 .ووب یسایس یمرۆف كهی هك ینییائ ینوومزهئ یناكهتاھكAپ یواوهت رهس ۆب ارك رابرهس

 كهو هكیتیرهن یـexomologesis هل هكهیهdهكAت ادناكهھانوگ هب نانادAپناد ،هنوومن ۆب ،و

 و ادخهیابمهك رۆز یكهیهگzب هل مTهب ،ارزIراپ مهیهزناش یهدهس ات هبوهت یمسهڕوIڕ

 و ؛ووب ینابھهڕ یكهیهوارزهماد هك exagoreusis و ؛ادكووچب راگجAئ یكdAۆڕ ڵهگهل

 یهزات ینIوشوIڕ كdAهمۆك هتاو ،ووب یرهوداد یناكهیIون هتاھكAپ هك رت یكAتش اھهورهھ

 نانادAپناد .١٠هیهتاھكAپ مهئ ییهنیچنب یهگzب كهو ادھانوگ هب نانادAپناد ڵهگهل یرهوداد

 
 تVب دوخ یتهقیقهھ ادتاك نامهھ هل و قهد یتهقیقهھ تVناوتهد و هتهقیقهھ كهی هك اددوخ هل كVتش یندركفشهك

 .MFDV, p. 90 :ۆب هوهن,ڕهگب .»ووڕ هتاخب ادهزات یكVلهگهواراز یهوVچ هل و ێونهل هرابوود

-مهیهدزاود یهدهس هل هك هوهتاكهد تخهج ادنیهڤوۆل یراتوهناو هل ١٩٨١ یسیام یـ١٣ یهناو هل ۆکوف .٩

 ادهنیچنب هل ڤۆرم و ادوخ ناوVن یناكهییدنهویهپ ادیوان هل هك كهیهوارزهماد« ۆب اڕۆگ اسtVك هواودهب مهیهدزایس

 ۆب هنزهم یكV_وهھ -نڤلاك و رهسۆل -نییائ ییزاسكاچ یهوهنتووزب« و »ترگرهو ییرهوداد و ییازهق یهوVچ

 .MFDV, p. 185 :ۆب هوهن,ڕهگب .»ادوخ و ڤۆرم ناوVن یناكهییدنهویهپ ییرهوداد یهوVچ یهوهنیlس

 هب غانۆق یـ»نووب یرهوداد« یووژVم ،ادنیهڤوۆل یراتوهناو هل ١٩٨٠ یسیام یـ٢٠ و ١٣ یهناو هل ۆکوف .١٠

 هل نانادVپناد یگنرگ راگجVئ یهگن,وش یووژVم هب تادهد ی,رگ و هوهتاكهد نووڕ نانادVپناد و هبوهت یغانۆق

 ,MFDV :ۆب هوهن,ڕهگب .مهتسیب یهدهس ات تساڕهوان یناكهدهس یناكهییرهوداد هن,وشو,ڕ و ناكهوارزهماد

p. 161-233. 



 ٧ 

 یتیرهن هل یحیسهم یـ١٢ڕهوابوریب ینینكشپ و ؛١١همخوت bس مهل هكهیهdهكAت ادھانوگ هب

 تAبب یراگزڕ تیسویهد رهسۆل ،ناموگAب .هیهنانIوشوIڕ مهئ ینیzبرتكهی یتنپ ادیكیلۆساك

 دنهواوخ و ڤۆرم ناوAن یناكهییدنهویهپ تdAهد هك یهیایدیائ مهئ و .هناتش مهئ وومهھ هل

 وهئ و ،ووب رهسۆل ییتهڕهنب و نزهم ییتIرایهن مناموگ هب ،هیهھ یهنارهوداد یكهییتهییچ

 نناوتهد هdاخ وود مهئ ،نم یڕهواب هب ،هتاوهك .تAبب یراگزڕ هیایدیائ مهل تسیویهد

 .هوهنهكب نووڕ ادهووژAم مهل رهسۆل ینIوش

 هیینابھهڕ هوارزهماد یهرابرهد ؛تیهكب هسق هوهراب مهل رتایز كAمهك تIركهد :مهوود .پ

 مTهب .درك تهسق دوخ یكیتۆنمرAھ یهرابرهد و نانادAپناد یهرابرهد و ناكهییحیسهم

 هب و یدیۆرف ییتIراكۆھ هب تیهدهد ێرگ همهئ هك منازهد ؟تاھ یدهب نۆچ همهئ

 كهییدنهویهپ چ .تیهدب هوهندركنووڕ رتایز كAمهك تIركهد .یدیۆرف یندركتوكرهس

 كهیال هل ادناكهیینابھهڕ هوارزهماد هل دوخ یكیتۆنمرAھ و نانادAپناد ناوAنهل تینIرزهمهداد

 ؟هوهرت یكهیال هل ١٣یدیۆرف یندركتوكرهس و یدیۆرف ییتIراكۆھ و

 تIوهناتهد ؟١٤یدیۆرف یرادرك و ناكهیینابھهڕ هوارزهماد ناوAن یناكهییدنهویهپ :ۆكوف

 ؟مهكب ۆب ناتهسق همهئ رهسهل

 .dbهب :مهوود .پ

 
 یـexomologesis ،مهكهی :هووتاھكVپ مخوت hس هل ادھانوگ هب نانادVپناد هك تاكهد هوهب هژامائ ۆکوف .١١

 و ادخرنVب راگجVئ یك,رهوVپ هل م}هب ،هوهیام مهیهزناش یهدهس ات هبوهت ی_اوتیڕ و مسهڕو,ڕ كهو هك یتهنوس

 هك رت یكVتش ،مهیVس و ؛ووب ینابھهڕ یهوارزهماد كهی هك exagoreusis ،مهوود ؛ادمهك راگجVئ یكV_ۆڕ هل

 نانادVپناد ڵهگهل ناكهییرهوداد هزات هكینكهت و ن,وشو,ڕ هتاو ،ووب یرهوداد/ییازهق یمهتسیس یناكهی,ون هداینوب

 .یرهوداد/ییازهق یمهتسیس یداینوب ییتهڕهنب یهگlب كهی كهو ادھانوگ هب
 .ادتساڕهوان یناكهدهس هل هنینكشپ یناكاگداد ۆکوف یتسهبهم .١٢

13. Freudian repression 
14. Freudian practice 
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 مTهب ،)ناووبهدامائ و ۆکوف ینینهكAپ یگنهد( مkAب هوهراب مهل كAتش هشۆخ مAپ :ۆكوف

 موودرباڕ هب تسهویهپ یووژAم نم یتساڕ هب ،ننازهد كهو ،نوچ . ...مناوتب هك مین اینdد

 ،هشاب« :مkAب هنوومن ۆب هك هیین نم یهمهگ همهئ هوهمهك ینهیال هب ای ،تIوان شۆخ

 دیۆرف یال تش نامهھ هوAئ و ،هووتو نایهمهئ مۆتسوسورخ ای سونیمۆریھ هك ننازهد

 رگۆھ چیھ ادیتساڕ هل و ؛هیین نم یهمهگ همهئ ».هوهنزۆدهد رت یناوهئ و ناكال ای گنۆی ای

 هب ،هوهدنIوخهد مسونایساك رهبوهمهل ڵاس وود هك كAتاك مTهب ،هوهناتش هرۆج مهب مین

 نیdۆكdهھ-دوخ ۆب سونایساك یناكهكینكهت ،مهكهی .كdAاخ دنهچ هل امڕوس مرهس یتساڕ

 رۆز و نهیالهمهھ یتهواوهت هب ادسوكیتنوپ سویرگاڤیئ یتیرهن هل دوخ یهوهندركیقات ای

 هتهییعیقاو مهل نرIوبب ناتۆخ نناوتان هوAئ هك هیاو مAپ ،مهوود .نووب زۆdائ رۆز و مهتسائ

 هیهتش وهئ نامهھ تاكیب ادیناكهشIدنهئ ڵهگهل تAبهد بیھاڕ هك یهتش وهئ یندركفسهو هك

 هك یهندركفسهو وهئ .تاكیهد هناوهچAپ یكهیهوAش هب هتهبdهئ یدیۆرف یرۆسناس هك

 هیهندركفسهو وهئ هشو هب هشو كهیهداڕ ات تاكهد یشهكشAپ رۆسناس یهرابرهد دیۆرف

 ادهمهئ ڵهگهل ،هشاب .تاكهد یشهكشAپ ادهوهڕۆگوارد یرۆفاتیم هل سونایساك هك

 كهی ای ییووژAم ییقهدواھ كهی همهئ نیkAب نیناوتهد ایائ ؟تIركب یچ تIرناوتهد

 یكهیهوهندركنووڕ ،هیهھ شیرت یهوهندركنووڕ كهی .هگنهڕ ؟١٥هییووژAم-ناب ییقهدواھ

 ،نdAۆكdهھ-دوخ ،هبذهج یناكهییحیسهم ایژۆلهنكهت هك ننازهد ،هشاب« :تdAهد هك ییووژAم

 هل نووب واب و ووترگنIوش یdووق هب هدنهوهئ و ڵووق و زAھهب هدنهوهئ دتھ و نانادAپناد

 نناوتهد هك ییاوائژۆڕ یتهییناتسراش هل ادكAسهك رهھ یناكهرادرك و نادژیو و نایژ

 ییكیسالك ییكشیزپنوورهد ،یكشیزپنوورهد هل نایناكهییتشگ هژۆzپ ای نایناكهناشینAج

 هوهییزۆد یهنامهئ دیۆرف هك هیادهییكشیزپنوورهد مهل و ،هوهنزۆدب ادمهیهدزۆن یهدهس

 نم هوهندركنووڕ مهئ مTهب .هوهییزۆد ێونهلرهس یناكهییحیسهم هییوهنعهم هكینكهت و

 
15. metahistorical 
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 ادمهدیزۆن یهدهس ییكشیزپنوورهد یناكهكینكهت هل هك هراوژد رۆز نوچ ،تاكان یزاڕ

 یاتهرهس هل هتهبdهئ .هوهناكهییوهنعهم هكینكهت هب تAب تسهویهپ هك هوهنیزۆدب كAتش

 راچان یهكهشۆخهن تسیویهد هك ،هوهتساوگ مIرۆل اوسناzف رۆتكد یكAكۆریچ ادمهكهراتو

 نkAب نناوتان هوAئ مTهب .ادیۆخ ینووبتAش هب نانادAپناد :تش كهی هب نانادAپناد هب تاكب

 .]هنانادAپناد و نیdۆكdهھ-دوخ و[exagoreusis یناكهییحیسهم هكینكهت یدروهب همهئ هك

 ایائ .منازان چیھ نم ؟هوهییزۆد ێونهلرهس یهناتش مهئ نۆچ و یچۆب دیۆرف هتاوهك

 یتیرهن هل هك ماینdد كهیهداڕ ات نوچ ،هییناو مAپ ؟یربیع یتیرهن ۆب هوهنیIڕهگب تAبهد

 كهی همهئ هتاوهك .هیین ینووب exagoreusis ای exagoreusis كهو یكAتش اد١٦یربیع

 هوهئ رهبهل هگنهڕ مTهب .هیین هتفرگ مهئ ۆب مكAمTهو چیھ تاكهد ۆzمهئ هب ات نم و ،هتفرگ

 و یكهیكهو چیھ هگنهڕ و ،هموھهوهت كهی همهئ هك هیین هتفرگ وهئ ۆب مكAمTهو

 چیھ هك هیهھ مناموگ مTهب .تAبهن ینووب اددیۆرف و سونایساك ناوAنهل كهییهوAشواھ

 ۆب همهئ هوهدرك هب هتاوهك .)ناووبهدامائ ینینهكAپ یگنهد( تAبهن ینووب كهییهوAشواھ

 .مTهو bب ۆzمهئ ات هكAتفرگ نم

 ،تیهكهد هسق كهیهوهنیڕهپ و ناڕۆگ یهرابرهد ادازس و یرIدواچ یبAتك هل :مهوود .پ

 ،تسهھ هك كAندركیرهواد ۆب تAتسهبهد هجنهكشهئ هب تشپ هك كAندركیرهوداد هل ناڕۆگ

 هیهھ یكهییدنهویهپ چیھ هناڕۆگ مهئ ایائ .١٧تIرگهد واچرهبهل ناكهكات یووزهرائ و رهنdاپ

 ؟نانادAپناد ۆب هوهبوهت هل ناڕۆگ ڵهگهل

 و یرهوداد یمهدرهس كهی ناكهییاوائژۆڕ هگdهمۆك .هیهنشهچ مهب هیاو مAپ ،dbهب :ۆکوف

 یتسهد ادمهیهدزایس ای مهیهزناود یهدهس هل هك یرهوداد یكAغانۆق ،درك ڕهپAت ناییاسای

 
16. Hybraic tradition 

 ،١٣٧٨ ین رشن ،نارھت ،هدیدناھج نیشفا و شوخرس وكین یهموجرت ،نادنز دلوت :هیبنت و تبقارم ،وكوف لشیم .١٧

 .٣٠-٢٧ ص



 ١٠ 

 و ناكهییسایس هروهگ هییهنیچنب اسای ڵهگهل مهیهدزۆن یهدهس یكAپتسهد ات و ،درك bپ

 هتاھكAپ مهئ و ،ووبهھ یماوهدرهب مهیهدزۆن یهدهس ییازس و ینهدهم یاسای كdAهمۆك

 یهدهس هل .نادنووچوانهل و ناخووڕاد یخۆد هل اداتسAئ یتاس هل هناییرهوداد و ییاسای

 راداویھ ناكهییاوائژۆڕ هگdهمۆك یواوهت ،مهیهدزۆن یهدهس یكAپتسهد ات هوهمهیهزنایس

 ،ناكاسای یهگIڕ هل یكdهخ یندربهوIڕهب و ندركیناzمكوح هك دركهد نایناوڕهواچ و نووب

 یهگIڕ ینوهخ و .تAب واسخهڕ هوهناكهی١٨یرهوداد/ییاسای هوارزهماد و ناكاگداد

 ڤۆرم یفام ڵهگهل ناكهییهنیچنب اسای ینیسوون یایدیائ هل ووب یتیرب ت$مووکح ییاسای

 و ییۆرم یهگdهمۆك ۆب تAناوتب هك كAلهگاسای ینیسوون یهژۆzپ هتاو ،یچ و یچ و

 .تAب نهیالهمهھ و ینوودرهگ ،یتشگ ،ادهوهتهن كهی وانهل هوهمهك ینهیال ،ای یتهیاڤۆرم

 هوارزهماد و ندركیناzكموح یرهنوھ ای ندربهوIڕهب یرهنوھ ناوAن ینووبقهدواھ

 هغانۆق مهئ یناكهییهنیچنب هتساوخ هل هووب كAكهی نم یڕهواب هب ناكهییاسای

 -نینازهد اتسAئ و .مهیهدزۆن یهدهس ات هوهمهیهدزایس یهدهس هل ]هتاو [،هنهیاخژIرد

 هتاھكAپ مهب رتیئ یكdهخ یندركیناzمكوح و ندربهوIڕهب هك نdAهد همAئ هب و -؟نینازهد

 مهئ یماجنهئ نیرتكانسرت و نیمهكهی مزیراتیلاتۆت یهدراید .هیین واسخهڕ هناییاسای

 و هدنسهب یكdهخ یندربهوIڕهب و ندركیناzمكوح ۆب ناكهییاسای هتاھكAپ هك هیهفشهك

 ؟ان ای هوAئ یهكهرایسرپ ۆب هكAمTهو هیهتو مهئ منازان .هیین واوهت

 كهن ،مزیراتیلاتۆت یهدراید یهوهنووبووڕهبووڕ ۆب ایائ هیهنشهچ مهب رهگهئ :مهیAس .پ

 هك هوهنیزۆدب كهیهگIڕ و ؛هواود ۆب هوهنیIڕهگب هكdهب ،نیهكب راگزڕ وودرباڕ هك یهمهئ

 كهیهوAش هب ،نIركب شAكdهھAت ادنایژ یكAمرۆف ڵهگهل تIرناوتب هناییاسای هتاھكAپ مهئ ادیAت

 ایائ ،رت یكAنیzبرهد هب ؛تIرگهن ۆخهل دوخ یكیتۆنمرAھ ای نانادAپناد ادتاك نامهھ هل هك

 كAتسائ ات ناكهییقوقح اسای یهdهمۆك رهگهئ ؟تینیبهد ادهرهگهئ وود مهئ ناوAنهل كAناzباد

 
18. Juridique/juridical 
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 مهدرهب یرهپمهل هكات اتشAھ مTهب ،تAب وودرباڕ یراگژۆڕ هب رهس یكهیهدراید

 هیاسای هdهمۆك مهئ هك هیین هیانام مهب همهئ ایائ هتاوهك ،تAب مزیراتیلاتۆت ینتوهكرهد

 ؟هوهنIركب وودنیز كAمهدرهس تAبهد

 هكAكهی ،نامناكهییهنیچنب هتفرگ هل كAكهی ۆzمهئ مناموگ هب هك ننازهد مTهب ،dbهب :ۆکوف

 مزیراتیلاتۆت یهدراید یووڕهبووڕ هك كAتاك .نامناكهییسایس هییهنیچنب هتفرگ هل

 ۆب ندربانهپ هك ادهdاخ مهئ ڵهگهل تAب اڕواھ تAناوتهد كAسهك رهھ ،مهكهی ،هوهنیبهد

 .هگنرگ رۆز یكAسرپ ،ڤۆرم یفام ۆب هوهناڕهگ و ییاسای یمهتسیس ۆب ندربانهپ ،اسای

 كهی اداتسAئ یتاس هل همهئ هك نب اڕواھ ادهdاخ مهئ ڵهگهل كIرۆز هك هیاو مAپ مTهب

 مTهب ،تAب واسخهڕ اداتسAئ یتاس هل هگنهڕ ،تAب دنهمدووس هگنهڕ ؛هییكیتكهت یندربانهپ

 یتاسهكرچ هل ندركیناzمكوح ای ندربهوIڕهب ییاسای یهتاھكAپ ۆب هوهناڕهگ هك هییناو مAپ

 -ییهنیچنب یاسای یناكهروهگ هتفرگ چ مTهب .نامناكهتفرگ ۆب تAب كهیهراچهگIڕ اداتسAئ

 هوارزهماد ،هنوومن ۆب ،كهو یرتاھهبمهك یتفرگ كdAهمۆك ای -... و ؟هییچ تهdوهد

 ادیرهوداد یهوارزهماد وانهل یكشیزپنوورهد و یكشیزپ هل نترگرهودووس ای ناكهییازس

 یندركیناzمكوح و ندربهوIڕهب هك هنووڕ ]تAب كAنۆچ رهھ[ ،نیرگهن ای نیرگب واچرهبهل

 ادیتساڕ هل و .هیین واسخهڕ ناكهییقوقح هتاھكAپ و ناكهییقوقح اسای ڵهگهل اھنهت كdهخ

 دووس ناكهییاسای و یقوقح هتاھكAپ هل رتایز یكAتش و رت یكAتش هل هشیمهھ

 هتاھكAپ هل هگج[ ناكهییازس هوارزهماد هك هیاركشائ رۆز ،هنوومن ۆب .١٩تIریگهدرهو

 
 یندركدروارهب هب ،ادرهوامهج ،وهlمه_هق ،شیاسائ یراتوهناو هل ١٩٧٨ یرهیاربVف یمهكهی یهناو هل ۆکوف .١٩

 یجنامائ رهگهئ :هوهتاكهد نووڕ ینشۆڕ هب ه_اخ مهئ ،»تهییمكاح ییاسای یهوVچراوچ« ڵهگهل تهموكح یاگدید

 ،هجنامائ ناكهتش ینتسخك,ڕ و نینچ ،هوهتهموكح یهگناوڕ هل ،هوهناوهچVپ هب ،اسای هل هیی_هیاl,وگ تهییمكاح

