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چىیذُ
اٗشٝص ٟؿجٌ ٤اٜ٧ششٛز ثطٞس ُؼششد ٟدس ٗ٨ب ٙصٛذُ ٠٘١ ٦اٛؼب١ٙب ،ث٧ٝ ٠ظ ٟدٞاٛب ٙسبس ُؼرششا٨ٛذ ٝ ٟكضربٗ ٥ذربص٥
سا ثؼٜٞا ٙدضئ ٦اص صٛذُ ٚ٧ٞٛ ٦ثـشٗ ٥ؼشك ٝ ٦ث ٠ثجٞر سػب٨ٛذ ٟاػز .دس ٝاهرغ اٜ٧ششٛرز ،سػرب٠ٛا ٥اػرز ًر ٠ثرب
صٛذُ ٦سٝصٗش ،ٟث ٠ؿ١ٟٞ٨بٛ ٥بٗبٞٛع سوبطغ ٗ٧٦بثذ  ٝكضربٗ ٥ذربص ٥سا ثرش س ٥ٝآُ ٙـرٞد ٟاػرز .ثرب سٞدر ٠ثر٠
ُؼششؽ سٔل١ٚبٞ١ ٥ؿٜ٘ذ دس هـش١بٗ ٥خشٔق دبٗؼٗ ٠خلٞكب دٞاٛب ،ٙا٧ر ٚكٜربٝس ٥دس ًٜربس خرذٗبسً ٦ر ٠دس
اخش٨بس ًبسثشا ٙد ٙٞاٗشٝص ٥اسائًٜ٦ٗ ٠ذُ ،ب ٦١اخالم ادش٘بػ ٦ا ٝسا سحز سبث٨ش هشاس ٗ٦د١ذ  ٝثبػت ِٛب ٟحشإ ثر٠
سلب٧ٝش  ٝك١ٖٔ٨ب ٥ؿ٨شاخاله٦ٗ ٦ؿٞد .حبّ ٗ٦خٞا ٖ٨١ثذا ٖ٨ٛاك ٝ ّٞساٌ١بس١ب ٦٧حالّث ٦ٜ٨سػرب٠ٛا ٥دس كضرب٥
ٗذبص ٥دس ثً ٚ٨بسثشا ٙدٞا ٙا٧شا ٦ٛچ٨ؼز؟ اص آٙدب ً١ ٠ذف ا ٚ٧سحو٨ن ًـق ا٨ِٛضً ٣بسثشا ٙاص اٛ ٚ٧رٞع ِٛربٝ ٟ
اسائ ٤ػبصًٝبس ٜٗبػت ثشاِٛ ٥ب ٟحالّ ثٞد اص سٝؽ دذ٧ذاس 6ؿٜبػ ٦اػشلبدً ٟشدٕ ،ص٧شا ا ٚ٧سٝؽ ،سٝؿر ٦اػرز ًر٠
اص طش٧ن آ٦ٗ ٙسٞا ٙدذ٧ذ١ٟب ٥اٛؼب ٦ٛسا ثذ ٙٝدس ٛظش ُشكش ٚػٔز١ب ٥آ ٝ ٙث٘١ ٠ب ٙكٞسسً ٦ر ٠دس ٝاهرغ اسلربم
ٗ٦اكشذ سذشثً ٠شد  ٝػذغ اص طش٧ن سحٔٗ ،ْ٨ؼب ٦ٛآ ٙسا آؿٌبس ًشد ٝ ٟاص آ ٙآُب ٟؿذ .اثشذا اك ٦ٓٞسا سحرز ػٜرٞاٙ
اك ّٞحالّث ٦ٜ٨اص ًشبة د ٚ٧آح٨بء طب١ب ػجذآشح٘ ٚاخز ًشد ،ٖ٧ػذغ اص طش٧ن ٗلبحج ٤ػ٘٨ن ثً ٠ـرق ػٔرْ
حشإثً ٦ٜ٨بسثشا ٙدشداخش ٝ ٖ٨دغ اص ٧بكش ٚػٔز اكٔ ٦حشإ ثٝ( ٦ٜ٨ػٞػ )٠ث ٠ث٨ب ٙساٌ١بس ٜٗبػرت دس ثشاثرش ِٛربٟ
حشإ دس كضبٗ ٥ذبص ٥دشداخش ٠ً ٖ٨ػجبسر اػز اص ٗجبسص ٝ ٟدٔ٨ُٞشً ٥شدً ٙبسثش كضبٗ ٥ذبص ٥دس ثشاثش ٝػٞػر٠
ٗ٦ثبؿذ .

ٍاصُّبیکلیذی:كضبٗ ٥ذبص ،٥حشإث ،٦ٜ٨حالٓجً ،٦ٜ٨بسثش دٞاِٛ ،ٙب ٟحشإ.


 ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه جبلی ٣واقجبا٘ات ٨كهًگی ،ؾايٍگاه با٬كال١لىم

.
1. Phenomenology.
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همذهِ

اهكوله  ٕ٨ای هص الی ب كای او ح٩اؾه و به كههً ؿی بى یاقی ال ا ٨كاؾ ؾق شىاه ٟ
ا٘ت٠اجی ،ال کحابؽايههای جؽّّی ،ؾايٍگاهها هصالی ،ؼبكگماقیه ا ،شى حصىی
٠لمی و آقٌیىهایی که به آوايی يمیجىاو ؾق ٕ٨ای ٨یمیکی و وا ١٬ی ب ه آيه ا ؾو ث
یا٨ث ،شایگمیى بىیاق هًاو و وهح الىِ ىلی ه یباٌ ؿ ٠ .توه ب ك بع د هً ابٟ
ا٘ت٠اجیٕ٨ ،ای هصالی جىهیتت ٨كاواو و بی يٝیكی ؾق ليؿگی ه١اِك ،هؽّىِا
ؾق لهیًهی بىٗ اقجبا٘ات ايىايی ؾاٌحه اوث ک ه ؾق ٘ ىم ج اقیػ ب ی و اب٭ه او ث.
جىهیتجی کن همیًه و ؾق ؾو حكن ک ه جىو ٗ آو ه یج ىاو هكله ا ،هع ؿوؾیثه ا و
ؾیگك ؾلؽ ىاه اقجب اٖ
همیًههایی هايًؿ لهاو و هکاو قا کًاق لؾ و بیؾ٤ؿ٤ه با هك ايىاو ّ
بك٬كاق کكؾ .به همیى ؾلیح بیٍحك او٬ات قولهكهی بىیاقی ال شىاياو اهكولی ؾق  ٕ٨ای

هیٌىؾ.
هصالی واكی 
وايگهی ٕ٨ای هصالی ٠لیك٤ن جىلٗ گكیمياپفیك ،آوی های ايکاق ياپفیكی يیم به
همكاه آوقؾه اوث .آوی هایی که هك ال گ اهی لي ؿگی ٌ یكیى قا ؾق ک ام بى یاقی ال
کاقبكايً جلػ هیکًؿ٬ .ماقبالی ،و ك٬ث ا٘ت ٠ات ٌؽّ ی ،ياهًص اقی شًى ی،
٘ت٠ ٪ا٘٩ی و کتهبكؾاقی بؽٍی ال آو آوی هاوث .ؾق شاه١ه اوتهی يىبث ب ه
جمام آوی های هىش ىؾ ؾق  ٕ٨ای هص الی ظىاو یث وش ىؾ ؾاقؾ ،و ؾق ای ى هی او
ظىاویث يىبث به ياهًصاقیهای اؼت٬ی و شًىی بیً ال همه به چٍن هیؼ ىقؾ.
ؾلیح آو قوٌى اوث Fلیكا ياهًصاقی شًىی و اؼت٬ی کیاو ؼايىاؾه٩٠ ،ث همگايی و
وتهث اشحما٠ی قا يٍايه هیقوؾ .ؾق ایى هیاو ٌ بکهه ای اشحم ا٠ی ک ه ه یجىايً ؿ
بً١ىاو ٌاؼهای کاقآهؿ ال ٕ٨ای هصالی ای٩ای ي٭ً کًًؿ و ؼؿهاجی ه٩ی ؿ قا يّ ی
کاقبكاو ؾاٌحه باًٌؿ ،همچىو ٌمٍیكی ؾوؾم ٠مح کكؾه و گاه ا هعی ٙی اه ى ب كای
اقجبا٘ات ياهًاو و جهیه و ايحٍاق هعحىاهای ٤یك اؼت٬ی ،ههیا هیکًًؿ.
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په ایى ً٨اوقی يىیى ؾق کًاق ؼؿهاجی که ؾق اؼحی اق ايى او ش ىاو اه كولی اقائ ه
هیکًؿ ،هیجىايؿ قوابٗ و اؼت ٪اشحما٠ی او قا يیم جع ث ج اذیك  ٬كاق ؾه ؿ و او قا ب ا
هىائح و چالًهای شؿیؿی قوبكو و الؾ .چالًه ایی ک ه ال يگ اه ؾیً ی يمیج ىاو
بكاظحی ال کًاق آوها گفٌث و بك قوی آوها ْ
ِعه گفاٌث ،چكا که بكؼ ی ال آيه ا ب ا
اقليهای اوتهی ؾق ج١اقْايؿ .اگك يگاهی به ٬كاو کكین هن بیًؿالین ،باقه ا اٌ اقه
ٌؿه اوث که ظحما بایؿ ایماو قا با ٠مح ِالط همكاه کًین چكا که قوحگاقی وا١٬ی ؾق
وایهی ایى ؾو ههن هیباٌؿ 1و لفا همیى يکحه ،يمؾیک به ه٩حاؾ باق ؾق ٬كآو جاکیؿ ٌؿه
اوث .په ایى یک هٕ١ح اوث که ؼیلیها به ؾايىحهها ٠مح يمیکًًؿ .ؾق وا ٟ٬لیاؾ
ؾايىحى و ٠مح يکكؾو ٠یى يؿايىحى اوث ،یً١ی اگك اهكوله هماق گماقهی ٠لمی ه١ك٨حی
وشىؾ ؾاقؾ ،و ؤ ٟبٍك هًىل ؾق بكؼی اب١اؾ ايىايی يگكاو کًًؿه او ث ،بؽ ا٘ك ای ى
اوث که او به ؾايىحههایً ٠مح يمیکًؿ .ظام با جىشه به ایًکه اهک او يگ اه ظ كام ؾق
ٕ٨ای هصالی به وهىلث ٨كاهن ٌؿه و کاقبك با کمحكیى همیً ه و ه اي ٟهیجىاي ؿ آو قا
ايصام ؾهؿ ،بعد ها به ایى وى هً ٧ ٙ١هیٌ ىؾ ک ه ٤الب ا ک اقبك قو ايه ؾق  ٕ٨ای
هصالی به ایى هٙل ه١ك٨ث ؾاقؾ که هعحىای پیً قویً ٤ی ك اؼت ٬ی او ث ول ی
چٍن ال آو بكيمیؾاقؾ و آو قا ؾيبام هیکًؿ Fو ایى ي٭ٙهای اوث که چالٍ ی ش ؿی قا
ؾق ٕ٨ای هصالی ایصاؾ يمىؾه اوث.
اها هاهیث اؼت٬ی -اقلٌی بىؾو شاه١ه ؾیً ی ا٬حٕ ا ؾاقؾ ک ه ک اقبكاو ش ىاو ال
ظی د اؼت ٬ی جكبی ث ٌ ىيؿ .اقج٭ اء و ٙط اؼ ت ٪ک اقبكاو يیالهً ؿ قاهبكؾه ا و
قاهکاقهای ٠لمی و ٠ملیاجی اوث ،بًابكایى اللم اوث بكقوی ٌىؾ که چگىيه هیجىاو
٬ؿقت ؾ٨ا٠ی شىاياو قا ؾق ه٭ابح آوی ه ای  ٕ٨ای هص الی ج٭ىی ث ک كؾ؟ چگىي ه
هیجىاو ال هیماو يگاه ظكام شىاياو به جّاویك ٤یك اؼت ٬ی شل ىگیكی يم ىؾ؟ چگىي ه