 یهگ,ڕ هل هك تیهكب راك كVنشهچ هب« یهوهئ ۆب »ناكاسای هل ات ناكهكیتكات هل نترگرهودووس رتایز«هتاو

-STP, p. 101 :ۆب هوهن,ڕهگب .»تVب واسخهڕ هجنامائ وهئ ای مهئ هب نتشیهگتسهد ،هوهتسهرهك كهیهرامژ

107. 
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 مهیهدژهھ یهدهس ینوهخ و ،نرگانرهو هنامیرگ هب رت یكAتش چیھ ]ناكهییاسای

 ،ووب ییازس یاسای كdAهمۆك و ییازس یهوارزهماد كdAهمۆك ینانAھكAپ و نانAھمهھرهب

 هك رهھ .نب اسای یندركAجهبAج و اسای اھنهت تAبهد هك ییازس یكAلهگهوارزهماد

 همهتسیس هك نینازهد هتهبdهئ ،نینیبهد ادتهییعیقاو ڵهگهل هنوهخ مهئ یهوهنووبووڕهبووڕ

 یتش كIرۆز ڵهگهل هوهیییاینdد هب اتسAئ ات هوهمهیهدزۆن یهدهس یاتهرهس هل ناكهییازس

 ندركانشائ و .هوودرك یراك دتھ و ییاسای یمهتسیس و اسای هل زاوایج رتایز و رتایز

 هب دتھ و یسانdهمۆك ،ناكهییۆرم هتسناز ،یساننوورهد ،یكشیزپنوورهد یندناكل و

 .٢٠هیهتهییعیقاو مهئ یتهیاش و هناشین هوهییازس یهوارزهماد

 مTهب ،نیب اڕواھ ادهناسق مهئ ڵهگهل نیناوتهد هوهنینIوخب تناكهبAتك رهگهئ :مهیAس .پ

 یهمهئ یتفرگ ،همAئ ۆب هوهتIزاوگان دوخ یدوخهب كیتكات یتفرگ اھهورهھ هناسق مهئ ایائ

 یژیتارتس كهو كهن و كیتكات كهو یرهوداد/ییاسای یهتاھكAپ تIرناوتهد نۆچ هك

 هتاھكAپ هب یكیتكات اھنهت یندربانهپ ایائ ؟هوهتIرخب راكهب هرابوود هروهگ

 ۆب و ییاسای یدنهبزیڕ هل نووچرترهس ۆب تAنان ڵاپ همAئ ،ناكهییرهوداد/ییاسای

 هك یهتش وهل هییرهوداد/ییاسای یدنهبزیڕ هك یهتش وهئ یهوهندركایج ییتسیوAپ

 ؟هی٢١ینیلپسید یدنهبزیڕ

 
 هك ،»ناكهtماك هوارزهماد« یژاپ ییاتۆك ۆب یتهبیات هب ،ازس و یر,دواچ یبVتك ۆب هوهن,ڕهگب هوهراب مهل .٢٠

 »ییاسای« یكVتش كهو ندركریگتسهد رهس ۆب »هناخووترگ« یندركرابرهس كهیهریجنز ای ندركرابرهس ۆکوف

 رهس ۆب »نامووكحهم یهرابرهد ییهگنامرهد یتهفیرعهم« ییریگtكش ]یندركرابرهس[ -تاكهد فسهو

 تساlتشپ هندركرابرهس مهئ هشیمهھ ناكهییۆرم هی,ون هتسناز هك »كانسرت« یكات یهنامیرگ ینتسخك,ڕ

 یهدهس ییاسای ییكشیزپنوورهد هل "كانسرت یكات" یهنامیرگ یناڕۆگ« ،ۆکوف .م :ۆب نناوlب اھهورهھ .هوهنهكهد

 .DE II, n220, p. 443-464 :هل »ادمهیهدزۆن
21. disciplinary 



 ١٣ 

 هك مkAب كAتش رهھ هل رهب تAبهد و ،هكهتفرگ یووڕهنتسخ یزاوAش ڵهگهل ماڕواھ :ۆکوف

 هل ،هنوومن ۆب ،رهبوهمهل ڵاس نیدنهچ هك مAنب ادهوهب ناد تAبهد اھهورهھ .منازان

 هتفرگ مهئ ،هتفرگ مهئ یهوهندركنشۆڕ و ووڕهنتسخ هك ووباو مAپ ،اتفهھ یهیهد یاتهرهس

 یسایس یكهیهوهنتووزب ناشاپ و ،هواسخهڕ یكAتش ،هییكهدرك و تسهھرهب و یعیقاو

 رهسهل هوهتفرگ مهئ یناكهوارد هل ندركAپتسهد هب و تIرگب واچرهبهل هتفرگ مهئ تAناوتهد

 ،مدAموئان كAمهك هكاتسAئ رهگهئ و .مووب هdهھ نم هك هیاو مAپ مTهب .تاكب راك رت یكAتش

 هك هوودرك هوهب نایتهعانهق سهك كIرۆز هكdهب ناوومهھ كهن هیاو مAپ هك هیهوهئ رهبهل

 نۆچ تAنازان كAسهك چیھ مTهب ،نب رایهن […] رهگهئ تهنانهت ،هیهھ ینووب هتفرگ مهئ

 واوزبدوخ ییسایس یكهیهوهنتووزب ،یسایس یهوهنتووزب و ،تاكب رهسهراچ هتفرگ مهئ

 .هنم ییهكلیواس همهئ مTهب .٢٢توهكهنرهس ،ووبهھ یAپ مدAموئ هناكلیواس رۆز نم هك

 یرگdهھ تAشهد هك مسرپب ۆت هل هنایشان رۆز ات مهك یكIرایسرپ تIوهمهد :مهراوچ .پ

 ای هیین نامفام ۆت یهتو هب یژIردتسهد یهشAك یهرابرهد .تAب هdهھ ییرایناز كdAهمۆك

 
 یبVتك یهوهندن,وخ هل ووترگهواچرهس ییدVموئان و یواكشادۆخهب هب تاكب هژامائ ادهرVل ۆکوف هگنهڕ .٢٢

 ییتشرهپرهس ر,ژهل ١٩٧٦ هل هك ناكهییدازائ یهماننایهب ۆب هتیمۆك یناكهنامارVت ،یدازائ ،یدازائ ییعمهجهتسهد

 .ارك پاچ تسیلایسۆس یبزیح یناكهناماVlت یندركهدرهورهپ ۆب [Robert Badinter] هتنیدهب ترVبۆڕ

 ,Liberté, Liberté. Réflexions du Comitépour une charte des libertés, paris :ۆب هوهن,ڕهگب(

Gallimard, 1976(. 

 هیاپوهلپ نهواخ یاكیدنهس یڕۆك هل یرهوداد یسرپ یدركراك یناڕۆگ یهرابرهد ادك,راتو هل ١٩٧٧ هل ۆکوف

 هدركراك یهوهنووبو�ب كهو هك ت,رگهد كVتش هل هنخهڕ ادهقهد مهل و هقهد مهئ رهس هت,ژرهپهد ،ناكهییرهوداد

 :ۆب هوهن,ڕهگب .تاكهد یفسهو یتهی}همۆك یرهكیهپ یرهساترهس هل ناكهییرهوداد

«Michel Foucault à Goutelats: la redéfinition du "judiciable»", Justice, n115, juin 1978, 

p. 36-39. 

 .D. Defert, Chronologie, art. Cit., p. 70 :ۆب هوهن,ڕهگب اھهورهھ



 ١٤ 

 .)نینهكAپ یگنهد( هییتهبیات یكAسرپ هتیdاوسكAس نوچ ،نیهدب ازس رهكیژIردتسهد تAبان

 ؟هیهنشهچ مهب هدب هوهندركنووڕ مهكهد اكت

 كIراڤۆگ چ هب هژامائ نdAهد همهئ هك كAتاك منازهد هك هیاو مAپ .هشاب یكIرایسرپ :ۆکوف

 هل مدران ۆب ادگنابوانهب یكIراڤۆگ هل یواركپاچ یكIراتو یسوونشهڕ كهیIڕواھ .نهكهد

 یتوهڕ هل همهئ .دركهد یهنخهڕ یدنوت هب مووبتو هك یهتش وهئ مناموگ هب هك هوهزیلگنیئ

 یعیقاو یكهیۆگوتفگ ؛هییكشیزپنوورهد-هژد هك ٢٣رهپوك دیڤاد ڵهگهل ووب ادۆگوتفگ كهی

 ادۆzمهل هگنهڕ .٢٤ارك پاچ یچۆب منازان ییدرو هب هك رهپۆك دیڤاد ڵهگهل هتخاس كهن و

 ،انAھ مراكهب ادهیۆگوتفگ مهل هك یهناشو و هواراز وهئ ڵهگهل مبهن اڕواھ یتهواوهت هب

 یكهیهنامیرگ هك هیاو مAپ ،مهكهی :هیهمهئ متو هك یهوهئ .هیین یگنرگ هدنAھ همهئ مTهب

 یهرابرهد ناكهزاوایج هرایسرپ یندركراكیش ۆب و ناكهتفرگ یندركراكیش ۆب شاب

 هوهسكAس هب یكهییدنهوAپ چیھ اسای هك تAب همهئ تAناوتهد سكAس و اسای ییدنهویهپ

 یهتكاف مهئ .هوهناوهچAپ هب و ،هیین هواسای هب یكهییدنهوAپ چیھ هك هكAتش سكAس .هیین

 یتهباب هتIركب تIرناوتب یسكAس ییكالاچ و یسكAس یرترهس ،یسكAس ییراكایج هك

 ایائ هك منازب تسیومهد ،ڵاح رهھ هب .هواركهنdووبهق یكAتش نم یڕهواب هب ،ناناداسای

 كAتاك مهیایدیائ مهئ .ییازس یهزات یاسای كdAهمۆك یتهڕهنب هتIركب هپیسنهرپ مهئ تAشهد

 ادهكۆگوتفگ یكAتاس چ هل منازان شاب هك ...ادهكۆگوتفگ یتاس هل كAسهك هك ووڕ هتسخ

 كAتفرگ هك مووب اگائهب شاب تو مهمهئ هك رهھ مTهب .هیین یشۆتوهئ یكهییگنرگ و ووب

 
23. David Cooper 

 :ۆب هوهن,ڕهگب .٢٤

M. Foucault, «Enfermement, psychiatrie, prison», entretien avec D. Cooper, J.-

P. Faye, M.-O. Faye et M. Zecca, dans DE II, n209, p. 332-360. 



 ١٥ 

 ،٢٦یژIردتسهد هك تIرتوگب تIرناوتب هك هdاحهم .٢٥هییژIردتسهد یتفرگ هك هیهھ ینووب

 یژIردتسهد هك تIرتوگب تIرناوتب هییناو مAپ ڵاحرهھهب و ؛هیین ٢٧یسكAس یرامالهپ

 یژIردتسهد هك یهمهئ ینترگواچرهبهل bبهب تIركب مووكحهم رامالهپ كهو تIرناوتهد

 تIرناوتان ادیژIردتسهد ییرهوداد/ییاسای یهسانAپ هل هك هیاو مAپ نم .هییسكAس یرامالهپ

 تAبهد ،ادیژIردتسهد یتهdاح هل هوهمهك ینهیال هب ناشاپ و .تIریگب هدیدان هتیdاوسكAس

 ادییاسای یمهتسیس هل تAبهد سكAس هتاوهك و ؛هوهوان هنینAھب ٢٨هتیdاوسكAس یهنامیرگ

 مناموگ هب :هیهھ ینووب كAتفرگ هك هیهمهئ مkAیب تسیومهد هك یهوهئ .تIریگب واچرهبهل

 تAبهد هك هیاو مAپ هوهرت یكهیال هل مTهب ،هیین هوهسكAس هب یكهییدنهوAپ چیھ اسای

 هدیدان هتیdاوسكAس ادیژIردتسهد یسرپ هل تIرناوتان و تIركب مووكحهم یژIردتسهد

 ؟تIركب رهسهراچ هتفرگ مهئ تIرناوتهد نۆچ و هیهمهئ تفرگ .تIریگب

 ییتهحهڕان و رازائ ،ناكهنتشوك هل كIرۆز ۆب نووچاداودهب یتوهڕ هل :مهراوچ .پ

 .هیادdهگهل یسكAس یوادووڕ هك هیهھ ینووب رۆز یكAلهگرامالهپ هتاو ،تIرنیبهد یسكAس

 ییسكAس یرامالهپ كهچ هب رادهنزهخ ،ادكناب ینیزد یتوهڕ هل هك كAتاك ،هنوومن ۆب

 نیناوتهد نۆچ ادهتهdاح مهل ،نیهكب دنهسهپ ۆت یپیسنهرپ رهگهئ .تIردهد یهتسهج

 هك یهتش وهئ و هییسكAس ،ادرامالهپ كهی هل هك یهتش وهئ ناوAن هل نیهكب یراكایج

 ؟نیهكب ادرابناوات ڵهگهل هdهمام نۆچ و ،هیین یسكAس

 نیمهكهی هل نیناوتهد نم یڕهواب هب هك مkAب تAبهد هوهراب مهل .مهگهدAت dbهب :ۆکوف

 هل یچۆب هك هیین نووڕ نم ۆب نوچ ،نیرگبرهو دووس هوهدرك منووڕ هك هوهكAپیسنهرپ

 ناكاگداد و رهوداد ،ادهنارابناوات یراتفهڕ كهی هل یسكAس یتهkسهخ یهوهنیزۆد یتهdاح

 
25. Cf. ibid., p. 351-355. 
26. rape 

27. sexual aggression 
28. notion of sexuality 



 ١٦ 

 ای نتشوك هل ،هنوومن ۆب ،یسكAس یكIرهنdاپ هگنهڕ .نرگب واچرهبهل هتهkسهخ مهئ تAبهد

 هرۆج مهئ هك هیهھ ییازس یكهیاسای رهگهئ مTهب ،تAبهھ ینووب ادیچ هل منازان ای نیزد

 هیهھ یكهییگنرگ چ رتیئ ،تاكهد مووكحهم هنیزد ای نتشوك هك یهوهئ یراكۆھ هب هنادرك

 هوهمهك ینهیال هب هك مووتشیهگAت هوهل شاب رۆز نم و .ان ای هییسكAس یهكهرهنdاپ هك

 ناكاگداد ،ناكهرهوداد ،ناكهراكیرب هك یهمهئ اداسنهڕهف ییرهوداد و ییازس یرادرك هل

 یواركهنdۆرتنۆك واوهتیماجنهئ كdAهمۆك هشیمهھ ،هوهنزۆدب یسكAس یكIرهنdاپ دتھ و

 نوچ ،نهكهد هدایپ ادكAسهك رهسهب سروق رۆز یكAتهییمووكحهم راجكIدنهھ .هیهھ

 ادتهdاح كIدنهھ هل ای ،هووبهھ یسكAس یكIرهنdاپ رابناوات هك هووباو نایAپ ناكهرهوداد

 یڕهواب هب .دتھ و هیین یۆتوهئ یكهییگنرگ ای هییسكAس یكAتفرگ اھنهت همهئ ]هك نdAهد[

 ۆب هتیdاوسكAس یتفرگ ینتاھ ،هتیdاوسكAس ینتاھ یناكهپارخ هرهھ هماجنهئ هل كAكهی ،نم

 هیاو مAپ ،هتیdاوسكAس یهنتاھ هرۆج مهئ یژد و .هیهمهئ رهھ ،ناكهییازس هوارزهماد وان

 هب یكهییدنهوAپ چیھ اسای و هیین هواسای هب یكهییدنهوAپ چیھ سكAس هك تIرتوگب تAبهد

 نتاھdهھ ۆخ و هییسكAس یرامالهپ یژIردتسهد هك مهكهد تخهج مTهب .هیین هوهسكAس

 یسرپ هل هوهمهك ینهیال هب هتیdاوسكAس یتفرگ تAبهد همAئ و ،هdاحهم هتهییعیقاو مهل

 ،ڵاح رهھ هب .ان ای مkAیهد هك ادهوهئ ڵهگهل ناڕواھ منازان .هوهوان هنینAھب ادیژIردتسهد

 همهئ متو هك یهوهئ نوچ ،متو هك نتشیهگAت هتش وهل پارخ ادهییزیلگنیئ هراڤۆگ مهل

 متو نم ،هوهناوهچAپ هب .تIركب انIو یسكAسان یرامالهپ كهو یژIردتسهد تAبهد :ووبهن

 مهب هیۆمان همهئ هك منازهد و ،تIركب انIو یسكAس یرامالهپ كهو یژIردتسهد تAبهد هك

 .هیین هوهسكAس هب یكهییدنهوAپ چیھ اسای هك یهپیسنهرپ

 هكdهب ،٢٩هنارهدرامالهپ تسیوAپ یAپهب كهن یسكAس یهدرك هك هیاو تAپ ایائ :مهجنAپ .پ

 ؟هییسایس

 
29. aggressive 
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 هنامهئ وومهھ هتهبdهئ )نینهكAپ یگنهد( ...هشاب )ناووبهدامائ وانهل نینهكAپ یگنهد( :ۆکوف

 رۆز یكهیانام هل تهسایس رهگهئ .)نینهكAپ یگنهد( هوهتهسایس یهسانAپ هب نهتسهباو

 تTهسهد یناكهییدنهویهپ یمهتسیس هب تهسایس رهگهئ و ،نیرگب واچرهبهل ادو�برهب

 هب یدنهوAپ هك هكAتش یسكAس یهدرك هوهیییاینdد هب ادهتهdاح مهل اوهئ ،نیهگبAت

 هیهھ یدنهوAپ ادهیانام مهل یسكAس یهدرك كهی هك مkAب تAبهد مTهب .هیهھ هوهتهسایس

 یواوهت .٣٠ناكهییسانهناشین هییدنهویهپ و ناكهییسانهناشین همهتسیس ،هنوومن ۆب ،هب

 ،نهھ ادیسكAس یهدرك كهی هل ای یسكAس ییدنهویهپ كهی هل هك ناكهییدنهویهپ یمهتسیس

 یناكهییدنهویهپ ،هتاوهك .نIریگب واچرهبهل ادهیهدرك مهئ یهوهنیژIوت یتاك هل تAبهد

 راجكIدنهھ و هیهھ ینووب ناكهییسانهناشین هییدنهویهپ ،هیهھ ینووب تTهسهد

 .نانAھمهھرهب یناكهییدنهویهپ

 یهوAچ هل تناكهییتهیTهمۆك هوارزهماد و ناكهرادرك یایژۆلانیج هكاتسAئ ات :مهشهش .پ

 هل تیkAب تیناوتهد اتسAئ ایائ .هوودرك فسهو ادتTهسهد یكیجۆل كهی و ٣١كیزیفهدرو

 ...ادناكهزAھ یـ٣٢كیزیفهتشرد یهوAچ هل تی»دوخ یایژۆلانیج« یندركفسهو یتاس

 ...ناكهزAھ یكیزیفهدرو :ۆکوف

 ...ادزAھ ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ یۆھ هب ،كیزیفهتشرد :مهشهش .پ