هیجىاو کاقبكايی ٩٠ی ٧جكبیث يمىؾ؟ چه ٠ىاهلی با٠د هیٌىؾ که شىاي او گاه ا ب ه

ُ
;َ E .و َّالفی َى َآه ًُىا َو َ٠م ُلىا َّ
الّالعات ُأ َ َ ٓ ُ ٓ َ َّ ُ ٓ
ؼالؿوو Dب٭كه <.B
ولئٯ أِعاب الصً ّة هن ٨یها ّ
ّ ّ ّ
ّ
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ومث ووىی جّاویك و ٨یلنهای هىحهصى کٍیؿه ٌىيؿ؟ ؾی ى چ ه اهمیح ی قا ب كای
هىؤلهی ظتم بیًی و ظ ٛ٩چٍنها ال آلىؾگی و ياپاکیها ٬ائح اوث؟ ب١ب اقت ؾیگ ك
بایؿ پكویؿ ؾیى اوتم چه اِىم و قاهکاقهایی بكای ظ ٛ٩کاقبكاو شىاو ؼىؾ ؾق بكاب ك
يگاه ظكام ؾق ٕ٨ای هصالی ؾاقؾ؟
آسیتّبی فضبی هجبسی در آیٌة پژٍّص

بؿوو جكؾیؿ ال بؿو جىل ؿ ٌ بکه جاقگى حك شه ايی ٕایًحكي ثٔ یک ی ال يگكاي یه ا،
پیاهؿهای ياؼىاوحه و هً٩ی آو بىؾه اوث .ؾق ایكاو يیم ال لهاو ٨كاگیك ٌؿو ؾوحكوی به
ایًحكي ث و اوز گ ك٨حى اقجبا٘ ات ايى ايی ؾق  ٕ٨ای هص الی ؾق ٬ال

ٌ بکهه ای

اشحما٠ی ،هؿام کاقًٌاواو و هع٭٭او بك ایى هىئله جاکیؿ هیوقلیؿيؿ ک ه قوی ؾیگ ك
وکه ٕ٨ای هصالی و اهکايات وایبكی ،آوی هایی اوث که کاقبكاو ؼ ىؾ قا ؾق گ ام
يؽىث و جمام شاه١ه قا ؾق گام ؾوم جهؿیؿ هیکًًؿ .به همیى ٠لث ؾق چًؿ وام اؼی ك
پژوهًهایی با هعىقیث آوی های ٕ٨ای هصالی ايصام ٌؿه اوث که هك ک ؿام ب ه
شًبهای ال ایى آوی ها پكؾاؼحه اوث.
ؾوحهای ال پژوهًها بك ي٭ً آهىلي و ج١ل ین و جكبی ث جاکی ؿ ؾاٌ حهاي ؿ ،هايً ؿ
ه٭ال هی Eجبی یى ي٭ ً آه ىلي هبحً ی ب ك ج١ل ین و جكبی ث او تهی ؾق پیٍ گیكی ال
آوی های ٨كؾی -قوايی ٕ٨ای وایبكیٕ Dيائ پىق ,جابى حاو  ٔ06-9 .َ ,0095و
ه٭الهی Eپیٍگیكی ؾق شكاین وایبكی٠ٕ Dلمؿاقی ,جابى حاو ٔ90-70َ .َ ,0089
و يیم پایاوياه هی Eبكقو ی ج اذیك و ىاؾ قو ايهای ب ك آو ی ه ای  ٕ٨ای هص الیD
ٕآ٬اشايی ٔ0090 ,که ههاقت وىاؾ قو ايهای ب ه  ً٠ىاو هه اقجی ؼ ىؾکًحكمگ ك ه ىقؾ
بكقوی ٬كاق ؾاؾه اوث .ه٭الهی Eاقجباٖ ٩٠ی٩ايه ؾق ٌ بکهه ای اشحم ا٠ی -و ایبكیD
ٌٕك٦الؿیى ٔ06-7 .َ ,0090 ,ؾق پژوهٍی کی٩ی ،بی او هیکً ؿ ک ه ؾايٍ صىیاو
هىقؾ جع٭ی ،٫لهیًههای اقجباٖ ٩٠ی٩ايه قا ٠ىاهلی هايًؿ جكبیث ؼايىاؾگی ،پایبً ؿی ب ه
ههاقت ؼىؾآگ اهی
آهىلي
بؽٍی
ؾیى و جاذیك اوحاؾاو ؾايٍگاه هیؾايًؿ .ه٭الهی Eاذك
ّ
ّ
ّ
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ؾق کاهً ا٠حیاؾ ب ه ایًحكي ث ،اظى ان جًه ایی و ا ٨مایً ؼىؾکاقآه ؿیٕ Dو ىاقی,
اقت ؼىؾآگ اهی
ىلي هه ّ
 ٔ079-060َ .َ ,0095يیم اٌ اقه هیکً ؿ ک ه ب ا آه ّ
هیجىاو بىیاقی ال ٠اؾتهای ياپىًؿ قا کن و٠اؾتهای هًاو قا ج٭ىیث کكؾ.