 كAمهك تIركهد ،متشیهگهنAت تسورد ؟زAھ یكیزیفهتشرد یچۆب ؟كیزیفهتشرد :ۆکوف

 ؟نهدب هوهندركنووڕ

 ...هك هواجنوگ ایائ ،ۆت هل هنم یرایسرپ همهئ :مهشهش .پ

 
30. semiotic relationships 

31. microphysic 
32. macrophysic 



 ١٨ 

 ناكهزAھ و كیزیفهتشرد یهیهشو وود مهل دووس یچۆب منازان تهقیقهھ هب :ۆکوف

 ...یهرابرهد نرگهدرهو

 ییریگهتساڕائ و مهگبAت تIون یراك ییریگهتساڕائ هل مهدهد ڵوهھ هشاب :مهشهش .پ

 .ووب ادكیزیفهدرو یهوAچ هل تهكهراك یووشAپ

 .اھهئ :ۆکوف

 یكهیانام هل هگزAخائ رهسهل هسق هك تیkAب تیناوتهد اتسAئ ایائ .هشاب رۆز :مهشهش .پ

 مهئ كAمهك مهكهد ۆت هل اكت ؟دوخ هب تسهویهپ یناكهزAھ یهرابرهد ؟تیهكهد ادزاوایج

 .هكب هڤۆرش هتفرگ

 وهئ مTهب ،مهكب هڤۆرش هتفرگ مهئ هشۆخ مAپ ،...هك نراداگائ ادشهوهئ ڵهگهل :ۆکوف

 .ممهدرهب هناتتسخ هراك مهئ ۆب هك یهناتسهرهك

 .هییفاكان :مهشهش .پ

 .متو هك ادهتش وهئ ڵهگهل تAب واجنوگ ییدرو هب هییناو مAپ مTهب .یفاكان ،ان ،ان :ۆکوف

 مهئ هك هیهھ ینووب ادهتش وهل كهیهنامیرگشAپ ؟مهكب كهیهسق مناوتهد :ڕۆك یر$بەوIڕ$ب

 ۆت ۆکوف زIڕهب هك یkAب كهو كAنیzبرهد هب ،زاستفرگ هتAبهد و هیهdهھ هك یتو همناخ

 ...تیسوون تTهسهد یكیزیفهدرو یهرابرهد رتشAپ نوچ ،یڕۆگ تتۆخ یهگناوڕ

 یماجنهئ ادهرAل اتسAئ هك یهتش وهئ منیبهد نوچ مdAان همهئ نم رAخهن :مهشهش .پ

 هل كAناڕۆگ چیھ و ،ووباد تماجنهئ رتشAپ هك هوهتش وهب هتسهویهپ ینووڕ هب تیهدهد

 ...منیبان ادكیتكات هل كAناڕۆگ ای یریگهتسڕائ

 تیناد ماجنهئ یتاس هل هك یهتش وهئ« :درك ناتهیهسق هرۆج مهئ هوAئ ،هشاب :ڕۆك .ب

 مهئ هك مین اینdد نم مTهب ،تیهكب یهڤۆرش زاوایج یكهیهوAش هب تIوهتهد و »هیهزات

 .تAبهھ هزات یكهیهڤۆرش هب یتسیوAپ هیادارائ هل هزات و زاوایج یكAتش هك یهیهنامیرگشAپ

 هل اتسAئ ]ۆکوف[ وهئ هك ووب همهئ راتو نیمهكهی ۆب نم ینتشیهگAت ،هشاب :مهشهش .پ

 .هیهزات یكAتش یووڕهنتسخ یتاس



 ١٩ 

 .ناتهكهرایسرپ ۆب تAب كAمTهو همهئ هگنهڕ و ،مب اڕواھ كAتسائ ات هگنهڕ ،هشاب :ۆکوف

 ڵهگهل هك كAتاك .ان ای ناتهكهرایسرپ ۆب هكAمTهو ایائ نkAب نم هب هك مهكهد هوAئ هل اكت

 مهئ یهرابرهد مهناژمهگ یهسق Azپ كهی هك ماینdد ،درك bپ متسهد تTهسهد یهتفرگ مهئ

 هتهواد همووتو هك یهوهل نایرتریهس رۆز یكAلهگهسق هك هیاو مAپ مTهب ،هووتو هتهباب

 نووڕ رۆز همهئ هك هیاو مAپ -نم ۆب تTهسهد ]مهكهی[ هتهبdهئ )نینهكAپ یگنهد( .نم ڵاپ

 .هیین همهئ كهو یكAتش ای یكیزیفاتیم یعهجرهم كهی ،ناوهڕ یكام ،رهھوهج كهی -تAب

 .ادكdهخ ناوAنهل ناكهزAھ ییدنهویهپ ،ناكهییدنهویهپ هل هییتیرب تTهسهد نم یڕهواب هب

 یناكهییتهپ و تووڕ هییدنهویهپ اھنهت هناییدنهویهپ مهئ هك هیهمهئ مهوود یdاخ مTهب

 كIدنهھ ڵهگهل هژIڕواھ و ،پیسنهرپ كIدنهھ یAپهب هناییدنهویهپ مهئ ؛هیین ناكهزAھ

 تIرتوگب تIرناوتهد ،مهیAس .نIرخهد كIڕ دتھ و كیتكات كIدنهھ ،جنامائ كIدنهھ ،كینكهت

 یناسكهی هب یتهواوهت هب ادواركیراید یهگdهمۆك كهی هل تTهسهد یناكهییدنهویهپ مهئ هك

 هتساڕائ هناییدنهویهپ مهئ ٣٣یگنهسواھان كIرۆج هكdهب ،نواركهن شهباد توهككIڕ هب ای

 ای نانادیرهگیراك یرهگهئ سهك كIدنهھ هب هك كهییگنهسواھان ،تاخهد كIڕ و تاكهد

 نین هرهگهئ مهئ ینهواخ رت یناوهئ و ،تادهد ادرت یسهك كIدنهھ رهسهب ندناونهدرك

 هییگنهسواھان مهئ .تادان ییاود یهناسهك مهب هنارهگهئ هرۆج مهئ ای مهكهی یپوورگ كهو

 مهكهی یپوورگ یكیژیتارتس ای یكیتكات یهگنIوش و تسIوdهھ هك هیهییتساڕ مهئ رهبهل

 مهئ .تاخان راكهب دتھ و كیتكات نامهھ و ،هیین رت یپوورگ یهگنIوش و تسIوdهھ نامهھ

 ناكهتنپ ،ادناكهگdهمۆك هل .»تهمووكح« مAنب یوان مناوتهد هك هیهتش وهئ هییگنهسواھان

 نانژ ناوایپ .هیهھ ینووب تهمووكح یناكهAkھ و ناكهنIواد كAنیzبرهد هب ای ناكهییاتناپ ای

 ،ادdادنم رهسهب كیاد و كواب ،نهكهد ادنانژ رهسهب یناzمكوح ای نهبهد هوIڕهب

 ،كهیانام هب ای تابهد هوIڕهب تهلیم ت$مووکح و .دتھ و نایباتوق رهسهب نایاتسۆمام

 
33. disequilibbrium 



 ٢٠ 

 مهل كAكهی اھنهت یسایس یت$مووکح مTهب .تاكهد ادتهلیم رهسهب یناzمكوح ت$مووکح

 مهل كAكهی و ت$مووکح یهناكینكهت مهل كAكهی ،هت$مووکح یهنارامژهھ bب هنوومن

 ،اداتسAئ یتاس هل و .نینیبیهد ادواركیراید یكهیهگdهمۆك هل هك هت$مووکح یهناوارزهماد

 هك كAكینكهت كهو ت$مووکح ،هت$مووکح یتشوورس ای یتهییچ یندركراكیش نم یتفرگ

 هوهتهییعیقاو مهئ ینووب یۆھ هب رت یسهك كIدنهھ ینایژ هك سهك كIدنهھ هتادهد رهگهئ

 یناكهییدنهویهپ ادناكهكات ناوAن هل ادواركیراید یهگdهمۆك كهی هل هشیمهھ :هك نهبب هوIڕهب

 تIرناوتهد نم یڕهواب هب هك هیهتش وهئ ناكهزAھ ییدنهویهپ یتاكواھان .هیهھ ینووب زAھ

 ت$مووکح ناكهزAھ ییگنهسواھان ]هك تIرتوگب تIرناوتهد[ ای ت$مووکح تIرنب وان

 یناكهییدنهویهپ كهن یندركراكیش نم یتفرگ ادهتاس مهل،هتاوهك ؟هنووڕ .تAنAسخهڕهد

 ای یتهپ ییتسهدTاب ای ،زAھ ییتهپ ییدنهویهپ ت$مووکح .٣٤هت$مووکح هكdهب ،تTهسهد

 ۆب ادیۆخ هل ای دوخ یدوخ هب یتسهدTاب یایدیائ هك هییناو مAپ و .هیین یتهپ ییژیتودنوت

 .تAب واجنوگ و هدنسهب هنادراید مهئ یواوهت ینترگۆخهل ای هنادراید مهئ یهوهندركنووڕ

 ت$مووکح هل هك هیهوهئ هنووبواجنوگهن مهئ و ییهدنهسهبان مهئ یناكهراكۆھ هل كAكهی و

 رت یكهیال هب دروارهب هب هوال كهی هل هك هیین هرۆج مهب ادندركیناzمكوح یهدرك هل و

 نایناzمكوح هك ادهناسهك وهل هشیمهھ هكdهب ؛هیهھ ینووب رتایز یزAھ ای ناكهزAھ اھنهت

 هتاكهد هوهوان هل ناوهئ هك هیهھ ینووب كهیهتاھكAپ تIركهد ادرهسهب

 
 ییتشگ یزVت كVمهك هواد م_وهھ ]…[ ،ادنییاود ی_اس وود یناكهراتوهناو هل« .GV, p. 13-14 :ۆب هوهن,ڕهگب .٣٤

 یهنامیرگ هل هرتوارنVھراكهب راگجVئ نم یڕهواب هب هك كهیهنامیرگ ،مهكب شهكشVپ تهمووكح یهنامیرگ

 ییارجیئ هنادرایlب یرترهس یعهجرهم هتاو ،ادییهدرك و هنانیبتروك یانام هل كهن "تهمووكح" هتهب_هئ ،ت}هسهد

 هتاو ،نۆك یكهیانام تهبیات هب و ادرتو�برهب یكهیانام هل هك_هب ،ادناكهییته_وهد همهتسیس هل ناكهییVlگراك و

 یراتفهڕ یندرك ییامن,ڕ و ندربهو,ڕهب ،ناكهڤۆرم یندرك ییامن,ڕ یتسهبهم هب كVلهگن,وشو,ڕ و ناكهمزیناكیم

 ».ناكهڤۆرم



 ٢١ 

 مهئ یندركراكیش هل هییتیرب تفرگ .٣٦رت یناوهئ]یت$مووکح[یـ٣٥واركیناzمكوح

 یهگIڕ هل هك كAناسهك و تIركهد ادرهسهب نایناzمكوح هك كAناسهك ناوAن یهییدنهویهپ

 ای دوخ یناكهتاھكAپ و یتسهدTاب یناكهتاھكAپ نیAنب یوان نیناوتهد هك هوهتش وهئ

 ؟ناتهكهرایسرپ ۆب هكAمTهو همهئ ایائ ؟نهگهدAت .٣٧نهكهد یناzمكوح دوخ یناكهكینكهت

 .مرازوگساپوس ،dbهب :مهشهش .پ

 یاسای یت$مووکح یتسكش یراكۆھ هب تمزیراتیلاتۆت ینتوهكرهد ۆت :مهتوهح .پ

 یهناراكۆھ وهئ یAپهب یدروهب هك تIرتوگب هوهناوهچAپ هب تIرناوتان ایائ .یناز ییهنیچنب

 هب ناییدنهوAپ هك هیهھ ناینووب نشهچهرف یكAلهگزAھ ،تتو و ناد تناشین اتسAئ هك

 ییماوهدرهب ،همهئ یانبهمرهب و ؛درب توان ت$مووکح هب هك هیهھ هوهتش وهئ ییتIواوهت

 یت$مووکح ییریگماقهس ؟درك تسكش هب مووكحهم یهت$مووکح هرۆج مهئ مزیراتیلاتۆت

 و تهفیرعهم/تسناز یو�برهب رۆز یازهف هل نترگرهودووس هب ییهنیچنب یاسای

 هیهھ نایعمهجهتسهد یكAتشیهگAت هك كAناكdهخ ،هواسخهڕ كdهخ یرهبهلرهس ینوومزهئ

 هب همهئ مTهب .نIردربب هوIڕهب نۆچ ای تIركب ادرهسهب نایناzمكوح نۆچ هك یهمهل

 
35. governable 

 مهب هیهتسڕ مهئ ت,رناوتهد ،ندربهو,ڕهب ای ندركیناlمكوح و تهمووكح یزۆ_ائ یكمهچ یندركواچهڕ هب .٣٦

 یناسهك هتاكهد ناوهئ هك هیهھ ینووب ك,داینوبن,ردربهد هو,ڕهب هك ادهناسهك وهل :ت,رنباد شهیهوVش

 هك كVناسهك ناوVن یهییدنهویهپ مهئ یراكیش هل هییتیرب تفرگ و .رتیناوهئ ]یتهمووكح یـ[ یواردربهو,ڕهب

 یناكهتاھكVپ و یتسهد}اب یناكهتاھكVپ هب نیناوتهد هك هوهتش وهئ یهگ,ڕ هل هك كVناسهك و ن,ردربهدهو,ڕهب

 .نهبهد هو,ڕهب نیVنب یوان دوخ یناكهكینكهت ای دوخ
 و ،»یتسهد}اب یناكهخۆد« و »تهموكح یناكهكینكهت« و »ناكهییكیژیتارتس هییدنهویهپ« یهوهندركایج ۆب .٣٧

 هوهن,ڕهگب ،ت,رگهدیرهو ادهیهوVچراوچ مهل »دوخ ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ«هك یهن,وش وهئ یهوهندركنووڕ ۆب

 :ۆب

M. Foucault, «L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté», entretien cit. 

p. 1547-1548. 



 ٢٢ 

 هیهدهس نیدنهچ هك یهناكینكهت وهئ وومهھ یندركیكهوان ییماوهدرهب هب هیۆمان یتهواوهت

 یاسای یت$مووکح یتسكش هتاوهك .هوهمكۆت و ریگقهچ یكAپیسنهرپ هب نتسهویهپ

 كهی تادهد ڵوهھ هشیمهھ هك كIزAھ ،هیهوهرهنAشهوdهھ یكIزAھ یۆھ هب ییهنیچنب

 ریگقهچ یپیسنهرپ كهی هل یdهیاIzوگ هك تAنAھب كAپ ادهناییتTوواھ وهل واڕۆگهن یهتاھكAپ

 ییهنیچنب یاسای یت$مووکح یتسكش نیkAب هك هیین تسورد ایائ ،هتاوهك .نهكهد همكۆت و

 یكAپیسنهرپ هل یdهیاIzوگ یندركیكهوان یناكهكینكهت ینتساراپ ۆب هیهوهنادdوهھ یۆھ هب

 ووترگهواچرهس كهن یقوقح و ییاسای یمهدرهس یناخووڕاد ایائ ادهیانام مهل و ؛ریگقهچ

 ؟همزیراتیلاتۆت ییماوهدرهب هل ووترگهواچرهس هكdهب مزیراتیلاتۆت ینتوهكرهد هل

 اینdد ای ،ناتتو هك مبتشیهگAت هتش وهل یدروهب مین اینdد ؟مزیراتیلاتۆت ییماوهدرهب :ۆکوف

 ڵاح رهھ هب مTهب .ووڕ هناتتسخ هك كهییراكیش ای راكۆھ ڵهگهل مب اڕواھ مناوتب هك مین

 هب نایاش یراكۆھ كهیهرامژ هل ناكهییاسای و یقوقح هتاھكAپ ینووچوانهل و ناخووڕاد

 هك هیین مزیراتیلاتۆت ینادdهھرهس هو$یییاینdد هب و .تIرگهد هواچرهس هوهنادجنهس

 یهنادdوهھ مهئ یماجنهئ اھنهت مزیراتیلاتۆت ؛هناكهییاسای هتاھكAپ یناخووڕاد یراكۆھ

  .ادكdهخ رهسهب ندركیناzمكوح و ندربهوIڕهب یزاوAش هل هناكهییاسای هتاھكAپ

 .هووب ادهناییاود مهل اھنهت هdوهھ مهئ مTهب :مهتوهح .پ

 .هیین ناكهییاسای و یقوقح هتاھكAپ ییماوهدرهب اھنهت مزیراتیلاتۆت مTهب :ۆکوف

 هل ادهنادروارهب مهئ یواوهت هل همAئ هك هیین هناتش وهل كAكهی همهئ ایائ :مهتوهح .پ

 ،نیهكهد یكرهد اددوخ یناكهرۆجوارۆج ایژۆلهنكهت و ناكهمهتسیس یووژAم وومهھ

 كIڕ اھهڕ یكهیهتیرۆتۆئ یتسهبهم هب راجاود هك كAلهگایژۆلهنكهت و كAلهگهتاھكAپ

 درك تهسق واڕۆگهن یكهیهتاھكAپ یهرابرهد ۆت و ،ناكهتفرگ هل هكAكهی همهئ و .نIرخهد

 ینووب ادهگdهمۆك هل هریگقهچ هتیرۆتۆئ مهئ هك مادام نم یڕهواب هب و هكات یرهھوهج هك

 هدنهوهئ ادییهنیچنب یاسای یت$مووکح هل ییاسای و یقوقح یكمهچ ینتاھیدهب ،هیهھ

 .هیین واسخهڕ



 ٢٣ 

 یهگIڕ هل ۆت یراك هل هوهنیوهكب كیزن هك هشAكاzجنرهس رۆز هیاو مAپ :مهتشهھ .پ

 مماھلیئ یرۆز هب هشیمهھ سوونووژAم كهی كهو نم هدنهچرهھ ،هوهت$مووکح یكمهچ

 مووب یباتوق هك كAتاك .هووترگرهو ٣٨ناكهناzباد و یگهتسهویهپان رهسهل تیریگادAپ هل

 یلIدۆم هك مkAب مناوتهد و ووب ٣٩ناكهییگهتسهویهپ و یماوهدرهب یووژAم هشیمهھ ،ووژAم

 تAبهد هك یهناتش وهل كAكهی ،نم یڕهواب هب .هییگهتسهویهپ مهل ووب كهیهنوومن ییاسای

 یهتوگ اسای .توهكرهد ادمهیهدڤهھ و مهیهزناش یهدهس هل هك هكAتفرگ تیهدب یجنرهس

 هل و تIرخهد كIڕ هك نایاشداپ كهو یكAناسهك یهتوگ ای نایاشداپ یهتوگ ،هكAسهك

 اتسAئ .تIركهد bجهبAج یژیتودنوت هب ادتسیوAپ یتهdاح هل راجاود و ادهوارزهماد كIدنهھ

 هتاو ،درك رهسهل مۆگوتفگ ادۆت ڵهگهل رتشAپ هك یهتش وهب ندركهژامائ رهس هنیچ اب

 یهرابهل نتشیهگAتدهب رۆز هك كAسهك ،تراكید ییتAتهبیات مAنهد یوان نم هك كAتفرگ

 ووبهھ […] سۆماڕ رهتیپ یوان هب كAسهك ادمهیهزناش یهدهس هل .هیهھ هوهیهكهفهسلهف

 نایتهمرای هب هك كAلهگرهنوھ هتاو ،انAھاد یژAبناوهڕ یناكهرهنوھ مهئ یواوهت هك

 نیرAپسهد هگدای هب كAتش ،رت یكAنیzبرهد هب .تIردب ناشین دوخ ینوومزهئ تIرناوتهد

 تAناوتهد هك كAتش ،ادهد نایماجنهئ اسkAك یباتوق كIدنهھ هك یهراك وهئ ینشهچ

 یجنهس یAج هووب و ارك كAپوكIڕ رتاود هرهنوھ مهئ و ،تAب رادرك و تهلیزهف یرهھوهج

 هیین وایش هك هیهمهئ هراتوگ هرۆج مهئ ۆب تراكید یرادركهچرهپ مTهب .سهك رۆز

 .هیادراك هل یتAكات ییاگائ و تAبهھ ادهناییجۆلۆتنۆئ یكهیانام رهھ هل یراتوگ ییراكناواپ

 ؟ووڕ هتی$خان تهكهرایسرپ :ڕۆك .ب

 .ووڕ همهخیهد اتسAئ رهھ :مهتشهھ .پ

 .هشاب :ڕۆك .ب

 
38. discontinuity 
39. continuity 



 ٢٤ 

 تهبیات یdاخ اتسAئ .هیهھ ینووب واركیراید یكهییتAكات هشیمهھ هتهبdهئ و :مهتشهھ .پ

 وومهھ ییاسائ ؟هوودرك كرهد یتسورد هب متراكید یتساڕ هب ایائ هك هیهمهئ هوهراب مهل

 ینامز هب هكAنیzبرهد هك تIد ییاتۆك ]مهھ هتاوهك ،هوهمهكهد ریبcogito ergo sum[ هب كAتش

 یزاوAش كهی ،یسوونیهد یسنهڕهف ینامز هب تراكید هك نینازهد هتهبdهئ و ینیتال

 هك هیاو مAپ مTهب .تفرگ ینووب رهسهل نادیتهیاش و تفرگ یندركهTdهگ یهنامزوود

 .هیهشIدنهئ ییتهییچ ییتسیdانیمۆن یهڤاڕ كIرۆج راجاود منیبیهد ادۆت یراك هل هك كAتش

 تراكید هك هییچ هوهراب مهل ۆت یاگدید مسرپهد مۆخ هل وهوهمهكهد ریب هشیمهھ مTهب

 یماجنهئ ادهد یdوهھ یتساڕ هب هك یهوهئ نوچ ،اد ماجنهئ یتسهدڕهت كIرۆج یتساڕ هب

 هگdهمۆك هك كAلهگهشو :هوهتاكب نووڕ یتهواوهت هب تش bس یكرهئ هك ووب همهئ تادب

 یهراچهگIڕ هك هیاو مAپ .نوومزهئ ۆب هوهناڕهگ و یۆخ ینیناوڕ ،تAنAھهد نایراكهب

 هییچ نووب یناكهشهب و هییچ رهوهنووب هك یهیهرهسمهجوود هژگنهت مهئ ۆب تراكید

 هشخهن شAم یخۆد ییهداس هب هك یراكیش ییرایزادنهئ ینترگرهو پیسنهرپ هب هل هییتیرب

 ...هك تینازهد ۆت .تAشAكهد

 .هیین تتاك رتایز هكرچ هد ؟تهكهرایسرپ :ڕۆك .ب

 هوهراب مهل تهكهنووچۆب هیهھ تكAنووچۆب رهگهئ منازب تIوهمهد ،هشاب :مهتشهھ .پ

  .٤٠مهگانAت رایسرپ ینیسرپ ۆب ۆت یهیAكواڕهdد مهل نم .)نادناھ و نینهكAپ یگنهد( هییچ

 .نهكب رایسرپ تIوهنایهد هك نهھ شیرت یكAناسهك :ڕۆك .ب

 هیAكواڕهdد مهل و یzبهن مۆت یهسق هك نم .نسرپهد و هیهھ نایرایسرپ هشاب :مهتشهھ .پ

 .مهگانAت

 هیین رتتساڕ هرایسرپ مهئ یهرابرهد نم ینووچۆب .هیهداس رۆز نم یمTهو ،هشاب :ۆکوف

 تAناوتهد كAسهك وومهھ هك هیاو مAپ ،همهئ یانبهمرهب .ادهdۆھ مهل رت یناوهئ ینووچۆب هل

 
 .تV_هد ڕۆك یرهبهو,ڕهب هب همهئ مهتشهھ یرهكرایسرپ .٤٠



 ٢٥ 

 و نووچۆب .ان ای هیاڕواھ ایائ هك تkAب یۆخ ینووچۆب و هوهتادب ناتهكهرایسرپ یمTهو

 .هیین یكهییگنرگ چیھ هوهراب مهل نم یاڕ

 نینهكAپ یdاقهمdاق( ؟مهكب تناك یهرابرهد كIرایسرپ مناوتهد :]41دوارتس یراب[مهیۆن .پ

 یهفهسلهف هب ژد هكIراك ۆت یراك هك تتو ادتهكهییكهشAپ هل ۆت )ناووبهدامائ وانهل

 یكمهچ هل نووبراگزڕ ۆب هیاو تAپ یچۆب .ووب كیادهل ادتراكید ڵهگهل هك هژوس ینرIدۆم

 ؟نیبب راگزڕ شیدوخ یكیتۆنمرAھ هل تAبهد ،تراكید هل واربتاریمهب یكAكمهچ ،هژوس

 یرتایز یتفرگ هیاو مAپ و نم یتفرگ هك هییتساڕ همهئ dbهب .مdAان همهئ نم ،رAخهن :ۆکوف

 یهفهسلهف هل ووب نووبراگزڕ ،]مهوود ییناھیج یـ[ گنهج شاپ یناكهdاس هل ناكهڤۆرم

 هوهمهك ینهیال هب .هیین نم ینانAھاد ،هو$یییاینdد هب ،دراژبمdهھ هك یهیهگIڕ وهئ .هژوس

 همهئ -هزاوایج یكAتفرگ همهئ ]هتهبdهئ هك[ -هواودهب �گیھ هل هگنهڕ و ،هواودهب هچین هل

 هك هیاو مAپ .هگنرگ رۆز یكAتاس هو$یییاینdد هب ،ادهووژAم مهل ،تراكید .هتیرهن كهی

 ینادماجنهئ ۆب یتهییحیسهم یناكهییوهنعهم هكینكهت هك هكAفوسهلیهف نیمهكهی تراكید

 متسهبهم .هوانAھ راكهب ،درك نایهد هناكینكهت مهئ هك یهتش وهل زاوایج ادهنیچنب هل یكIراك

 ،رت یكAنیzبرهد هب .دنارزهماد هناكینكهت مهب یفهسلهف یراتوگ كهیتراكید هك هیهمهئ

 یكهیهفهسلهف هو$یییاینdد هب ،ادتساڕهوان یناكهدهس یتیرهن هل هفهسلهف هك مkAب مناوتهد

 هك نیهكب هوهئ یینیبAت نیناوتهد مTهب ،ووب یكیلۆساك یكهیهفهسلهف ای یحیسهم

 كهی یمرۆف ای دوخ رهسهل ناماAzت كهی یمرۆف زیگرهھ تساڕهوان یناكهدهس یهفهسلهف

 یمرۆف زیگرهھ هیهفهسلهف مهئ ،ترگهن هوۆخهب یهوهندركیقات-دوخ و نیdۆكdهھ-دوخ

 ینووب ادكیلۆساك ای یحیسهم یتیرهن هل هك ترگهن هوۆخ هب یهناییوهنعهم هنانAھاڕ وهئ

 ،ووب تسهبهم یAج یحیسهم یتیرهن هك ادهنIوش وهل تهنانهت ،یفهسلهف یراتوگ .ووبهھ

 
41. Barry Strroudكهی هك )؟-١٩٣٥( ییادهنهك یفوسهلیهف ؛Vیۆكناز هل هفهسلهف یپوورگ یناكهمادنهئ هل هك 

 .یلكرVب هل اینرۆفیلاك



 ٢٦ 

 یكAتفرگ همهئ مTهب ،ادازۆنیپس ڵهگهل ،اھهورهھ و -ادتراكید ڵهگهل .ووبهھ یرت یكAمرۆف

 هنترگرهودووس یهژۆzپ هك ،هوهنزۆدهد ٤٢یفهسلهف یناماAzت كهی راج نیمهكهی ۆب -هرت

 .یفهسلهف یكهیهفیرعهم و یفهسلهف یكIراتوگ یندنارزهماد ۆب یوهنعهم یكAلهگكینكهت هل

 .هنووڕ كهیهداڕ ات هتهبdهئ شهراك مهئ ییووژAم یراكۆھ و یروتلوك یراكۆھ

 هتTو هل و نییائ ییزاسكاچ یهوهنتووزب شاپ ،ناكهییوهنعهم هكینكهت مهئ یهوهنووبو�ب

 ینیIzز یمهدرهس و ؛هگنرگ رۆز ،نییائ ییزاسكاچ-هژد یهوهنتووزب شاپ ادناكهكیلۆساك

 یهدهس هكdهب ،اداپوروهئ هل تساڕهوان یناكهدهس كهن ناكهییوهنعهم هكینكهت

 هdاخ مهئ -هك هیاو مAپ و ،انAھ راكهب یهدۆتیم مهئ تراكید ،هیهوAش مهب و.همهیهدڤهھ

 یدوخ یموھهوهت یتفرگ ڵهگهل هو$یییاینdد هب تراكید ،ندركAپتسهد یهیهگIڕ مهب -هگنرگ

 هوهمهكهد bل یریب هك یهتش وهئ هك هیاو مAپ كAتاك :هوهووب ووڕهبووڕ یۆخ

 هن هتفرگ مهئ ؟تادان مویرف ادنم هل كAسهك ای مهدان ویرف مۆخ مۆخ ایائ ،هیهنیقهتساڕ

 ،هفهسلهف ینووبdاكیداڕ كهن همهئ ؛یفهسلهف یهنامیرگ كهی هن ،هتراكید ینانAھاد كهی

 مهھرهب تراكید یال هناموگ هرۆج مهئ هك هییحیسهم یتهییوهنعهم یتیرهن نیرتنۆك هكdهب

 هك یهتش وهئ وومهھ یهرابرهد ٤٣ناموگ نیمهكهی ،ادیحیسهم یتهییوهنعهم هل .تAنAھهد

 ،مسانیان و مسانیهد هك كAسهك ،هیین ینووب كAسهك ادنم هل ایائ« :هیهمهئ تIد ادنییهز هب

 ،ناتیهش هتاو ،هیهھ ینووب كAسهك ایائ ،ماگائهب رۆز ینووب یواوهت هل مTهب ماگائAب وهئ هل

 هیهنیقهتساڕ هیایدیائ مهئ تAباو مAپ هك تاكهد bل ماو و تAنAچب ادنم هل هیایدیائ مهئ هك

 ،ادووژAم هل راج نیمهكهی ۆب ،تراكید و »؟تAبهن هنشهچ مهب رهگهئ تهنانهت ،نووڕ ای

 رهبهل .هوهدرك ایج رتكهی هل یتهقیقهھ ییفهسلهف یتهڕهنب و تهقیقهھ ییوهنعهم یكینكهت

 یكهیهنامیرگ زیگرهھ هرابوود هك ،تاكهد ڵهپهچ یناتیهش رهسهل هسق وهئ هك هیهمهئ

 
42. Méditation philosophique/philosophical meditation 
43. suspicion 
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 یاگدید هل هك تdAهد تراكید و ،هییوهنعهم و یتیرهن یكAتفرگ ]هكdهب[ ،هیین یفهسلهف

 هیادهرAل رهھ ینووڕ ،تادب ویرف نم و تAبهھ ادنم هل ناتیهش رهگهئ تهنانهت ،هوهییفهسلهف

 تAناوتب هك تAنAھهد تسهد هب هییاناوت وهئ ،ادینووڕ یاسIڕ ڵهگهل ،تراكید و .٤٤دتھ و

 مهگIڕ :تAنAھب راكهب دوخ ییوهنعهم یهوهندركیقات ای یوهنعهم ینیdۆكdهھ-دوخ یهگIڕ

 ،منیبب هك نهدب مهگIڕ ،تادهد ووڕ و تIرهزوگهد یچ ادنم یحۆڕ هل منیبب هك نهدب

 مناوتهد تاكوهئ و ،تIرهزوگهد یچ ادمهشIدنهئ هل هك مهكب یdۆكجنوك و مهكب هدهھاشوم

 و ینووڕ مناوتهد هكdهب ،هوهمزۆدب یچ و یچ ای رهدویرف ای هسهوسهو ای مۆخ كهن

 ،هیهوAش مهب و .هوهمزۆدب هوهرهد یایند ۆب تهنانهت راداھهب یتهقیقهھ كهی ،تهقیقهھ

 هب هناكینكهت مهئ وومهھ :هوهیاك هیانAھ ادناكهییوهنعهم هكینكهت هل یكAشڕۆش تراكید

 ادكAتاك هل[ ،تIرهزوگهد ادحۆڕ یناكهییTووق هل یچ هك نهكهد راك ادهتفرگ مهئ یهتساڕائ

 ،تIرگهدرهو هناكینكهت مهل دووس یتسناز یهفیرعهم یتهڕهنب یهوهنیزۆد ۆب تراكید]هك

 هراك مهئ وهئ و ،هراداھهب هوهرهد یایند ۆب تهنانهت هك یتسناز یكهیهفیرعهم یتهڕهنب

 یچۆب منازان یدروهب .٤٥هوهتIزۆدهد ادناماAzت نیمهشهش هل و ناكهناماAzت ییاتۆك هل

 
 .MFDV, p. 167 298 et-GV, p. 297-168 :ۆب نناوlب ،هتنپ مهئ یرتایز یهوهندركنووڕ ۆب .٤٤

 تراكید یهرابرهد هیهوهندن,وخ مهئ ،سناlف ود ژVلۆك هل ١٩٨٢-١٩٨١ یراتوهناو یهناو نیمهكهی هل ۆکوف .٤٥

 هشخهن »تهییوهنعهم« و »هفهسلهف« ناوVن ییراكایج و ،هوهتاكهد یژ,lگنهڕ ێونهلرهس و هوهتاكهد هرابوود

 یووژVم یهوهوان هنانVھ هب هك تاكهد هسانVپ زۆ_ائ رۆز یك,وادووڕ كهو »یتراكید یتاس« و ،تVشVكهد

 وهئ«هواودهب هتاس مهل :ادتهقیقهھ یووژVم هل هكVناlباد یرهدناشین ،یهكهـ»نر,دۆم یمهدرهس«هل تهقیقهھ

 ڵهگهل .HS, p. 15-20 :ۆب هوهن,ڕهگب .»سهب و هیهفیرعهم ،تVنVسخهڕهد تهقیقهھ هب نتشیهگتسهد هك یهتش

 هل هیین تهلالهد رتیئ »تهییوهنعهم« یهشو ،ادهیهنیمهز و نVتسهب مهل هك تVب نامریبهل تVبهد ،ادشهمهئ

 ۆدائ رهییپ هك یهرۆج وهب ،»ناكهییوهنعهم هنانVھاڕ«هل هتهلالهد هك_هب ،تهییحیسهم یناكهی»یوهنعهم«هكینكهت

 ۆکوف رتاود ڵاس وود .).P. Hadot, Exercices spritules, art. Cit :ۆب هوهن,ڕهگب( ووبدرك یهسانVپ

 یك,واگنهھ ناكهناماVlت هك تV_هد وهئ ،تاكهد ینیبدرو و ت,ڕۆگهد كVمهك ادتراكید رهبمارهب هل یهكهتس,و_هھ

 یك,زاوVش هب نتشیهگتسهد یرهگهئ نوچ ،)هـ»دوخ یرادرك« كهی ناكهناماVlت هك یهیانام مهب( هی»یوهنعهم«



 ٢٨ 

 ناتهكهرایسرپ یمTهو متو هك یهوهئ ایائ .)نینهكAپ یگنهد( هوهدرك نووڕ هوAئ ۆب مهمهئ

 .ووب تراكید یهرابرهد همهئ ،هشاب ێرهئ ؟یدروهب ان ،ان ؟ووب

 هرایسرپ مهب ینووڕ ناكهرۆج هل كIرۆج هب هك مهكب كIرایسرپ مناوتهد :ڕۆك .ب

 یتسورد یرایسرپ همAئ هل كهی ماك هك تیهكب یناشینتسهد تیناوتهد ۆت ؟تAشخهبب

 ...هك هیهمهئ دوارتس یراب یهشهگناب نوچ ،ووڕ هتهووتسخ

 ...هوهمهدب شاب یكAمTهو تادب نم هب رهگهئ هك هتسوورد هسهك وهئ یرایسرپ :ۆکوف

 رهسهب تیبب ڵاز تIوهتهد ۆت هك هیاو یAپ دوارتس یراب .هیهنشهچ مهب تسورد :ڕۆك .ب

 تAسرپهد و ،ادتراكید ٤٦یـ]هوهندركریبcogitations[ و یتراكید یدوخ ییفهسلهف یهdهكdهك

 .تیهكب ینارIو و تیهخب هگAپ هل هژوس تAبهد هراك مهئ ینادماجنهئ ۆب یچۆب

 .dbهب ،dbهب :ۆکوف

 یتساڕ هب هك هییناو مAپ مTهب .هوهیادهن تهرایسرپ مهئ یمTهو یتساڕ هب ۆت و :ڕۆك .ب

 .تیهكب هراك مهئ تسیوتهد

 .dbهب ،dbهب ،dbهب :ۆکوف

 .تیهخب هگAپ هل هژوس تسیوتهد هك هیاو مAپ :ڕۆك .ب

 
 هفیرعهم هب یتهواوهت هب« نووب یزاوVش مهئ هك ادهمهك هییزاوایج مهئ ڵهگهل تادهد هفهسلهف هب نووب یتهبیات

 رهسهب ناكهییوهنعهم هدركراك« یهنیشVپ hب ینووبقهد هیهوVش مهب تراكید یناكهناماVlت .»ت,ركهد هسانVپ

 :ۆب هوهن,ڕهگب .تVنVھهد یدهب اد»یتVتسناز یتهڕهنب كهی یجنامائ و ڵایدیائ

M. Foucault, «L’éthique du souci de soi comme pratique de la libérté», entretien cit. 

p. 1547-1548. 

 ییسانكه_هچهڕ یهرابرهد« یناشینوان هب ۆنیباڕ و سۆفیارد ڵهگهل ۆکوف ینتوهكVپواچ ۆب هوهن,ڕهگب اھهورهھ[

 .]٦٥٤-٦٥١ .ل ،هفهسلهف یۆناش ،ۆکوف .م :هل ،»قالخهئ
٤٦. cogitationesمهھ هتاوهك ،هوهمهكهد ریب نم" ؛". 