ؾوحهی ؾیگك ایى ٬بیح پژوهًها بك اشكای ٨یلحكیًگ و اشكای ٔمايثهای اشكایی
اٌاقه کكؾهايؿ ،هايًؿ Eشكم ؾق ٕ٨ای هص الی ٔ ،كوقت آیً ؿه پژوه ی٠ٕ Dاب ؿیًی,
،ٔ056-044 .َ ,0088ه٭الهی Eيٝاقت همگايی ٠اهح پیٍگیكی شكاین ؾق  ٕ٨ای
هص الیٕ Dشتل ی،ٔ03-6 .َ ,0089 ,ه٭ال هی Eپیٍ گیكی اشحم ا٠ی ال ش كاین
وایبكی ،قاهکاقی اِ لی ب كای يهاؾیً ه و الی اؼ ت ٪و ایبكیٕ Dشتلی٨كاه ايی,
 Fٔ09-03 .َ ,0087و ه٭الهی Eقاهکاقهای ِیايث ال ؼايىاؾه ؾق بكابك آو ی ه ای
ٕ٨ای هصالی٨ٕ Dصكی ٔ84-60 .َ ,0096 ,که یکی ال قاههای ظ٨ ٛ ٩كلي ؿاو ال
اشحما٠ی ٕ٨ای هصالی قا ،کًحكم اؼت٬ی ؼايىاؾه ؾق بكاب ك ای ى پیاه ؿها
آوی های
ّ

هیٌماقؾ ،همچًیى بكؼی ال قاهکاقها قا ؾق وٙعی باالجك ال ؼايىاؾه ،یً١ی قاهايؿالی
ٌبکه هلی ا٘ت٠ات ،و هٙالبهی هؿیكیث اوتهی -ایكايی ٕ٨ای هصالی ال هىئىالو
هیؾايؿ.
وىای ال ؾو ؾووحه پژوهً هفکىق ،هیجىاو به ه٭اله ٨E٭ه يگاه به قو ايهی شم ١ی
جّىیكیٕ Dهیكؼًؿاو ٔ60-09 .َ ,0093 ,اٌاقه ؾاٌث .ایى جع٭ی ٫يگاه به جّىیك
ؾق ٨٭ه ٌی١ه قا ـیح اظکام الًٝك بكقوی کكؾه و ال جّىیك به هرابهی قوايهای شم١ی و
ؾاقای هؽا٘ ايبىه وؽى گ٩حه اوث .همچًیى ؾق ایى ه٭اله ؾالی ح یکى ايی اظک ام
يگاه به جّىیك با اظکام يگاه به ِاظ جّىیك بكقو ی هیٌ ىؾ و بعده ایی ؾق ؾو
ظىله هًٝىق الیه و يٝك به هیاو هیآیؿ.
اها پژوهً پیً قو کمی شمئی جك ال کاقهای ايصام ٌؿه بىؾه و با جىش ه ب ه ایًک ه
يٝكیهی ٘اها ٠بؿ الكظمى قا بً١ىاو چاقچىب يٝكی بكگمیؿه اوث ،به بكقوی اِ ىم
کاقبك ٕ٨ای هصالی
و والوکاقهای يگاه ظتم ؾق ایى کحاب پكؾاؼحه و به جبؿیح کكؾو ّ
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به ٨كؾی ُه َ
ٍاهؿ جاکیؿ ؾاقؾ چكا که چًیى ٨كؾی ،ايىايی ٩٠ی ٧ؼىاهؿ بىؾ ک ه  ٠الن قا
هیؾايؿ.
هعٕك ؼؿا 
ادثیبت ًظزی
ًظزیبتغزثی 