 ٢٩ 

 ،نیبب راگزڕ هژوس یهفهسلهف هل هك ووب همهئ تفرگ ننیبهد و .dbهب ،dbهب ،dbهب :ۆکوف

 یایژۆلانیج كهی یdوهھ اھهورهھ و ،درك bپ یتسهد تراكید ڵهگهل هك كهیهفهسلهف

 یدووس وهئ نوچ هگنرگ تراكید .هوهـ»دوخ یناكایژۆلهنكهت«یاگدید هل نیهدب هژوس

 ،مTهب .یفهسلهف یراتوگ یندنارزهماد یتسهبهم هب ترگرهو دوخ یناكایژۆلهنكهت مهل

 .نیووڕوهرهب دوخ یكیتۆنمرAھ مهئ ینتسخراكهب كهی ڵهگهل اھنهت همAئ ،ادتراكید ڵهگهل

 هنشهچ مهب .یتراكید یتفرگ هل هرتو�برهب نم یڕهواب هب دوخ یكیتۆنمرAھ یتفرگ و

 ؟هیین

 هك هرادروونس هجنامائ مهئ ۆب هیاو تAپ یچۆب مTهب .ماڕواھ :]دوارتس یراب[مهیۆن .پ

 تAبهد ،دوخ ییفهسلهف ینیdۆكdهھ و دوخ ییتراكید ییزاسكمهچ هل نووبراگزڕ هل هییتیرب

 یكهیهوAش هب دوخ یكیتۆنمرAھ تیAنهد یوان تۆخ هك یهتش وهل نیبب راگزڕاھهورهھ

 ...یتشگ

 مناموگ هب هك مkAب تAبهد .ووبهن نووڕ متو ووشAپ یراج یهتش وهئ هك منازهد :ۆکوف

 و ارنAھاد زۆdائ یكهیهسۆzپ ییاژIرد هب و ادتهییحیسهم یكAپتسهد هل دوخ یكیتۆنمرAھ

 ندركیشۆپواچ یكرهئ هب ووب تسهویهپ ادهیهسۆzپ مهل دوخ یكیتۆنمرAھ و ارن تاینوب

 یروتلوك یناكهروهگ هdوهھ هل كAكهی هك هیاو مAپ نم و .٤٧ندركینابروق-دوخ ای دوخ هل

 bبهی ای دوخ هل یندركیشۆپواچ یكرهئ bبهب دوخ یكیتۆنمرAھ هك هووب همهئ ییاوائژۆڕ

 مهب .تاكب یرۆجیهپ و تادب bپ یهژIرد و تاخب راكهب و تIزIراپب ندركینابروق-دوخ

 یكAتهڕهنب دوخ هل ندركیشۆپواچ ییتایجهل همAئ ایائ :هك هیهمهئ تفرگ اتسAئ ،هیAپ

 هك هوهنیهدب مTهو نیناوتهد مناموگ هب ؟هوهتهویزۆد دوخ یكیتۆنمرAھ ۆب نامینIرهئ

 اتسAئ یتاس ات هوهسناسینIڕ ییارهگڤۆرم یمهدرهس هل هوهمهك ینهیال هب همAئ .رAخهن

 هوهناڕهگ ؟نیهكب یچ نیناوتهد هتاوهك .هوهتهویزۆدهن نامهتهڕهنب مهئ مTهب ،هواد نامdوهھ

 
47. self-sacrifice 



 ٣٠ 

 مین اینdد ؟دوخ یكیتۆنمرAھ ییووژAم و یعیقاو یتهڕهنب كهو دوخ هل ندركیشۆپواچ ۆب

 تفرگ هگنهڕ .تAب ٤٨وارزاوخ هراك مهئ هك مین اینdد و تAب واسخهڕ هیهوهناڕهگ مهئ هك

 و ندركیناzمكوح یزاوAش ۆب هتسیوAپ ناموگAب ]49…[ دوخ یكیتۆنمرAھ هك هیهمهئ

 رهسهب یناzمكوح و نهبب هوIڕهب نایۆخ هك كIزاوAش ۆب ای ناكهڤۆرم یناردربهوIڕهب

 هب هتسهویهپ هك ،دوخ یكیتۆنمرAھ ایائ :هك هیهمهئ تفرگ اتسAئ هتاوهك .٥٠نهكب ادنایۆخ

 تسهھ و ؟هییروورهز یتساڕ هب ،ادهمAئ رهسهب ندركیناzمكوح و ناردربهوIڕهب یزاوAش

 ]هوهكهیال هل[ :هنهیالوود ییتهمرای كIرۆج ،هیهھ رهبارهبواھ یكAنتسهبAپتشپ هك مهكهد

 ۆب هوهناڕهگ هب تادهد ڵوهھ ادهمAئ رهسهب ندركیناzمكوح و ناردربهوIڕهب یزاوAش

 ،]هوهرت یكهیال هل[ و ؛هوهتIردب واساپ ،دتھ و ناكهییۆرم هتسناز و دوخ یكیتۆنمرAھ

 و شاب ییسایس یدركراك ۆب هوهنIڕهگهد راجاود دوخ یناكهكیتۆنمرAھ مهئ وومهھ

 و تسهھرهد هدنهچ هنامهئ وومهھ هك ننیبب نناوتهد هوAئ .دتھ و ناكهشاب هوارزهماد

 ٥١ناكهییهدرهورهپ هوارزهماد یدركراك ،هنوومن ۆب ،كAتاك مTهب ،ننووڕان هگنهڕ و یتشگ

 
48. souhaitable/desirable 

 مهوود یشهب و تVبهد واوهت هكهوهنووبۆك یمهكهی یشهب ادهرVل ؛هیهھ ادهكهییگنهد هرامۆت هل ناتسهو .49

 .تاكهد hپ تسهد
 هل :هیهمهئ ووڕ همهخیب رت یك,راج ت,وهمهد هك یهرایسرپ وهئ« :GV, p. 73-74 :ۆب هوهن,ڕهگب .٥٠

 هك یهوهئ hبهب هیین واسخهڕ ت}هسهد یندركهدایپ هك تادهد ووڕ یچ ادهمVئ یهگ_همۆك كهو یكهیهگ_همۆك

 اركشائ ادهتیڤیتكVبوس یمرۆف هل تهقیقهھ تسیوVپ یVپهب هك یهوهئ hبهب و تVبب اركشائ تسوVپ یVپهب تهقیقهھ

 ییناوڕهواچ ادهتیڤیتكVبوس یمرۆف هل تهقیقهھ یهنووباركشائ مهل هوهرت یكهیال هل هك یهوهئ hبهب و تVبب

 رهھ ۆب ننووبزابرهد و یراگزڕ یVlپ هل هك كVلهگیرهگیراك ،هیهفیرعهم یویدوهئ هك ت,ركب یرهگیراك كV_همۆك

 هل نۆچ :نهرۆج مهب مهدب hپ نایگنرگ ڵاسمهئ ت,وهمهد هك كVلهگهگVت یتشگ هب ؟ناوومهھ ۆب و كVسهك

 ینووباركشائ و ادناكهڤۆرم رهسهب یناlمكوح ای ندربهو,ڕهب ناوVن یناكهییدنهویهپ ادهمVئ یتهییناتسراش

 »؟ارزهماد كVسهك رهھ و ناوومهھ ۆب نووبراگزڕ و ادهتیڤیتكVبوس یمرۆف هل تهقیقهھ
51. pedagogical instituations 



 ٣١ 

 نهیال هل ندنIوخ و هدرهورهپ یزاوAش نۆچ هك ننیبهد شاب رۆز هوAئ ،نیرگهد واچرهبهل

 واساپ و تIركهد ییهوارزهمادهب ،هوهییراكیشنوورهد ،ڵاادنم ییساننوورهد ،یساننوورهد

 مهئ یۆھ هب دتھ و یراكیشنوورهد ،ڵادنم ییساننوورهد ،یساننوورهد و ،هوهتIردهد

 رهبهل اوهئ ،نووتوهكرهس رهگهئ هك هوهنIردهد واساپ و نIركهد ڵووبهق هوهتهییعیقاو

 ؟هنووڕ .ننAسخهڕهد ناكهdادنم یندربهوIڕهب یكIزاوAش ییاراك هك هیهوهئ

 مTهب ،تیهكهد یهت یركیف یكAkAھ چ هك مهگهدAت هوهل .رAخهن :]دوارتس یراب[مهیۆن .پ

 هوهرابهل یكAتش تسیوتهد اداتهرهس هل ۆت هك هیهگزAخائ یهرابرهد نم یهكهرایسرپ

 ینووب یهنامیرگ یندركدنهسهپ هب تهرابهس هیۆت یینیبشهڕ یهگزAخائ متسهبهم ،تیkAب

 یهرابرهد نIركب فشهك تIركهد هك كAلهگتهقیقهھ ینووب ای دوخ یهرابرهد ناكهتهقیقهھ

 یروورهز یكIزIوارهپ كهو دوخ هل ندركیشۆپواچ یهنامیرگ یندركدنهسهپ bبهب ،دوخ

 كهیهنامیرگ ینتساراپ تسائ هل یچۆب هك یهمهئ ینتوگ هب درك تتسهد .هیهنامیرگ وهئ ۆب

 مهئ هك مواچرهب هتIد او مTهب .تینیبشهڕ رت یكهیهنامیرگ ینتسخIوگتشپ هب تاكواھ

 هك هوهییتهڕهنب رۆز هڕهواب مهب هتسهویهپ ای یتهڕهنب رۆز یكIڕهواب هل هیایج هیهنامیرگ

 یتشوورس یكIڕهواب ،درك bپ تهژامائ و ت$مووکح یمهتسیس هل تAب كAشهب تAشهد

 رهسهل هریگماقهس همAئ یناكهییهدرهورهپ هوارزهماد ینتسخكIڕ یزاوAش هك یهمهب

 هب ؛نیهكب یكرهد ناھیج یكdهخ و ناھیج یهرابرهد نیناوتهد هك یهتش وهئ وومهھ

 رهسهل نیهكب ریگماقهس نامناكهییریگماجنهئ تAبهد همAئ هك یهمهب ڕهواب ،رت یكAنیzبرهد

 یراینشAپ هك یهوهئ مTهب .نیهكب یكرهد و نیهگبAت نیناوتهد ای نینازیهد هك یهتش وهئ

 یهوارزهماد رهگهئ :هیAنالملم و تابهخ كهی كAتسائ ات هوهییووژیم ینهیال هل تیهكهد

 یساننوورهد یهرابرهد هیاو مAپ هك كAتهقیقهھ رهسهل مهكب ریگماقهس یساننوورهد

 كهیهوAش هب ناكهتهقیقهھ ای نIرنAملهسب هناتهقیقهھ مهئ تIرناوتهد هتاوهك ،منازیهد

 و ،واچرهب هنوهكهد واریگهنAپرهب و یمتهح هب هك كAلهگهوارزهماد وهرهب نIركب هتساڕائ

 ...نیڕۆگب هناوارزهماد مهئ ناشاپ



 ٣٢ 

 .متشیهگهنAت ناتهكهرایسرپ هل ییدرو هب نم :ۆکوف

 هوارزهماد تAبهد همAئ .هوهمkAب رت یكهیهوAش هب هرایسرپ مهئ مناوتب مناموگ هب :ڕۆك .ب

 رهسهل نیهكهد نایریگAج تIركهد ناوڕهواچ كهو و ،نیهكب ریگAج نامناكهییهدرهورهپ

 هیاو مAپ و .نیهكهد یكرهد نامۆخ یهرابرهد و ناھیج یهرابرهد نیناوتهد هك یهتش وهئ

 ایائ :هوهرایسرپ رIژ هتیهخهد هdاخ مهئ ۆت ،وهئ یڕهواب هب ،هك هیهمهئ یراب یتسهبهم هك

 یهگIڕ اھنهت ای ،هوهرایسرپ رIژ هتیهخب ڤۆرم ینیسان ۆب ناكهdوهھ یواوهت تIوهتهد

 دوخ یكیتۆنمرAھ هب ۆت هك یهتش وهئ ،تاگبAت ڤۆرم هل تادهد ڵوهھ هك یساننوورهد

 .هكهرایسرپ هل هكAشهب همهئ هیاو مAپ ؟تیهبهد یوان

 ای نیراچان همAئ هك هوهرایسرپ رIژ همهخب هتهییعیقاو مهئ مهدهد ڵوهھ نم ،dbهب :ۆکوف

 نینAھب كAپ نامناكهdانم یهرابرهد یتسناز یكهیهفیرعهم هك نیراچان و رادكرهئ هیاو مAپ

 نامهھ همهئ .هوهنیهدب واساپ ادناكهdادنم رهسهب نامیناzمكوح و ندربهوIڕهب یزاوAش ات

 .هیهفیرعهم مهئ یكۆڕهوان كهن ،هوهرایسرپ رIژ همهخیهد هك هیهتهییعیقاو وهئ

 یـ٥٢ندربهوIڕهب ۆب ناكهواجنوگ هفیرعهم هب نتشیهگتسهد هك هیهمهئ تتسهبهم :ڕۆك .ب

 یندربهوIڕهب ۆب واجنوگ یكAتش ،ناكهdادنم یهرابرهد كAتش و ؛هیین وایش ناكهdادنم

 ناكهییۆرم هتسناز یهگIڕ اھنهت دوخای نیهبب bپ یهپ نیناوتب هك هیین ینووب ناكهdادنم

 ؟هوهرایسرپ رIژ هتیهبهد ادهراك مهئ ینادماجنهئ هل

 نامرهو ناكهdادنم ییساننوورهد یهرابرهد هك یهوهئ ڵاح رهھ هب هك هیاو مAپ :ۆکوف

 ،نیهبب هوIڕهب ناكهdادنم ادیAت تIوهنامهد هك كIزاوAش ۆب هواجنوگ تسیوAپ یAپهب هووترگ

 ییساننوورهد یهرابرهد هك هیهوهب نامتسیوAپ ناكهdانم یندربهوIڕهب یتسهبهم هب نوچ

 ینووب یتهڕهنب و رهنAھكAپ یكهییدنهویهپ و .نینAھب تسهد هب هفیرعهم كdAهمۆك ڵادنم

 مهئ یواوهت و ،نیناز یتسیو و ندربهوIڕهب ای ندركیناzمكوح یتسیو ناوAنهل هیهھ

 
52. governinig 
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 نیناز یناكهنIوشوIڕ و ندربهوIڕهب یناكهكینكهت یڕۆت كهی نزۆdائ رۆز هك هناییدنهویهپ

 .هتروك و ییهشخهن رۆز مkAیهد هك یهوهئ هتهبdهئ ؛ننAھهد كAپ

 یكهیهگAپ چ اد bپ یهشهگ ناكهdادنم یهرابرهد ٥٣هژایپ هك یهیهفیرعهم وهئ :مهیهد .پ

 یهگzب هل ییدرو هب هرایسرپ مهئ مTهب ،هزۆdائ رۆز هرایسرپ مهئ هك منازهد ؟هیهھ

 یكهییرۆیت اركشائ هب هژایپ ییرۆیت نوچ ،تIرگهد bج ادهتفرگ هرۆج مهئ یشهبواھ

 وهئ یهشهگناب هوهمهك ینهیال هب ای كAتهفیرعهم یهشهگ یناكهخۆد یهرابرهد هییتسناز

 یكهیهفیرعهم اھهورهھ هییرۆیت مهئ هك هیاو تڕهواب ۆت ادشهمهئ ڵهگهل ،هیهرۆج مهب

 انام هل تAب كAكهی تAناوتهد هوهمهك ینهیال هب ای ناكهdادنم ینیلپسید یهرابرهد هییتسناز

 یكهیهفیرعهم كهو هییرۆیت مهئ رهگهئ تهنانهت هك هیهمهئ رایسرپ اتسAئ .یناكهتسهھرهب

 یكهیهفیرعهم هب نیناوتهد هرابوود ایائ ،تIرنAھب راكهب ناكهیینیلپسید هجنامائ ۆب یتسناز

 یهشهگ یزاوAش یندركفسهو كهی هییرۆیت مهئ ایائ ،مهكهی ؟نیهكب یرامژهھ یتسناز

 مهئ یهوهنیزۆد ۆب نادdوهھ یتهروورهز هك هیهمهئ ۆت یهسق ایائ،مهوود و هناكهdادنم

 ڵهگهل تAب ادهواركهنایج یكهییدنهوAپ هل تAناوتهد ڵادنم یهشهگ یهندركفسهو هرۆج

 ؟ادنیلپسید یكAمرۆف

 هرۆج مهئ یـ٥٤هتیڤیتكAبۆئ یهرابرهد مكهیایدیائ هرۆج چ هك هیهمهئ ناتهكهرایسرپ :ۆکوف

 هگزAخائ هل و ادیهكهنووب هل هفیرعهم هك یهمهئ مناموگ هب ،هشاب ؟هیهھ هیهفیرعهم

 ادهنیچنب هل و یdووق هب ادیهكهییرووتلوك و یتهیTهمۆك هنووب هل و ادیهكهییووژAم

 هك ادهمهئ ڵهگهل هیین یرتشAپهل یكهییهناگAب چیھ ،هوهت$مووکح یكAكینكهت هب هتسهویهپ

 مهئ .تAبهھ ینووب هییهناگAب هرۆج مهئ تAبهد یچۆب منازان و .٥٥هڤیتكAبۆئ هیهفیرعهم مهئ

 
٥٣. Jean Piaget )یسنهڕهف یرادوان یسانهفیرعهم و ساننوورهد ؛ز)١٩٨٠-١٨٩٦. 

54. objectivité/objectivity 
55. objective 



 ٣٤ 

 كهییدنهویهپ اتسAئ هك نیهكب ڵووبهق هوهئ هك شAپ هتIد ادكAتهdاح هل هییهناگAب هرۆج

 تAچهد وانهل ناكهییدنهویهپ یرت یناكهرۆج یواوهت رتیئ هتسهبهم یAج ادهفیرعهم ڵهگهل

 و هفیرعهم ڵهگهل ییدنهویهپ هك نیهكب ڵووبق هوهئ هك ادكAتهdاح هل ؛تAچب وانهل تAبهد و

 مAپ هتهبdهئ و ؛تAب شوهخAب و یتهپ ییاھهڕ هب هك هیهھ ینووب كAتاك اھنهت ادتهفیرعهم

 یهفهسلهف هرۆج مهئ و ؛هیهمهئ رهھ هفیرعهم یهفهسلهف یناكهرۆج یواوهت یزAت هك هیاو

 ینووبهھ یۆھ هب هفیرعهم یچۆب .هوهرایسرپ رIژ هنیهخیب تAبهد مڕهواب هب هفیرعهم

 ادت$مووکح یناكهكینكهت ڵهگهل و ادتTهسهد یناكهییدنهویهپ ڵهگهل ییووژAم یكهییدنهویهپ

 كIرۆج هل همهئ یراكۆھ و .مهگانAت یهكهراكۆھ هل ،یتساڕ هب ؟تAب ڤیتكAبۆئ هیین وایش

 .هفیرعهم یهفهسلهف و »٥٦هناڕاونووژAم« یهفهسلهف كIرۆج ،منیبهد ادهفهسلهف

 ؟تیهكهد رامژهھ دوخ یكیتۆنمرAھ كIرۆج هژایپ یراك ایائ :مهیهدزای .پ

 ینیzبرهد هب نیشخهبب ییووژAم یو�برهب ییاتناپ كهی رهگهئ هتهبdهئ ،dbهب :ۆکوف

 .»دوخ یكیتۆنمرAھ«

 ؟تAب رتشاب یكهیهنوومن ۆت یاڕ هب هك هیهھ رت یكAسهك یراك ایائ :مهیهدزای .پ

 هتسناز یپارخ یكIرۆج متسهبهم ،مهكهد هسق دوخ یكیتۆنمرAھ یهرابرهد كAتاك :ۆکوف

 هیهمهئ متسهبهم هكdهب .هوهشاب یرۆج یرهبمارهب یرهسمهج هتIوهكب هك هیین ناكهییۆرم

 ۆب .هووب ناكهییۆرم هتسناز وومهھ ییووژAم یهوAچراوچ دوخ یكیتۆنمرAھ یهژۆzپ هك

 یهدهس نیدنهچ ییاژIرد هب ناكهفوسهلیهف ادنانۆی یهفهسلهف هل یچۆب ،هنوومن

 یزاوAش و نایژ یناكاسIڕ یdاقرهس رۆز هك كAناكdهخ ،توهد نایكdهخ هب ژIردوروود

 هك هوهدركهدهن هیایدیائ وهل نایریب زیگرهھ یچۆب و نهكب راتفهڕ نۆچ ،نووب ندركنایژ

 هیایدیائ مهئ ،نم یڕهواب هب ؟هیهھ ناكهییۆرم هتسناز كهو یكAتش هب نایتسیوAپ كdهخ

 
56. Philosophie «historienne» 



 ٣٥ 

 هكdهب سهدهقوم یبAتك اھنهت كهن هك یهتاك وهئ ،درك bپ یتسهد ادتهییحیسهم ڵهگهل

 .ندركهڤاڕ یهژبۆئ كهی ۆب اڕۆگ شی»دوخ«

 یراتوگ هل یواوAش( تادهد ووڕ ادنرIدۆم یتایبهدهئ هل هك یهوهئ ایائ :مهیهدزاود .پ 

 هdوهھ مهئ یهوهنادگنهڕ هب تIرناوتهد )هژوس یدایز هل ووڕ یهوهناشهوdهھ ،ییهوهناAzگ

 ؟تIركب رامژهھ دوخ یكیتۆنمرAھ هل نووبراگزڕ ۆب

 هك تIرتوگب تIرناوتهد .هراوژد رۆز و گنرگ رۆز و شاب رۆز یكIرایسرپ هوهئ :ۆکوف

 دوخ یكیتۆنمرAھ هك درك bپ یتسهد كAتاك مهكهی ،نم یڕهواب هب ،نرIدۆم یتایبهدهئ

 .درك bپ یتسهد ینیتنۆم هب ،هنوومن ۆب ،هك كIوارسوون ،دناسخهڕ یـ٥٧وارسوون كIرۆج

 یكAسهك دنهچ و ینیتنۆم هك تایبهدهئ كIرۆج یكAپتسهد و ۆناش ،٥٨هسامهح ینووچوانهل

 وومهھ یووڕهب ووب دوخ یكیتۆنمرAھ یهوهنارك یتنپ و تاس ،دركهد نایتهیارهنIون رت

 كهیهوAش چیھ هب همهئ و .ووب ینییائ یتهبیات واوهت یكIرادرك هتاك وهئ ات هك ادكAسهك

 ینوومزهئ یندركهشهگ یماجنهئ هكdهب ،ووبهن ینییائ ینوومزهئ یناخووڕاد یماجنهئ

 یتایبهدهئ یگهڕ و هواچرهس نییائ ییزاسكاچ-هژد یهوهنتووزب و رهسۆل .ووب ینییائ

 .دوخ یكیتۆنمرAھ یهشهگ هل هگج هیین چیھ نرIدۆم یتایبهدهئ نوچ ،ننرIدۆم

 ...ووب خرهچواھ یتایبهدهئ یهرابرهد رتایز نم یرایسرپ :مهیهدزاود .پ

 یتایبهدهئ هل نم یڕهواب هب .هیهھ ینووب ادتایبهدهئ هل شیكAتفرگ هك هیاو مAپ :ۆکوف

 یكیتۆنمرAھ یناكهییدنهمتهبیات نیرتگنرگ هل كAكهی هب هتسهویهپ هك هیهھ كAتش ادنرIدۆم

 نوچ ،هـ»دوخ هل ندركیشۆپواچ« و دوخ یكیتۆنمرAھ ناوAنییدنهویهپ هتش مهئ :دوخ

 ندركیشۆپواچ مهھ ای ،هدوخ هل ندركیشۆپواچ كهی كهیهوAش هب ]نرIدۆم یـ[تایبهدهئ

 رIژ ۆب ،رت یكAتاك ۆب ،ناكهتش یرت یكهییدنهبزیڕ ۆب دوخ یهوهنتساوگ مهھ هدوخ هل

 
57. écriture/writing 
58. epic 



 ٣٦ 

 ،مزخ ،تسهویهپ انام كهی هب نرIدۆم یرهسوون ،هتاوهك .دتھ و رت یكهییكانووڕ یكشیت

 .هییحیسهم یدیھهش نیمهكهی ای یحیسهم ی٥٩دیھاز نیمهكهی یهوAشواھ و هتسهبواھ

 مهئ مڕهواب هب مTهب .هیادdهگهل ی٦٠هنات و رهشهت كهی هو$یییاینdد هب نم یهیهتو مهئ

 ،دوخ ینووچوانهل و ]كهیال هل[ دوخ یكیتۆنمرAھ ناوAن یناكهییدنهویهپ یهتفرگ

 یكوان ،]هوهرت یكهیال هل[ دوخ یهوهنادتهڕ و ندركینابروق-دوخ ،دوخ هل ندركیشۆپواچ

 .هنرIدۆم یناھیج ییبهدهئ ینوومزهئ ییتهڕهنب

 ۆب نوت�فهئ ات تهییحیسهم ییتایجهل دوخ یكیتۆنمرAھ یهگزAخائ یچۆب :مهیهدزایس .پ

 ؟تیهبان هواود

 .هوهتIرزۆدب ادنوت�فهئ ]یهفهسلهف[ هل دوخ یكیتۆنمرAھ تIرناوتان هك هیاو مAپ :ۆکوف

 هل .رAخهن دوخ یكیتۆنمرAھ مTهب ،هوهتIرزۆدب حۆڕ یهرابرهد كهییرۆیتتIرناوتهد

 یگهڕ یهوهندركیقات و ٦١دوخ یهوهندركیقات كهو یكAتش زیگرهھ ادنوت�فهئ ]یهفهسلهف[

 ؛تهقیقهھ یهتساڕائ هب هـ٦٢حۆڕ ییدنkب نوت�فهئ یتفرگ .هوهنیزۆدان دتھ و ناكهشIدنهئ

 و تروك رۆز یكهیهگIڕ هب و .٦٣ادحۆڕ یناكهییTووق هل تهقیقهھ یهوهنیزۆد كهن

 ،gnôthi seauton هنوومن ۆب ،هییراكیش مهئ یراكوهzیهپ هك مkAب مناوتهد ،ییهشخهن

 
59. ascéte 
60. une pointe d’ironie 

61. self-examination 
62. elevation of the soul 

 یهرابرهد« ،ۆکوف .م :ۆب هوهن,ڕهگب اھهورهھ[ .et CV, p. 147-HS, p. 75 76-227 :ۆب هوهن,ڕهگب .٦٣

 هل هك هوهتاكهد ینووڕ ینشۆڕ هب ادهیۆگوتفگ مهل ۆکوف .٦٤٦ .ل ،هفهسلهف یۆناش :هل »قالخهئ ییسانكه_هچهڕ

 كهی كهن ،ووب هوهنووب_ووق و ناماVlت یهناییجۆلۆتنۆئ یمرۆف كهی« دوخ رهسهل ناماVlت ادنوت�فهئ یهفهسلهف

 یكهیهفیرعهم هب« نتشیهگتسهد هل هتهلالهد هوهدوخ نهیالهل دوخ ینیسان و »ناماVlت یهناییجۆلۆكیاس یمرۆف

 ینادماجنهئ ۆب كهییتسیوVپ چیھ هوهووڕ مهل رهھ هك یهوهئ hبهب »سفهن ینووب یزاوVش یهناییجۆلۆتنۆئ

 .]تVبهھ نادژیو یهوهندركیقات ای نادژیو ینی_ۆك_هھ



 ٣٧ 

 و یفهسلهف یووژAم ،نم یڕهواب هب .هیین هوهدوخ یكیتۆنمرAھ هب یكهییدنهوAپ چیھ

 و ،٦٤هیهdهھ یندركهڤاڕ كهی،تراكید ات هوهـthi seautonông هل نادژیو ییتیرهن

 واچرهبهل ،نتوهكرهد یحیسهم یتهییوهنعهم و تهییحیسهم هب هك ،ناكهتهبیات هنانAھاد

 هب تهییحیسهم :نین تش كهی تهییحیسهم و یحیسهم یتهییوهنعهم هتهبdهئ .٦٥تIرگان

 ،٦٦سویمۆخاپ سیدهق هب یحیسهم یتهییوهنعهم ]هك ادكAتاك هل[ ،تاكهد bپ تسهد حیسهم

 سیدهق ،٦٨سویساناتائ سیدهق ،سونیموریھ سیدهق ،٦٧سونوینۆتنائ سیدهق

 .درك bپ یتسهد ادمهجنAپ و مهراوچ یهدهس هل هتاو ،سونیتسهگۆئ

 مهئ هدنهچرهھ نوچ ؟ان ستیلكاریھ یچۆب ،نوت�فهئ كهن رهگهئ مTهب :مهیهدراوچ .پ

 دوخ یهوهندركیقات یهگAت هكتIوهكهدرهد او مTهب ،هیین ستیلكاریھ یال دوخ ییساننووب

 نIوش هب« :تdAهد ادی٦٩ناكهگzب هل كAكهی هل وهئ و ؛هیهھ ینووب سوتیلكاریھ یال رتشAپ

 )نینهكAپ یگنهد ،ناتسهو( ؟هیین دوخ یكیتۆنمرAھ ییدرو هب همهئ ایائ .٧٠»مIڕهگهد ادمۆخ

 ات مTهب ،تیAنهداد هییگنرگ وومهھ مهئ تهییحیسهم ۆب یچۆب هك هیهمهئ مهكهرایسرپ

 ؟تیهدان ینانۆی یتیرهن هب كهییگنرگ چیھ كهیهداڕ

 
64. contresens/misinterpretation 

 .GV, p. 224 et MFDV, p. 114 :ۆب هوهنیڕهگب هوهراب مهل رتایز یهوهندركنووڕ ۆب .٦٥

٦٦. Saint Pachomius )یرسیم-یحیسهم یبیھاڕ هروهگ ؛ز)٣٤٦-٢٩٢. 
٦٧. Antonine Pius )راگز,راپ یسانادوخ و )١٦١-١٣٨( مۆڕ یرۆتارپمیئ ؛ز)١٦١-٨٦. 

٦٨. Athanasius of Alexandria )كهی و هییرهدنهكسهئ یفۆقسۆئ ،یحیسهم یسانادوخ ؛ز)٣٧٣-٢٩٦/٢٩٨Vك 

 .ینییاز یمهراوچ یهدهس هل رسیم یناكهرادوان هبیھاڕ هل كVكهی و اسtVك یناكواب هل

٦٩. fragments 
 :هل .»ممۆخ یهوهنیژ,وت یتهبیات یتهباب نم« .٧٠

Héraclite, Fragment CI; Les Présocratiques, «Bibliothéque de la Pléiade», 

paris, Gallimard, 1988, p. 169. 



 ٣٨ 

 ،هگنرگ یتساڕ هب رهوهنووب كهی كهو دوخ یتفرگ ،ادینانۆی یتیرهن هل هك هیاو مAپ :ۆکوف

 دوخ ینترگواچرهبهل هك یهناكینكهت وهئ .هیین گنرگ هژبۆئ كهی كهو دوخ یتفرگ مTهب

 ٧١نیسان یراك هك نین گنرگ هزادنهئ نامهھ هب ،ننAسخهڕهد هفیرعهم یهژبۆئ كهی كهو

 نیمهكهی هل نم هك یهتش وهئ ،هنوومن ۆب .هگنرگ رهوهنووب كهی كهو دوخ ینادناشین ای

 هك ،exomologesis :هیهمهئ رهھ تاكهد همیسارهس ادهبوهت یناكهییحیسهم همسهڕوIڕ

 ادارائ هل ناكهھانوگ یتشوورس ینیناز كهیهوAش چیھ هب راكھانوگ ۆب ادهنامسهڕوIڕ مهل

 تفرگ هكdهب ؛رتیناوهئ ۆب ناكهھانوگ یهوهندركنووڕ ای ناكهھانوگ یهشیڕ ینیناز ای هیین

 ۆب ،ادینانۆی یتیرهن هل هك هیاو مAپ و .راكھانوگ كهی كهو یتهیهكهنووب ینادناشین اھنهت

 ؛تادهد ناشین راكاواد كهو یهكهنووب ٧٢راكاواد یكات ،ادناكهیینانۆی هگdهمۆك هل هنوومن

 ،تاگهد ادایژارت ییاتۆك هل ،سۆپیدۆئ هنوومنۆب ای ...هراوهدAموئ و هوارخ كیرهت وهئ

 یووڕهبووڕ سۆپیدۆئ ؛ننیبب وهئ نناوتهد ناوومهھ و ،هوهنIركهد كشۆك یناكاگرهد

 رهگهئ .تادهد ناشین كیاد یدرAم كهو ،كواب یژوكب كهو یۆخ و هوهتAبهد كشۆك

 یكهییهوAشواھ چیھ مTهب ؛هـexomologesis یرۆج كهی همهئ ،هشۆخ ناتAپ هوAئ

 یال هن نوت�فهئ یال هن هیاو مAپ و .٧٣هیین هژبۆئ كهی كهو دوخ ینانAھكAپ ڵهگهل

 همهئ مTهب .هوهنیزۆدب هژبۆئ كهی كهو ٧٤دوخ ینانAھكAپ كهو یكAتش نیناوتان ستیلكاریھ

 
71. knowing 

72. suppliant/supplicant 
 ك,دنهھ رهس هت,ژرهپهد هرابوود ،سۆفیارد ترVبویھ ڵهگهل ادكهیۆگوتفگ هل ١٩٨٠ یرهبۆتكۆئ یـ٢٤ هل ۆکوف .٧٣

 نم یتسهبهم« :تV_هد هوهراب مهل وهئ .ووڕ هتاخنایهد ادهیۆگوتفگ مهل و زرهچكVل نسواھ هل هك یهن}اخ وهل

 .ڤۆرم ینیسان ۆب كیتۆنمرVھ ییتهپ ینانVھراكهب هل هرتو�برهب و رتنهیالهمهھ یكVتش ]دوخ یكیتۆنمرVھ هل[

 یۆخ ۆب تVناوتهد ادیۆخ یهتیڤیتكVبوس هل هژوس كهو ڤۆرم هك هیهمهئ ]دوخ یكیتۆنمرVھ هل[ نم یتسهبهم

 :ۆب هوهن,ڕهگب ».تVب نیسان یهگVت ای تهباب

F. Foucault, Discussion about books, conversation cit. 
74. constituation of the self 



 ٣٩ 

 هگنهڕ مTهب ،مین اینdد ؟هنووڕ ایائ .هیین گنرگ دوخ ینووب یتفرگ هك هیین هیانام مهب

 .ننیبب نم یهdووج یوهڕاڕ نناوتب

 یناكهراك هل .هی٧٥یكیژۆلۆدۆتیم یرایسرپ یرۆج هل نم یهكهرایسرپ :مهیهدزاپ .پ

 ناكهییووژAم هناzباد و یگهتسهویهپان رهسهل رۆز یتخهج هك تIوهكهدرهد او ادتووشAپ

 یماوهدرهب و یگهتسهویهپ رهسهل تخهج تIوهكهدرهد او اتسAئ هك ادكAتاك هل ،هوهتیهكهد

 ایدیائ ،نتشیهگAت هك هیهوهئ رهبهل همهئ ایائ .هوهتیهكهد هواودهب تهییحیسهم یاتهرهس هل

 ای ،هواڕۆگ ناكهییووژAم هرادرك یناzباد ای یگهتسهویهپ یهرابرهد ۆت ییزاسكمهچ و

 ادرت یكهیهگAت ڵهگهل تیراكورهس و تیهكهد هوهنیژIوت زاوایج یكAتهباب هك هیهوهئ رهبهل

 ؟هیهھ

 یناكهییتهڕهنب هرایسرپ هل كAكهی هیاو مAپ ننازهد .مهیAس یراكۆھ یۆھ هب هگنهڕ :ۆکوف

 مهئ ٧٦»؟هییچ یرهگنشۆڕ« :هیهمهئ ادمهیهدزۆن یهدهس یاتهرهس هل اوائژۆڕ یهفهسلهف

 ینانAھكAپ یتفرگ و ،ادیووڕ یچ مهیهدژهھ یهدهس ات هوهمهیهزناش یهدهس هل هك یهتفرگ

 و هگdهمۆك ناوAنهل كهییدنهویهپ ینانAھكAپ ای ،تهفیرعهم كIرۆج و تهیین�قهع كIرۆج

 نووب كAكهی ای ،نووب گنرگ یكAتفرگ نم یڕهواب هب هنامهئ وومهھ ،دتھ و تهیین�قهع

 وود یتساڕ هب هواود هب مهیهدزۆن یهدهس هل هك هیاو مAپ .هفهسلهف یناكهروهگ هتفرگ هل

 
75. methodological 

 Le normal ییزیلگنیئ یپاچ یراتوشVپ هل اھهورهھ و »؟هییچ هنخهڕ« یراتو هل تهبیات هب ١٩٧٨ هل ۆکوف .٧٦

et le pathologique]تهب هب درك یتسهد ،میلگناك جرۆج یمهھرهب ،]شۆخهن و ڵامرۆنVیهنامیرگ یندركهگ 

Aufklarung]تفرگ كهو یرهگنشۆڕ ،]یرهگنشۆڕVیراتو ۆب هوهن,ڕهگب هوهراب مهل .یفهسلهف ییدرو هب یك 

 .»dans DE II, n219, p. 431-433»Introduction par Michel Foucault , و »؟هییچ هنخهڕ«

 مهئ ۆب درك ناخرهت ،سناlف ود ژVلۆك هل ١٩٨٣-١٩٨٢ یراتوهناو یهناو نیمهكهی ۆکوف ،شهمهئ یاڕهرهس

 نامهھ هل هواركو�ب یرادوان یراتو اھهورهھ و ،ارك پاچ تایبهدهئ یراڤۆگ هل ١٩٨٤ هل یكهیهتخوپ و هرایسرپ

 :ۆب هوهن,ڕهگب .The Foucault Reader هل اد_اس

GSA, p. 3-39; «What is Enlightenment»? et «Qu’est-ce que les Lumières?», art. cit. 



 ٤٠ 

 تهقیقهھ« ینیرIد یرایسرپ یووڕهنتسخ ای :هووبهھ ینووب فوسهلیهف هب نووبیهگIڕ

 وود مهئ ناوAن هل و ؛»؟هییچ یرهگنشۆڕ« رتهزات یكIرایسرپ یووڕهنتسخ ای »؟هییچ

 ڵووق ییدنهویهپ كdAهمۆك اھهورهھ هكdهب ،هیهھ یزاوایج كdAهمۆك اھنهت كهن ادهرایسرپ

 نیسرپب هك یهوهئ bبهب »؟هییچ تهقیقهھ« نیسرپب هیین وایش هگنهڕ نوچ ،هیهھ ینووب

 هرایسرپ مهئ یمTهو ات نیهخهد یراكهب اتسAئ هك هییچ هتهیین�قهع یرۆج مهئ«

 هوهتIردب »؟هییچ یرهگنشۆڕ« یرایسرپ یمTهو تIرناوتان هو$یییاینdد هب و »؟هوهنیهدب

 هب هییچ هتهقیقهھ مهئ ییدنهمووژAم ،هییچ هتهقیقهھ مهئ« یرایسرپ یهوهنادمTهو bبهب

 ،مراتو نیمهوود ای نیمهكهی یاود هل »؟اسخهڕ یرهگنشۆڕ كهو یكAتش هك كAنشهچ

 یناموگدهب و ناموگ هب منازان -»؟تیفوسهلیهف كهی ۆت ایائ« یسرپ ینم هل كAسهك

 ،منازان چیھ هرایسرپ مهئ یهرابرهد مTهب .هیین یۆتوهئ یكهییگنرگ مTهب ،ان ای یسرپ

 میگنرگ یماوهدرهب هب هك كIرایسرپ هیاو مAپ ،ڵاح رهھ هب .مین فوسهلیهف كهی هگنهڕ

 مهئ اد مdوهھ »؟هییچ یرهگنشۆڕ« :هیهمهئ هرایسرپ مهئ ؛هییفهسلهف یكIرایسرپ اد bپ

 رهبهل رهھ و ،مهكب راكیش هوهناكهتسهھرهب واوهت هییووژAم هتفرگ یهگIڕ هل هرایسرپ

 مهیهدزۆن یهدهس یاتهرهس ات هوهمهیهدزاش یهدهس هل مهغانۆق مهئ هشیمهھ هك هیهمهئ

 هب و .٧٧هرایسرپ مهئ یهوهنادمTهو ۆب هكdAوهھ مناكهبAتك وومهھ .هوودرك هوهنیژIوت

 اھهورهھ .هواود ۆب هوهمIڕهگب ووبهد هتیdاوسكAس یهرابرهد هوهمهك ینهیال هب تهبیات

 
  :ۆب هوهن,ڕهگب .٧٧

M. Foucault, «Qu’est-ce que les Lumières?», art. cit., p. 1506-1507. 

 نیناوتهد همVئ :هیهمهئ نینیبهد ووڕوهرهب ادی_هگهل نامۆخ اتسVئ هك یفهسلهف یكVندراژب_هھ هك مواچرهب هت,د او«

 هسانVپ یتشگ یكهیهوVش هب تهقیقهھ ییراكیش یهفهسلهف كهی هب ت,ركب هك نیر,ژب_هھ ییهنخهڕ یكهیهفهسلهف

 ییساننووب كهی ،نامدوخ ییساننووب كهی یمرۆف هك نیر,ژب_هھ ییهنخهڕ یهش,دنهئ كهی نیناوتهد ای ،ت,ركب

 ات رتاود و رهبVڤ سكام و هچین ات هوهtگیھ هل هك هیهفهسلهف ییاود یهمرۆف مهئ ؛ت,رگبرهو نووبییاتسVئ

 ».مهكب راك ادیVت هواد م_وهھ نم هك دنارزهماد یناماVlت یكVمرۆف ترۆفكناlف یهناخباتوق



 ٤١ 

 ٧٨یتاركوس-شAپ یتاس :هیهھ ینووب یفهسلهف یگنرگ یتاس وود هك نیkAب نیناوتب هگنهڕ

 یهگIڕ ناوAنهل نیهكب دروارهب رهگهئ هشAكاzجنرهس رۆز و .یرهگنشۆڕ یتاس و

 یتاس هك ناكهییرهبAڤ یهگIڕ و درك هوهنیژIوت نایتاركوس-شAپ یتاس هك ناكهییرهگیدیاھ

 هن یكAتاس ایائ هك مسرپهد مۆخ هل و مواكجنوك اتسAئ نم و .درك راكیش نایرهگنشۆڕ

 ،تIرگب bج ادرت یهتاس وود مهئ یناوAن هل هك هیین ینووب واچرهب و شAكاzجنرهس هدنAھ

 ادهتاس مهل و ،]ادنییاز یـ[مهجنAپ و مهراوچ یهدهس هل تAب ٧٩هناكواب یتاس تAناوتهد و

 تخهوشAپ هك یهوهل رهب و ،هیین ینووب ادیتاركوس-شAپ یتاس هل هك توهكرهد كAتش

 هیهتش وهئ ینانAھكAپ هتش مهئ و هتاس مهئ .ووبترگ یkكش ،تاكب bپ تسهد یرهگنشۆڕ

 هكAتش هك ییاوائژۆڕ یدوخ یهگزAخائ ای كAپتسهد ،دوخ یكیتۆنمرAھ مAنهد یوان نم هك

 ؟هنووڕ ایائ .٨٠نرIدۆم یتهیین�قهع یكAپتسهد هل رهدهب و نووب ینووچوانهل هل رهدهب

 
78. pre-Socratic 

٧٩. patristic/patristiqueك یناكواب هب هژامائ ؛tVاس. 