فىکى :گفحماو و جاهعه يظاسجی

يٝكیات هیٍح ٨ىکى 1ؾاقای ٘ی ٧ووی ٟو گىحكؾهای اوث و اگكچه بٙىق ؼاَ به
اقجبا٘ات و قوايهها هكبىٖ يمیٌىؾ ،اها يٝكی ه او ؾقب اقهی گ٩حم او 2و يى بث آو ب ا
يٝاقت و آيچه او وكاوك بیًی هیياهؿ ،ؾق ٨ه ن ٠ملک كؾ قو ايهها ؾق شاه ١ه ه ؿقو،
يٝكیهای کاقآهؿ و هىذك اوث.
٨ىکى هیگىیؿ گ٩حماو یک هکايیمم ظف ٦و ٘كؾ اوث که  ٬ؿقت و ؾاي ً قا ب ه آو
ایؿههایی اؼحّاَ هیؾهؿ که هىقؾ پفیكي هىحًؿ .گ٩حماو آو ایؿهها قا ؾق لعٝهای
ال لهاو ظأك هیوالؾ و هممهاو يىبث به ظفٌ٦ؿگاو و ٤ایب او ،ا٠م ام  ٬ؿقت و
ؾايً هیکًؿ٨ .ىکى گ٩حماو قا ایًگىيه ج١كی ٧هیکًؿ که ٠باقت او ث ال ي ى٠ی ي ٝام
ؾاللث ،جعث هؿایث ٬ىا ٠ؿ و و اؼحاقهایی ک ه ٘ ی آو ،ه ١ايی هح ٩اوت آو ي ٝام،
٘ب٭هبً ؿی و جىلی  ٟهیٌ ىؾ .ه رت ه كؾم ؾق ٘ ی لهايه ای ٘ ىاليی هیجىايً ؿ ب ا
ِىقتبًؿی گ٩حماو ؼىبی و ه٭ایىه ایؿههای ؼىؾ با گ٩حماو ٌك ک ه ؾق ش ای ؾیگ ك
وشىؾ ؾاقؾ٬ ،ؿقت بؿوث بیاوقيؿ.
بؽً ؾیگك ال ٌیىه ا٠مام ٬ؿقت و کًحكم بك ا٨كاؾ ،هكا٬بث اوث که بهح كیى هر ام
بكای ٨ىکى ٘كض يٝكیه وكاوكبیًی اوث .وكاوك بیًی اٌاقه ب ه وش ىؾ ب كز هكا٬ب ث و
يگهبايی ؾق ووٗ ليؿاو شهث هٍاهؿهی ليؿايیاو ؾق ولىلٍاو جىوٗ يگهباياو لي ؿاو

1. Michel Foucault.
2. Discourse.
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ؾاقؾ .هك ولىم ؾو پًصكه ؾاقؾ ،یکی به ومث ؾاؼح و قو به پًصكههای ب كز ،و ؾیگ كی
قو به بیكوو ،چًايکه يىق ؼىقٌیؿ وكجاوك ولىم قا ؾق هیيىقؾؾ .ب ك اذ ك ج ابً ي ىق ال
پٍث به ولىمها ،هیجىاو ال بكز که کاهت قو به يىق اوث ،وایههای کىچ ک لي ؿايی
ؾق ولىمهایٍاو قا ؾق يٝك ؾاٌث .به ج١ؿاؾ ولىمها يمایًهایی کىچک بكپاو ث ک ه
هك يمایً جًها یک بالیگك ؾاقؾ ،بالیگكی که کاهت ٨كؾیث یا٨حه و پیىو حه ؾق ه ١كْ
ؾیؿ اوث .ليؿايی ؾیؿه هیٌىؾ اها يمیبیًؿ .ال آيصایی که لي ؿايیاو  ٬اؾق ب ه هٍ اهؿه
يگهباياو يیىحًؿ اظىان هیکًًؿ ؾائما جعث يٝاقت و هكا٬بث هى حًؿ و بً ابكایى ب ه
ٌیىهای هًٕبٗ ٠مح هیکًًؿ٬ .ؿقت ايٕبا٘ی ال ٘كی ٫ياهكئی بىؾو ا ٠تم هیٌ ىؾ
همچًاو که هممهاو بك آيهایی که الماها ؾق ه١كْ ؾیؿ هىحًؿ ،جعمیح هیٌىؾ.
همهی ایًها چه اقجبا٘ی با يٝكیهی قوايهها ؾاقؾ؟ ٌایؿ ال همه ههمحك ٨ىکى ه١ح٭ ؿ
اوث که هکايیمم وكاوكبیى يٝاقت ٕهكا٬بثٔ به ٨كاوىی ؾیىاقهای لي ؿاو ب ه آيچ ه او
شاه١ه يٝاقجی هیياهؿ بىٗ یا٨حه اوث .بًابكایى قو ايهها يی م همايً ؿ لي ؿاو و ؾیگ ك
يهاؾهای ٬ؿقجمًؿ اشحما٠ی ،ک اقکكؾ وكاو كبیًی ؾاقي ؿ .يهاؾه ای قو ايهای همايً ؿ
بیماقوحايها ،هؿاقن و ؾیگك ؾوحگاههای ؾولحی٬ ،ؿقت قا ال ٘كی  ٫گ٩حم او پؽ ً و
جىلی ٟهیکًًؿ ،گ٩حماوهایی که ها آيها قا ؾقويی والی ه یکًین و ب ه  ً٠ىاو ظ٭ی٭ ث
هیپفیكینٕ .ال٨یٔ037 .َ ,0094 ,
ؾق وا ٟ٬يٝكیهی وكاوكبیًی ٨ىکى بیاو هیؾاقؾ که يگهباو یا ياٜكی پیىوحه ،کاقبكاو
ایًحكيث قا جعث يٝك ؾاٌحه و اگكچه کاقبكاو ایى کًحكم کًًؿگاو قا يمیبیًًؿ ،و به آيه ا
ؾوحكوی يؿاقيؿ اها هؿام ال شاي آيها جعث يٝاقت و هكا٬بث هىحًؿ .بًابكایى بایؿ به
ٌیىهای هًٕبٗ ٠مح کًًؿ .ایى ٬ؿقت يٝن ؾهًؿهی ياهكئی همیٍه ب ك ک ابكاو ا٠م ام
٬ؿقت و ویٙكه ؼىاهؿ ؾاٌث و ایًچً یى گ٩حم او ي ٝن قا ب ك ک اقبكاو قو ايه ظ اکن
هیٌىؾ .ال ؾیؿگاه ٨ىکى يٝكیهی وكاوكبیى و يٝاقت ياهكئی هیجىايؿ ک اقبكی جكبی ث
کًؿ که ؾق ٕ٨ای هصالی بٙىق هح١اق٠ ٦مح کكؾه و و كا ٢هعحىاه ای ٤ی ك اؼت ٬ی
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يكوؾ .اها بًٝك هیقوؿ کاقبك اهكولی و٬حی ؼىؾ قا بٙىق کاهح ؾق ٕ٨ای هصالی ٤ك٪
هیبیًؿ که ؾق ؼلىجگاه ؼىؾ ،هیچگىيه کًحكم ايىايی و ظکىهحی قا بك ا٠م ام ؼ ىؾ ؾق
ٕ٨ای هصالی هیبیًؿ ،یً١ی ؼىؾ قا ؾق ایى ٕ٨ا ب ؿوو ي اٜك و آلاؾ ال هكگىي ه بییً ؿه
هیؾايؿ.
هالىی :يگاه خیشه هشدايه

هالىی ؾق يٝكیه يگاه ؼیكه هكؾايه 1هؿ٠ی اوث که ٌؽّیثهای ه كؾ ؾق  ٨یلنه ا
ظاهتو يگاه هىحًؿ که با هؿ ٦به ؾوث آوقؾو لفت شىمی ال ٨كهاو بكؾاقی شًىی
ٌؽّیث لو ؼل ٫هیٌىؾ٠ .توه بك ایى جماٌاگكاو هفکك ٨ ،یلنه ای و یًمایی قا ال
هًٝك ٬هكهاو هفکك و هىلٗ ٨یلن جماٌا هیکًًؿ و بٙىق جلىیعی به آيه ا ال٭ ا هیٌ ىؾ
که ها هكؾاو جمایح به لفت بكؾو ال شًه هؽال ٧ؾاقین .بكای ٨هن ایى يٝكیه ه ا بای ؿ
ؾو ویژگی ههن جصكبه ویًمایی که هالىی ال وايکاوی وام گك٨حه قا بًٍاوین.
يؽىث ه٩هىم لفت بّكی اوث که به هً١ی لفت بكؾو ال ٘كی ٫يگاه کكؾو اوث.
هالىی ه١ح٭ؿ اوث ک ه ٬ىا ٠ؿ و یًما و لهیً ههای ب ه يم ایً ؾقآه ؿو  ٨یلن ٕی ً١ی
والىه ای جاقی کٔ ،با ٠د ج كویس ظ ه  ٨ايحمی يٝكبالاي ه ؾق جماٌ اگك هیٌ ىؾ.

ویًماهای هالیىوؾ اقائه ؾهًؿه لفجهای بّكی اوث که بیٍحك هؽحُ بیً ؿگاو ه فکك
اوث جا هىيد .بًابكایى يى ٞلفت بّكی ایصاؾ ٌؿه جىوٗ ویًمای کً ىيی شًى یحی و
شًىی اوث.
ؾوهیى ویژگی ویًما که هالىی آو قا بكقو ی ک كؾ ،ه٩ه ىم هىی ث او ث .ه الىی
ایؿههای الکاو قا ؾق هىقؾ جماٌاگكاو و یًما بک اق ب كؾ .او ه١ح٭ ؿ او ث کاقکكؾه ای
ِ٩عه يمایً ویًما بكای جماٌ اگكاو هٍ ابه کاقکكؾه ای آیً ه ب كای کىؾک او او ث.
جماٌاگكاو به ًٌاوایی هىیث ؼىؾ با ٌؽّیثهای قوی ِعًه جٍىیٌ ٫ؿه و جّىق
هیکًًؿ که ایى ٌؽّیثها بالجاب بكجك ال ؼىؾٌاو او ث٬ .هكهاي او ه كؾ جب ؿیح ب ه
1. Male gaze.
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ٌؽّیث اِلی کًحكمگ كی هیٌ ىيؿ ک ه جماٌ اگك ب ا آو هیجىاي ؿ هىی ث ؼ ىؾ قا
ًٌاوایی کًؿ .جماٌاگك لو يی م همايً ؿ ه كؾاو هل مم ب ه هىی ث پی ؿا ک كؾو ب ا ای ى
ٌؽّیث کًحكمگك و هىلٗ هكؾايه هیٌ ىيؿ .ای ى هم او هً ٝىق ه الىی ال هى١٬ی ث
هىلٗ هفکك اوثٕ .ال٨یٔ048 .َ ,0094 ,
ؾق وا ٟ٬هالىی هیؼىاهؿ آو يگاه هىلٗ هفکك قا هىقؾ ي٭ؿ ٬كاق ؾهؿ و یک جى اوی
ؾق هى١٬یث هكؾ و لو ایصاؾ کًؿ جا ؾیگك يى ٞيگاههایی ک ه ب ه و مث ِ ٩عه يم ایً
هحمایح هیٌىؾ ،يگاه بكجكی شىیايهی هكؾاو يى بث ب ه لي او يباٌ ؿ ،ب١ب اقت ؾیگ ك
هالىی هیؼىاهؿ لياو هؽا٘