 و یگهتسهویهپ یتفرگ یهرابرهد ك,رایسرپ ،ادسۆفیارد ترVبویھ یرایسرپ یهوهنادم}هو هل ۆکوف .٨٠

 هب نادیگنرگ ادنم یدید هل ،ادشهمهئ ڵهگهل« هك هوهتاكهد ینووڕ ،ادناكهییووژVم هییراكیش هل یگهتسهویهپان

 یهوهنیزۆد ۆب ناكهتش نم .ماجنهئ كهی كهن هدۆتیم كهی ادهنیچنب هل ناكهناlباد ای یگهتسهویهپان

 ناكهییگهتسهویهپان ت,وهكهدرهد او هك ادهن,وش وهل مهدهد ڵوهھ هك_هب ،مهكان فسهو ناكهییگهتسهویهپان

 ك,رۆز هك هتسوورد و […] .هوهمهكب نایتروك hجهبتسهد هك یهمهئ كهن مهكب ۆب نایندناگنهس_هھ ،نوهكهدرهد

 یهوهندن,وخ هل هك ناكهییگهتسهویهپان رهسهل نم و نووچرهد متسهد هل ناكهنهیاخژ,رد ای ماوهدرهب هسۆlپ هل

 و �Vھ و یرۆگیتاك كهیهرامژ هیاو مVپ نوچ ،مووچهدهن رترهس نم .ماتسهوهد ،نتوهكهد مواچرهب ادمهكهی

 یهوام هل[ hن,ود یهتش وهئ هك مواچرهب هتوهكهد او و ووبهن ادتسهدرهبهل میماوهدرهب یناكهگنرگ همهتسیس

 ،نایتو یرهگنشۆڕ یتاس و یحیسهم یتهییوهنعهم یتاس ،یتاركوس-شVپ یتاس یهرابرهد ]ادهكۆگوتفگ

 :ۆب هوهن,ڕهگب ».یۆخ ین,وش همهخب ناكهتش ییگهتسهویهپ هكاتسVئ هك تادهد نم هب رتشاب راگجVئ یك,رهگهئ

M. Foucault, Discussion about books, conversation, cit. 



 ٤٢ 

 ،نرIدۆم یتهdوهد ینادdهھرهس و كیلۆساك ییناوش یت$مووکح ناوAنهل ایائ :مهیهدزاش .پ

 چیھ دوخ یناكایژۆلهنكهت مهئ و ،٨١درك هوهرابهل تهسق درۆفناتس هل وودرباڕ یdاس هك

 ؟كهییدنهویهپ چ dbهب رهگهئ و ؛هیهھ ینووب كهییدنهویهپ

 مهكهمTهو هك مهكهد هوهئ رهبهل اھنهت هرایسرپ مهئ ؟نووب هدامائ ادهناراتو مهل هوAئ :ۆکوف

 ادرۆفناتس یناكهراتو هل نوچ ،هنووڕ یتساڕ هب هییدنهویهپ مهئ هك هیاو مAپ .مهخب كIڕ

 واوهت هرۆج مهئ و ت$مووکح مAنب یوان مناوتهد هك مهكب راكیش هتش وهئ اد مdوهھ

 و ناكهراش كهو یكAلهگپوورگ رهسهب هییناzمكوح اھنهت كهن هك ت$مووکح یهتهبیات

 نۆچ و یچۆب و ؛ادناكهكات رهسهب هییناzمكوح و ندربهوIڕهب هكdهب ،دتھ و ناكهتهdوهد

 ینووبادكdهخ یناكهنزهم هرهوامهج رهسهب تهdوهد ییناzمكوح مهھ ادنامناكهگdهمۆك هل

 مهئ یرت یكAنهیال و .٨٢ادناییتAكات نیرتتهبیات هل ادناكهكات رهسهب یناzمكوح مهھ و هیهھ

 مهئ ۆب هجرهم نم یڕهواب هب هك دوخ یناكایژۆلهنكهت یتفرگ هل هییتیرب هت$مووکح هرۆج

 bبهب ،ادیتساڕ هل .یناوش یت$مووکح یندركراك و نووب یجرهم ،هی٨٣یناوش یت$مووکح

 شاب رۆز ،ادرهبمارهب هل و .تاكب راك تAناوتان یناوش یت$مووکح ،دوخ یناكایژۆلهنكهت

 ،هو$یییاینdد هب هك هییناوش یرۆج یت$مووکح دوخ یناكایژۆلهنكهت یهگانهپ هك نینازهد

 و هدرهورهپ یهوارزهماد ینشهچ ،ادناكهوارزهماد هل اھهورهھ و اداسkAك هل ،هنوومن ۆب

 .نینیبیهد دتھ و ناكهییسایس هوارزهماد ینشهچ ،ندركرAف

 
 یشهكشVپ درۆفناتس یۆكناز هل ١٠٧٩ یرهبۆتكۆئ یمهیهزناش و مهیهد هل ۆکوف هك هیهناراتو وهل تسهبهم .٨١

 :نارك پاچ ادهناشینوان مهئ ر,ژهل و ندرك

"«Omnes et singularium": vers une critique de la raison politique», conférences, cit., 

p. 953-980. 
 :ۆب نناوlب اھهورهھ ،درۆفناتس یناكهراتو یاڕهرهس ،یناوش یت}هسهد یهرابرهد .٨٢

STP, p. 127-232; «La philosophie de la politique» et «Sexualité et pouvoir», 

dans DE II, n 232 et 233, en particulier p. 547-551 et 559-566. 
83. pastoral government 



 ٤٣ 

 ،تتو ادهیۆگوتفگ مهئ یاتهرهس هل هك هوهتش وهب هتسهویهپ همهئ هتاوهك :مهیهدزاش .پ

 یهگIڕ هل ندركیناzمكوح ای ندربهوIڕهب هل ییاسای یاگدید یتسكش یهرابرهد هتاو

 .هوهییهنیچنب یاسای

 .هیهرۆج مهب ،dbهب :ۆکوف

 ؟یتسهدTاب و تTهسهد ناوAن هل تیهكهد یراكایج ایائ :مهیهدڤهھ .پ

 .dbهب :ۆکوف

 ؟كهییراكایج چ :مهیهدڤهھ .پ

 ییتهپ ییدنهویهپ كهی ت$مووکح .هواد مهوهندركنووڕ هوهراب مهل هك هیاو مAپ :ۆکوف

 كهی یتسیو یندناپهس ۆب هیین كIدۆتیم و هگIڕ اھنهت ت$مووکح هتاو ،هیین یتسهدTاب

 و یكdهخ یدوخ هل نترگرهودووس هك هكAكینكهت ت$مووکح .ادرت یناسهك رهسهب سهك

 ؟هنووڕ .٨٤تAنAسخهڕهد یتسهدTاب یتسهبهم هب یكdهخ یدوخ ییامنIڕ

 یهرابرهد هكdهب ،ووبهن ت$مووکح یهرابرهد نم یهكهرایسرپ مTهب ،dbهب :مهیهدڤهھ .پ

 هل هك ووڕ هتسخ مهرایسرپ مهئ هوهئ رهبهل .ووب یتسهدTاب و تTهسهد ناوAن ییزاوایج

 او ]تهفیرعهم یتسیو[ ادهتیdاوسكAس یووژAم هل اھهورهھ و ازس و یرIدواچ

 یناكهییدنهویهپ یناكهزاوAش ناوAن هل تیAنباد نووڕ یكهیهوهندركایج هك تIوهكانرهد

 یناكهییدنهویهپ یناكهزاوAش و هییتسهدTاب یهتساڕائ هل یووڕ رتایز هك تTهسهد

 هسق رت ییووژAم تIوهنامب رهگهئ ای ،هنووبراگزڕ یهتساڕائ هل یووڕ رتایز هك تTهسهد

 ...مزیلایسۆس و مزیشاف ناوAن ییزاوایج ،نیهكب

 مهل و ،هرتنهیالهمهھ تTهسهد ییرۆگیتاك ،ادنم یدید هل ،هك مkAب مناوتهد ،هشاب :ۆکوف

 نیرتژیتودنوت و نیرتهداس هك ،هوهنزۆدب یتسهدTاب یناكهییدنهویهپ نناوتهد ادهییرۆگیتاك

 
 دوخ ییامن,ڕ و تVنVھب راكهب یك_هخ یـ[self] دوخ كVسهك هب هگ,ڕ هك كVكینكهت ،هكینكهت كهی تهموكح« .٨٤

[self-conduct]یتسهد}اب ینتسختسهد یتسهبهم ۆب ،تاكب یـ.« 



 ٤٤ 

 هگIڕ هك هوهنزۆدب ت$مووکح یكAلهگكینكهت نناوتهد اھهورهھ .هتTهسهد یناكهییدنهویهپ

 bبهب ،نهكب هدایپ تTهسهد نهدهد هوAئ هب هگIڕ هك نكAلهگكینكهت و دۆتیم و

 اھنهت یتسهدTاب هك مkAب مناوتهد هتاوهك ؟هنووڕ .دتھ و یژیتودنوت هل نترگرهودووس

 ای ندربهوIڕهب .هگIڕ نیرتاینdد ای نیرتشاب كهن ،تTهسهد یندركهدایپ ۆب هیهگIڕ كهی

 ییدنهویهپ یناریهق كهی اھنهت یتسهدTاب هك مkAب مناوتهد .هرتاراك راگجAئ ندركیناzمكوح

 .نهكب رت یكIراك چیھ نناوتان یتسهدTاب یندركهدایپ هل هگج هوAئ هك كAتاك ،٨٥هتTهسهد

 نهكهد یناzمكوحاوهئ ،تAبهھ ناتهگIڕ و كینكهتو ناكمیئ رهگهئ ،نناوتب هك رهھ مTهب

 ....یتسهدTاب كهن

 ناكهڤۆرم ۆب ادهنیچنب هل ت$مووکح هك تیهدهد ت$مووکح هب كهیانام :مهیهدڤهھ .پ

 ۆب یروورهز یكAلهگكینكهت كهو دوخ یناكهكینكهترهسهل هسق هتاو ،هیین دووسهب

 ادۆت یهگناوڕ هل »ت$مووکح« ایائ هتاوهك .تیهكهد ندركیناzمكوح ای ندربهوIڕهب

 ؟هیهھ ینIرهن ای ٨٦زAمائ یتهیاكووس یكهیانام هشیمهھ

 یتهیاكووس ای ینIرهن رهدهبهداڕهل یكAندركفسهو مهدهد ڵوهھ هك ننازهد شاب هوAئ :ۆکوف

 و ینIرهئ یكهیانام تIوهمان هك هیهمهئ مkAیب مناوتهد هك یهوهئ .مهكهن شهكشAپ زAمائ

 هب زAمائ یتهیاكووس و ینIرهن یكهیانام و دوخ یناكایژۆلهنكهت هب مهدب ٨٧زAمائ شیاتس

 ای رتشاب ،ادنم یناكهییراكیش هل مهكینال ،دوخ یناكایژۆلهنكهت .یتسهدTاب یناكایژۆلهنكهت

 .رت یناكایژۆلهنكهت هل نین رتپارخ

 ات نوچ ،تاكهد یواوAشAلرهس یشووت نم »دوخ« یهشو ینتسخراكهب :مهیهدژهھ .پ

 راكهب »حۆڕ« یانامواھ كهو رۆز ات مهك »دوخ« یهشو هك ووباو مAپ هكوونهھ

 
 .ت}هسهد ییناریهق ییدنهویهپ :هوهكهییسنهڕهف هل .٨٥

86. pejorative 
87. laudative/laudatory 



 ٤٥ 

 .٨٨هیهتسهج ینادنیز حۆڕ تیdAهد ادازس و یرIدواچ هل هك ادهیانام وهل هتهبdهئ،تینAھهد

 ناكهتسهج ییرووبائ ڵهگهل هرهبژد هك كI»دوخ« ،هتسهبهم ت»دوخ« یرت یكهیانام ایائ

 هل تتسهبهم تیناوتهد .هوهتzIسهد »دوخ« هیهوAش مهب نم یڕهواب هب هك ناكهژAچ و

 ؟تیهگهدAت »دوخ« هل یچ هوهرهكب ینووڕ ای ،هوهتیهكب نووڕ »دوخ«

 یهشو یاتواھ ادیسنهڕهف ینامز هل همAئ ،ننازهد كهو .هراوژد و گنرگ یكIرایسرپ :ۆکوف

»]selfپ نوچ ،هخاد یهیام همهئ و هیین نام»]دوخAینامز هل .هشاب یكهیهشو هیاو م 

 تاك یهبرۆز منازان و هیهھ نام»subjectivité« و »sujet« یهشو وود ،ادیسنهڕهف

 هل نم یتسهبهم .هییناو مAپ مTهب ان ،ای نرگهدرهو »subjectivité« هل دووس

»]soiناوتهد هژوس كهی كهو ڤۆرم هك هكهییدنهویهپ یرۆج»]دوخAادیۆخ ڵهگهل ت 

 .تAب یسایس یهژوس كهی ،ادراش هل ،تAناوتهد ڤۆرم ،هنوومن ۆب .٨٩تIزIراپیب و تAبیهھ

 رت یناوهئ ای ،تادب گنهد تAناوتهد وهئ هك هیهمهئ یسایس یكهیهژوس هل تسهبهم

 هل هژوس كهو هڤۆرم مهئ هك هیهییدنهویهپ یرۆج وهئ »soi« .دتھ و هوهننAسوهچیب

 هب ادیسنهڕهف ینامز هل همهئ تIرناوتهد .یتهیهھ ادیۆخ ڵهگهل ادیسایس یكهییدنهویهپ

»subjectivité« وخبIرنIهب ،هوهتTد و شاب همهئ مdپ و ،هیین رهكشۆخAهك هیاو م »soi« 

 ...هناكهكینكهت ی٩٠هگناشین و جنامائ ،ادیۆخ ڵهگهل هژوس ییدنهویهپ یرۆج مهئ .هرتشاب

 
 .p. 30DP , :ۆب هوهن,ڕهگب اھهورهھ .٤٢ ص ،نادنز دلوت :هیبنت و تبقارم ،وكوف .م .٨٨
 یتسهبهم هك تV_هد ،ناكهوودنیز یندربهو,ڕهب یراتوهناو هل ١٩٨٠ یسرام یـ١٢ یهناو هل ۆکوف .٨٩

 هل ۆکوف .GV, p. 220-221 :ۆب هوهن,رهگب .»هدوخ ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ یزاوVش« »subjectivité«هل

 تخهج هوVشواھ یكهیهوVش هب ،تVسوونیهد ناكهفوسهلیهف یهمانگنهھرهف هل »ۆکوف« ییكهشVپ ۆب هك ادكVتشادای

 نوومزهئ ادتهقیقهھ یهمهگ كهی هل یۆخ یدوخ هژوس هك هك,زاوVش« »subjectivité«هل یتسهبهم هك تاكهد

 :ۆب هوهن,ڕهگب .»هیهھ یدنهویهپ اددوخ ڵهگهل ادهیهمهگ مهل و تاكهد

M. Foucault, «Foucault», art. Cit., p. 1452. 
90. cible/target 



 ٤٦ 

 همهئ ایدیائ مTهب ،هووب هتكون هو$یییاینdد هب ،هیهتسهج ینادنیز حۆڕ متو هك كAتاك و

 ،ادیۆخ ڵهگهل كات ییدنهویهپ كIرۆج یهگIڕ هل ،ادهنیلپسید هرۆج مهل هتسهج هك هووب

 تAنAپهسهد نیلپسید هك ]هیهییدنهویهپ[ هرۆج مهئ .تIركهد رادروونس و تIركهد هسانAپ

 یكهیاھهب و واركیراید یكهییگنرگ و واركیراید یكهیهسانAپ و واركیراید یكAنIوش و

 یهكهییزیلگنیئ هراوژد رایسرپ هك كAتاك ؟ان ،هنووڕ .تادهد هتسهج هب دتھ و واركیراید

 .هزاوال یتساڕ هب نم

 یگنهد( نینازنایب تAبهد همAئ هك هیهھ ادۆت یراك هل شیرت یكAلهگهتكون ایائ :مهیهدزۆن .پ

 .)زرهب ینینهكAپ

 .)نینهكAپ یگنهد ییماوهدرهب( نهبهد كش هناتكون وهئ هوAئ هك ماینdد ،هشاب :ۆکوف

 هووبهن ووتوهكرهس دوخ یكیتۆنمرAھ ۆب كAتهڕهنب یهوهنیزۆد تیdAهد كAتاك :مهتسیب .پ

 و .مهگبAت دوخ یهرابرهد ۆت ییزاسكمهچ هل مین اینdد ،هوانAھ یتسكش ۆت یهتو هب ای

 ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ رهسهل هك كIدوخ هتاو ،هییچ دوخ هل تتسهبهم هك مهگانAت شاب

 ییدنهویهپ نAنهد یوان نانازكیجۆل هك هیهتش وهل تتسهبهم ایائ :هوارزهماد دوخ

 هك هیهھ رۆز ییتسناز یكAلهگنIوشوIڕ ؟هرت یكAتش هل تتسهبهم ای ٩١یسانوشواھ

 ،نایۆب كAتهڕهنب یهوهنیزۆد هل هوانAھ نامتسكش هدنهچرهھ نیهكهد ۆب ناینووچاداودهب

 یتهdاح هل كهو نیهكان ادیهپ ۆب نایكAتهڕهنب چیھ زیگرهھ هك نینازهد راجكIدنهھ و

 ۆب كAتهڕهنب هك ادهوهل نیبان ووتوهكرهس همAئ هك هیهمهئ تتسهبهم .نینیبیهد ادكیتامتام