هً ١٩ح يباٌ ًؿ و همايً ؿ ه كؾاو ،هؽ ا٘بیًی  ١٨ام

باًٌؿ .اها ها بؿيبام ایى هىحین جا به هؽا٘ يگاهی الهی بؿهین جا او ٠توه بك ٌ اهؿ
ؾايىحى ؼؿاويؿ٨ ،٭ٗ او قا بكجك ال همه ببیًؿ و هى١٬ی ث ه یچ ک ه ال ؾیگ كی بكج كی
يؿاٌحه باٌؿ Fيگاهی که هؿ ٦آو ؾیگك لفت بّكی هعٓ يیىث ،بلکه يگاهی اوث
که جىوٗ آو هؽا٘  ،پیىوحه لفت ظٕىق ؼؿاويؿ قا ؾاٌحه باٌؿ.
ًظزیِاسالهی 

طه عبذالشدمى :يظشیهی ْ
جفشج ٕعبذالشدمى ,7102 ,ص .الفصل الثالثٔ

٘ه ٠بؿالكظمى هیگىیؿ ال آيصا که یک ی ال وش ىه ٌهكيٍ یًی ه١اِ ك يگ اه ک كؾو
اوث ،جا شایی که ايىاو ؾق ایى ٌهكيٍیًی به ؤ١یحی که واب٭ه يؿاٌحه گك٨حاق هیٌ ىؾ.
ؾق آ٨ث ج٩كز ،ايىاو ه١اِك ال ظالث يگاه کًًؿهی ِّك ،٦ب ه ظال ث جْ ٩كز ؾقهیآی ؿ.
ْ
هح٩كز کىی اوث که جّاویك قا واوٙهای هیؾايؿ که ال ٘كی  ٫آو ب ه ـات ٌ یء پیىي ؿ
هیؼىقؾ ،جا شایی که ايگاق چیمی هگك جّاویك وشىؾ يؿاقؾ .گىیی ؼاِیث ؾیؿو ب كای
چٍمً با ؼاِیث لمه کكؾو ٬كیى ٌؿه و پیىيؿ ؼ ىقؾه او ث و ب ه جّ اویك ظال ث
اٌیاء هلمىوه بىؾو قا أا٨ه هیکًًؿ .ایى ٠ت٬هی ؼاَ به جّ اویك ،آذ اق و لبی قا ب ه
٬ؿقجهای شىمی٨ ،کك و ي٩ىی واقؾ هیکًؿ .همچًیى با٠د هیٌىؾ ؼیام ب ه بمًمل هی
وا ٟ٬و وهن بً١ىاو وا١٬یث پًؿاٌحه ٌىؾ ،لفا هح٩كز جّىیك قا بك ؼبك ه٭ؿم هیکً ؿ و آو
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قا به شایگاه اٌیاء ْ
هّىق هیقوايؿ ،و بلکه ه٭ؿم بك آو هیکًؿ .و يیم ایى ٌهىت ؾق يگاه
کكؾو يمؾ هح٩كز با ؾو ٌهىت ؾیگك پیىيؿ هیؼىقؾ :اوم ٌهىت شًىی اوث ک ه هح ٩كز
هیکًؿ ،همايًؿ اوحمحاِّ ٞ
هحلُّ با
با آو ،ال ٘كی ٫يگاه کكؾو به وىی جّاویك اوحمحا ٞ
يگاه کكؾو به ْ
هّىقات ،بلکه همايًؿ اوحمحا ٞکىی که به ٌ هىجً ه یقو ؿ و ؼىاو حه
هیٌىؾ .ؾومٌ :هىت ٜل ن و ب ی قظم ی ک ه ؼٍ ىيحی قا ک ه
اي با آو جّىیك بك٘ك ٦
هح٩كز ؾق قوی ِ٩عه يمایً ال لعاٌ ٚکح و هعحىا با آو هماقوث ؾاٌحه قا ب ه و ىی
ج١اهح با ؾیگكاو ي٭ح هیؾهؿ ،و آيها قا آلاق هیؾهؿ همايٙىقی که هصىم جّ اویك بى یاق
آيها قا هىقؾ آلاق ٬كاق هیؾه ؿ ،و ايى ايیث آيه ا قا ال ب یى هیب كؾ ،کماایًک ه ک ه پى حی
هٕاهیى آو جّاویك ،ايىايیث ؼىؾ هح٩كز قا ال ب یى ب كؾه او ث .بً ابكایى هح ٩كز ي اٜك
بیشايی ؼىاهؿ بىؾ که ظیاء و اهايث ؼىؾ قا ال ؾو ث ؾاؾه او ث ،ؾق ظ الی ک ه ظی اء
اوان ليؿگايی بىؾه و هماوچیمی اوث که ٬ل ايىاو با آو ظیات ؾاقؾ.
ایٍاو بكای ظح هٍکح ْ
ج٩كز هؽا٘  ،ابحؿا ب ه بكقو ی قاهک اقی ب ا  ً٠ىاو ٨٭ ه
ائحماقی هیپكؾالؾ ٕیً١ی ٨٭هی که ؾق آو با هؽا٘ به ِ ىقت ؾو حىقی و ٨كهایٍ ی
بكؼىقؾ هیٌىؾٔ Fو هی٨كهایؿ ٨٭یه ائحماقی ظحما بایؿ ب ا  ٜاهك ج٩كش ی ک ه شىاه ٟ
هیکًؿ ،قوبكو ٌىؾ ،لیكا اوباب ج٩كز با ووائح اجّ ام و اقجبا٘ ات،
ايىايی قا جهؿیؿ 
آٌکاقا به شًگ ایى شىاه ٟهیقويؿ .ایى ج٩كز به ؤ ىض وش ىؾ اقلٌ ی قا ک ه جم ام
هیکًؿ ،و او اقلي ظیاء او ث٨ .٭ی ه ائحم اقی بای ؿ
اؼت ٪با آو بًا هیٌىؾ قا جهؿیؿ 
وهمی قا بكای ؾٔ ٟ٨كق ٨اظً ال ايىاو ه١اِك بك ٠هؿه بگی كؾ ،چ ه بكو ؿ ب ه ؾٟ ٨
ٔكق ال ايىاو هىلماو .ظام آیا ٨٭یه ؾق بالؾاٌحى ايىاو ه١اِك به ج٩كز و ظ٩ِ ٛ٩ث
هٍاهؿ بكای او هى ٫٨ؼىاهؿ ٌؿ؟ اها ب١ؿ ال بیاو هىٟٔگیكیهای ٨٭یه ائحماقی ،يحیصه
ّ