 تتسهبهم ای ،هوهنیزۆدب ،ناكهییۆرم هتسناز هنوومن ۆب ،هفیرعهم یناكهرۆج هل كIدنهھ

 ؟نامۆخ ینیسان و هفیرعهم هتاگب نامتسهد نیناوتان هك هیهمهئ

 
91. une relation d’identité/the relation of identity 



 ٤٧ 

 ،نم یڕهواب هب ،دوخ ڵهگهل دوخ ییدنهویهپ :مkAب ادكAپتسهد هل كdAاخ اھنهت اب :ۆکوف

 .تسكش و تهڕهنب یرایسرپ و مهوود یdاخ اتسAئ ،مTهب .٩٢هیین یسانوشواھ ییدنهویهپ

 كAپ ییۆرم یراتفهڕ یهرابرهد رۆز یكAلهگكینكهت ،هوهرهبوهمهل ڵاس نارازهھ هل

-دوخ ای ،ناكهییهدرهورهپ هكینكهت ای ،٩٣ندراپسهگدایهب یناكهكینكهت ،هنوومن ۆب ؛نوارنAھ

 یڕهواب هب ،هدهس نیدنهچ یییاژIرد هب .دتھ و نانادAپناد و هوهندركیقات-دوخ و نیdۆكdهھ

 یتفرگ ڵهگهل ووبهن نایكهیراكورهس چیھ هك اد هناكینكهت مهب نابهرهپ كAناسهك نم

 هك ڤۆرم كIرۆج ینووب یتفرگ و ،ڤۆرم یهفهسلهف ای ،ڤۆرم یتسناز ای ،ڤۆرم

 ین�قهع یگهڕ تAناوتب و ،تAب هناكینكهت مهئ ییكیترۆیت یواساپ مهھ تهڕهنب مهھ تAناوتب

 ای مهیهدزاش یهدهس هل نم یڕهواب هب و .تادب هناكینكهت مهب ین�قهع یمرۆن و رهوAپ و

 یتهڕهنب یاودهب ناڕهگ bبهب رتیئ هناكینكهت مهئ یهشهگ و ناكسڕ هواودهب مهیهدڤهھ

 ڵوهھ مهب ناكهییۆرم هتسناز نیناوتهد و .ووبهن واسخهڕ یكAتش ناكهكینكهت ییكیترۆیت

 هیاو ناتAپ یتساڕ هب ایائ :مسرپهد هوAئ هل هرایسرپ مهئ ،هشاب و .نیهكب رامژهھ هناڕهگ و

 هنایویناوت دتھ و یكشیزپنوورهد مهئ و یسانڤۆرم مهئ و یساننوورهد مهئ ،مهكهی هك

 ،ناشاپ و ؟هووتاھ یدهب ادرت یناكهتسناز هل هك هوهنهدب ناكهیییتسناز هییتسیوAپ یمTهو

 ،هوودنارزهماد نامڤۆرم كIرۆجینووب یتسناز كهی ،ڤۆرم یتسناز كهی هك هیاو ناتAپ

 ؟تAب ڤۆرم یناكهكینكهت مهئیواوهت ییتشگ یتهڕهنب تAناوتب هك

 
 یراكهنخهڕ هشیمهھ هك ۆکوف م}هب .ادیهكهییكیجۆل انام هل هییسانوشواھ ییدنهویهپ هم}هو مهل ۆکوف یتسهبهم .٩٢

 وهئ« :هك تV_هد ینووڕ هب ،ارك پاچ رتاود ڵاس وود هك ١٩٨٢ هل ادكهیۆگوتفگ هل ،هی»یسانوشواھ« یهنامیرگ

 ییدنهویهپ تVبهد هك_هب ؛نین یسانوشواھ ییدنهویهپ نین,رزهمبنایاد ادنامدوخ ڵهگهل تVبهد هك یهناییدنهویهپ

 :ۆب هوهن,ڕهگب .»نب نانVھاد و تهییقالهخ و نانادیزاوایج

M. Foucault, «Michel Foucault, une interview: sex, pouvoir et la politique de 

l’idetité», entretien avec B. Gallagher et A. Wilson, dans DE II, n 358, p. 1558. 
93. les techniques de mémorisation/mnemotechniques 



 ٤٨ 

 هل رهب هوانAھ bل زاو تهیهشAك مهئ هك تkAب كAسهك هك bنباد او :مهتسیب یرایسرپ

 یتسناز ۆب ووب كAتهڕهنب نهیاخژIرد یكهیهوام ۆب یجۆلۆیاب ،هنوومن ۆب و ینتشیهگ

 یتسناز ۆب كAتهڕهنب كهو یجۆلۆیاب یندركدروارهب هك تIرتوگب تIركهد و ،یكشیزپ

 .هیین bجهب یكAندركدروارهب یرایزادنهئ ۆب كAتهڕهنب كهو ادكیزیف ڵهگهل یكشیزپ

 نامتسهد یكشیزپ یهرابرهد اتشAھ نوچ ،نیهكب ریبهل یكشیزپ اب« هك هنایوتو

 و ».هووتشیهگ bپ نامتسهد یرایزادنهئ یهرابرهد هك هكیزیف هرۆج وهئ هب هووتشیهگهن

 شAپ ادیجۆلۆیاب هل هدنهوهئ اتشAھ همAئ .هووز رۆز اتشAھ هك تkAب كAسهك هگنهڕ

 و ؛هوهنیهدب واساپ نامناكهراك هل كIرۆز یجۆلۆیاب یانبهمرهب نیناوتب هك نیووتوهكهن

 نامرۆز یكAلهگراك اتشAھ هك تادهد یناشین هنامهئ وومهھ ننیبب« تkAب كAسهك هكAنباد او

 ناكهییرۆیت یناكهزات هرۆج ،هیهھ ێون واوهت یكAلهگراكIڕ ،ادیتساڕ هل ».نیهكیب هك هوام

 همهئ واجنوگ یمTهو هیاو تAپ ایائ .دتھ و ادناكهییفیرعهم هتسناز هل ای یساننوورهد هل

 و كیزیف ییدنهویهپ یزاوایج یكAخۆد هل همAئ هوهراب مهل نیهكب تخهج تAبهد هك هیین

 ؟هووترگ نامAج یجۆلۆیاب و یكشیزپ ای یرایزادنهئ

 و یجۆلۆیاب یناكهییدنهویهپ هل نادجنرهس هب .هشاب یكهیهنوومن همهئ هیاو مAپ :ۆکوف

 هكdهب ،یكشیزپ یAپهب كهن یكشیزپ یناكهكینكهت یتهڕهنب هك نینیبهد شاب رۆز ،یكشیزپ

 یتفرگ ادیAت هك كهیهگIڕ مkAب مناوتهد ،هوAش نامهھ هب و .هوهنیزۆدیهد ادیجۆلۆیاب هل

 یكیتۆنمرAھ مهئ یهگIڕ هل هواودهب رهبوهمهل هدهس نیدنهچ هل ڤۆرم كIرۆج ینووب

 مTهب ،تAب هناكینكهت هرۆج مهئ یتهڕهنب تAناوتان ارك هلویمرۆف و یدنهبمچیب هوهدوخ

 ادتھ و یرایزادنهئ و یجۆلۆیاب هل هناكینكهت مهئ ۆب یتسناز یكAتهڕهنب نیناوتب هگنهڕ

 هب .دوخ یكیتۆنمرAھ هل رهدهب یكAگنهھرهف هل و هوAچراوچ هل مTهب ،هوهنیزۆدب

 ادنامدوخ هل تAبهد همAئ هك هیهمهئ دوخ یكیتۆنمرAھ ییتهڕهنب یهنامیرگ ،رت یكAنیzبرهد



 ٤٩ 

 نۆچ كهو تIركب ٩٤ینAكشزمهڕ تAبهد و هوارك ناھنهپ هك هوهنیزۆدب ڵووق یكAتهقیقهھ

 ینAكشزمهڕ تAبهد ییادوخ یكAبAتك ،هنارهبمایهپ یكAبAتك ،نووڕان یكAبAتك ،بAتك كهی هك

 همAئ هگنهڕ و .نیب راگزڕ یAل تAبهد هك هیهتش وهئ نامهھ همهئ هك هیاو مAپ و ؛تIركب

 ،ناكهییهدرهورهپ هكینكهت یهشهگ ۆب هوهنیزۆدب كهیهگIڕ ،هنوومن ۆب ،نیناوتب كIژۆڕ

 ادكAگنهھرهف هل كهن مTهب ؛دتھ وكیتامرۆفنیئ و یجۆلۆیاب هل نترگرهودووس هب شیوهئ

 چیھ هب همهئ .هوودرك یدنهبمچیب و ریگkكشدوخ یكیتۆنمرAھ هوهییووژAم ینهیال هل هك

 .دتھ و تسناز و ناكهكینكهت هب ژد هیین كهیهنخهڕ كهیهوAش

 و .هیهھ نایڤیتكAبۆئ یتهkسهخ هژایپ یناكهراك ادۆت یاگدید هل هك ووباو مAپ :ڕۆك .ب

 تIوهكهدرهد او مTهب .هووبهھ یdۆڕ دوخ یڤیتكAبۆئ یتسناز كهی یندنارزهماد هل هژایپ

 .ناكهییۆرم هتسناز یراكIڕ هل هكAشهب هناراك مهئ نوچ ،تیdAهد هوهئ یهناوهچAپ اتسAئ هك

 ؟هیین ینووب یژدكAل كIرۆج ادهرAل ایائ

 تAناوتهد هژایپ هك مkAب تAبهد .تAبهھ ینووب كهییژدكAل چیھ هك هییناو مAپ ،رAخهن :ۆکوف

 هك یهوهئ هوهمهك ینهیال هب ای -تاكیب تIوهیهد هژایپ هك یهوهئ نوچ ،تAب ڤیتكAبۆئ

 وهئ یڤیتكAبۆئ یندركفسهو كهی ینادهوهتسهدهب -نیkAیب وهئ یراك یهرابرهد نیناوتهد

 همهئ و .دتھ و ادهمAئ یناكهگdهمۆك هل هناكهdادنم یندنهسهرهپ و ناڕۆگ هك هیهتش

 كهی ای كAشهب هب تAنAیهگب همAئ تAناوتهد یۆخ یهگIڕ هب هژایپ ایائ .هڤیتكAبۆئ

 .رAخهن مkAب مناوتهد هشاب ؟ڤۆرم یرۆج یتسنازییتIواوهت

 وهئ ،هژبۆئ هتهنیووب ناكهگIڕ هل كهیهگIڕ هب همAئ هك یهنIوش وهئ ات هتاوهك :ڕۆك .ب

 ....ناكهڤیتكAبۆئ هتسناز هل هووب دنهمهرھهب

 و ییووژAم یرادرك -رادرك یهdهمۆك كهی ،هریجنز كهی هك یهوهئ رهبهل .رAخهن :ۆکوف

 یییاتناپ كهی ،واسخهڕ یهتیڤیتكAبۆئ ییاتناپ كهی هك هیهھ ینووب -دتھ و یتهیTهمۆك

 
94. deciphered 



 ٥٠ 

 یكAندركفسهو تAناوتهد یتهواوهت هب هژایپ هتاوهك ،نهكهد هسانAپ ناكهواسخهڕ هژبۆئ

 ادهندركفسهو مهئ ڵهگهل هك هیهمهئ تفرگ مTهب .تادب هوهتسهدهب هناژبۆئ مهئ یڤیتكAبۆئ

 ؟هنووڕ ؟هیادتسهد رهبهل نامڤۆرم یرۆج یتسناز یكAمخوت ای كAشهب ای كهیهگzب ایائ

 .نونمهم ،نووڕ رۆز dbهب :ڕۆك .ب

 ناكهڤۆرم و ،هناكهڤۆرم ناوAن ییدنهویهپ كهی تTهسهد هك تتو ۆت :مهكهی و تسیب .پ

 یرۆز یكAلهگمرۆف هو$یییاینdد هب تTهسهد ،ادۆت یدید هل و ؛نبهن ای نب ناكهكات نناوتهد

 یناكهییدنهویهپ تAشهد ایائ ،ادتTهسهد یهنامرۆف مهئ ناوAن هل هك مسرپهد مۆخ هل .هیهھ

 ،ناكایدیائ ای ،ناكهوارزهماد هنوومن ۆب ناكهڤۆرم هل رهدهب یكAلهگتش و ناكهڤۆرم ناوAن

 هك تAنباد هناییرهگیراك وهئ نامهھ هك تAبهھ ینووب ٩٥ناكهییدام هتش هگنهڕ ای

 هرۆج وهل هگنهڕ هناییدنهویهپ هرۆج مهئ .تAنهدیاد ناكهڤۆرم ناوAن یناكهییدنهویهپ

 نامرتمهك یكهیییاناوت و هیهھ ادنایرهسهب نامرتمهك یكهییرهورهس هك نب هناییدنهویهپ

 .ناینیڕۆگ ۆب هیهھ

 هسق ناكهییدام هتش هب تهرابهس تIوهمان ...نیهكب كهییراكایج تAبهد مناموگ هب :ۆکوف

 واچرهبهل ناكایدیائ اب هنوومن ۆب مTهب .هزاوایج یتهواوهت هب هتفرگ مهئ هیاو مAپ و ،مهكب

 هیهتو مهئ نم یڕهواب هب ،نهكهد هدایپ كAتTهسهد ناكایدیائ نdAهد هوAئ هك كAتاك .نیرگب

 مTهب ،نAنهداد یرهگیراك ای نرهكAتراك ناكایدیائ هك نkAب نناوتهد هوAئ .هییرۆفاتیم اھنهت

 ای ،تIرگهدرهو هنایایدیائ مهل دووس كAسهك كAتاك هك هیهیانام مهب ؟هكهیانام چ هب همهئ

 كdAهمۆك ناوAنهل ای نواركدنهسهپ ناكایدیائ هك یهوهئ رهبهل -تzIبهدرهد هنایایدیائ مهئ

 ۆب تIرگبرهو هنایایدیائ مهل دووس تAناوتهد وهئ هتاوهك-نشهبواھ ادواركیراید یڤۆرم

 كAتاك اھنهت مTهب .هیهھ ینووب تTهسهد یناكهییدنهویهپ ،هیAپ مهب و ؛واركیراید یكAجنامائ

 هدایپ تTهسهد یناكهییدنهویهپ مهئ ناكهڤۆرم هك تIركب تTهسهد رهسهل هسق تIرناوتهد

 
95. physical objects 



 ٥١ 

 شیناكهوارزهماد .هیین نایكAتTهسهد چیھ دوخ یدوخهب ناكایدیائ نم یڕهواب هب .نهكب

 هیهوهئ رهبهل اوهئ ،هیهھ نایكAتTهسهد رهگهئ و .هیین نایكAتTهسهد چیھ دوخ یدوخ هب

 ؟ان ،هنووڕ .نهكهد ادهناوارزهماد مهئ رهسهب مكوح ڤۆرم كdAهمۆك هك

 دنهچ هب ،ناكهوارزهماد و ناكایدیائ تAشهد هك هیاو تAپ هتاوهك :مهكهی و تسیب .پ

 ناوAن یتTهسهد یناكهییدنهویهپ وان هنAب ،نین ندرككرهد یوایش همAئ ۆب هك كهیهگIڕ

 كهیهوارزهماد ای كهیایدیائ هل دووس ناكهكات هك هیین هرۆج مهب اھنهت هتاو ؟هوهناكهڤۆرم

 ،هوهییدنهویهپ مهئ وان هتIد هوارزهماد ای ایدیائ هكdهب ،تTهسهد یندركهدایپ ۆب نرگهدرهو

 ...هوهمAئ یندركانIو و نووبتسهدTاب یهوهرهد هتIوهكهد هك هكAتش همهئ و

 یۆخ یتهبیات یكهیاناوت هیهوارزهماد ای ایدیائ مهئ ایائ ،ادهتهdاح مهل :مهوود و تسیب .پ

 ؟هیهھ

 .dbهب انام كهی هب :مهكهی و تسیب .پ

 ؟رۆج چ ناكهنامز و ناكایدیائ :مهوود و تسیب .پ

 ،تیهكهد نانادAپناد یdۆڕ و تهییحیسهم رهسهل هسق هك كAتاك :مهیAس و تسیب .پ

 .نب ماوهدرهب ،هرایسرپ نیمهھاود همهئ :ڕۆك .ب

 ،تیهكهد نانادAپناد یdۆڕ و تهییحیسهم رهسهل هسق هك كAتاك ،dbهب :مهیAس و تسیب .پ

 یایدیائ هك نیkAب نیناوتان ایائ هتاوهك .هرهنdAووج و اسائرهنdاپ یكIزAھ ٩٦یراگزڕ یایدیائ

 دوخ هل ندركیشۆپواچ« یهوهنادواساپ و نانادAپناد یرهنdاپ ادتهییحیسهم هلهك یراگزڕ

 ؟هیهھ یۆخ هب تهبیات یكAنایژ و زAھ ،هـ»ندركینابروق-دوخ ای

 یكAتش هیین یكAتTهسهد چیھ دوخ یدوخهب ایدیائ كهی هك یهمهئ هییناو ناتAپ ایائ :ۆکوف

 تAشهد ،هناسائ هdاخ مهل نتشیهگAت ،dbهب ...تIركب دنهسهپ هیایدیائ مهئ تAشهد ؟هنووڕ

 و تAبهھ یهناساننوورهد یكIدووس هیایدیائ مهئ یندركدنهسهپ تAشهد ،تAب رهدویرف

 
96. the idea of salvation 
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 كهی تAناوتب ایدیائ هك یهمهئ مTهب .نIرتوگب تIرناوتهد هنامهئ وومهھ .٩٧یچ و یچ

 -هكانسرت و ریهس یكهیهشو »تTهسهد« یهشو ،ننیبهد .رAخهن ،تاكب هدایپ تTهسهد

 -)نینهكAپ یگنهد( »تTهسهد« یهشو یناكهرۆز هیینابروق هل مووب كAكهی نم هتهبdهئ و

 یـ٩٨ناكهگنهسواھ هرادرك یهتهبیات همIرهھ مهئ ،همIرهھ مهئ تIوهنامهد رهگهئ مTهب

 هب تAناوتهد كAسهك هك هوهنهیال مهل ناكهگنهسواھ هرادرك ،نیهكب راكیش ناكهكات

 رهسهب هدرك ای رت یكAسهك رهس هتاخب یرهگیراك واركیراید یجنامائ كهی یتسهبهم

 مهئ هتهبdهئ ،هوهنیهكب ایج همIرهھ مهئ تIوهنامهد رهگهئ ،دتھ و تاكب هدایپ ادرت یكAسهك

 راكیش همIرهھ مهئ تیوهنامهد رهگهئ مTهب ،هوهرت یناكهمIرهھ هب هتسهویهپ همIرهھ

 هتسیوAپ ادهتهdاح مهل هتاوهك ،هوهنیهكب یایج تفرگ كهی كهو نیراچان اوهئ ،نیهكب

 نیراچان و نیهكب شهكشAپ »تTهسهد« یهشو یرادروونس كهیهداڕ ات یكهیهسانAپ

 ناكایدیائ هك یهمهئ و .هیهشو مهئ یناكهییرۆفاتیم هنAھراكهب یواوهت هل نیبب راگزڕ

 .هییرۆفاتیم ینانAھراكهب اھنهت نم یڕهواب هب ،نتTهسهد ینهواخ دوخ یدوخهب

 ۆت هك ماینdد نم و ؛هتخهس رۆز هناگAب ینامز هب ندركهسق ؛هشهش رAمژتاك :ڕۆك .ب

 .مهكهد تساپوس رۆز و تیوودنام
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 :هبAتك مهئ یناAzگرهو یهواچرهس

  

 یهموجرت ،)١٩٨٠ تومتراد جلاك رد اھینارخس( دوخ كیتونمرھ هاگتساخ ،وكوف لشیم

 .١٣٩٥ ،ین رشن ،نارھت ،لوا پاچ ،هدیدناھج نیشفا و شوخرس وكین
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