هیگیكؾ که قاهی که ٨٭یه ائحماقی ؾق پیً گك٨حه اوث يمیجىايؿ ايىاو قه ا ٌ ؿه قا ال
ویژگیهایی که به ؾقوو او قؼًه کكؾه اوث يصات ؾهؿ .لی كا قاه او ٨٭ ٗ ب ه او حًباٖ
اظکام ؾوحىقی بىًؿه هیکًؿ ک ه هیؼىاهً ؿ اقاؾهی او ؾقه ن بٍ کًًؿ و ب ه ِ ؿوق
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٨حاوایی هیايصاهؿ که ٨٭ٗ شًبه ِك٨ی ؾاقيؿ و به ٠مح يمیايصاهًؿ و يمیجىايًؿ ق٨حاق
او قا ج٥ییك ؾهًؿ ،ال ایى قو اهیؿی يیىث که ٨٭ه ؾو حىقی بحىاي ؿ ايى او ه١اِ ك قا ال
ظالث ؼیايث به ظالث اهايحؿاقايهای که ؾاقای ظیاوث ،هًح٭ح کًؿ.
واه ٠بؿالكظمى به بیاو ٨٭ه ائحمايی هیپكؾالؾ ٕیً١ی ٨٭ه اهايحؿاقايه و ایم ايیٔ Fو
هیگىیؿ٨ :٭یه ائحمايی یا هكبی با هح٩كز اقجباٖ و ه گاي هی اواو ی ؾاقؾE :ائحم او Dو
٠Eمح Dو Eإبّاق .Dیً١ی بیى ٨٭یه و هح٩كز ٕ٨ایی ٌکح هیگیكؾ که هن ایمايی اوث
هیٌىؾ ،هن ٠ملی او ث و واشب ات هح ٩كز قا هح فکك
و هىئىلیث اِلی او قا هحفکك 
هیٌىؾ و هن بّكی اوث و آؾاب ظٕىق قا هحفکك هیٌىؾ.
ال ٘ك٨ی هح٩كز بكای ب٭اء بك ٘٥یاو چٍمً جتي هیکًؿ Fلیكا اوال ؼ ىؾ قا ؾاقای
اوح٭تم ؾق اقاؾه ؾايىحه و لفا اواهك ؾیگكی قا ٬بىم يمیکً ؿ و ؼ ىؾ قا  ٬اؾق ب ك ج ؿبیك
ٌئىو هیؾايؿ .ذايیا او ؼىؾ قا ؾاقای ٠٭ ح هیؾاي ؿ و يمیجىاي ؿ ٬ب ىم کً ؿ ک ه کى ی
بصایً ٨کك هیکًؿ لیكا ؼىؾ قا ؾق ج٩کك بكای ؼىؾيِ ،اظ ظ ٫هیؾاي ؿ .ؾق ای ى
ظالث ٨٭یه ائحمايی با اقٌاؾات ؼىؾ ،یکؿ١٨ه با هح٩كز بكؼىقؾ يم یکً ؿ ،کم ا ایًک ه
٨٭یه ائحماقی با اظکام و ٨حاوای ؼىیً چًیى هیکًؿ Fبلکه با ٠مح و ظٕىق ؼىؾ ،کن
هیکًؿ ،و ب ه ج ؿقیس
کن به او يمؾیک هیٌىؾ و ؼّىِیات ي٩ىايی هح٩كز قا ق٠ایث 
ي٩ه او قا بكای اقٌاؾات ؼىؾ آهاؾه هیکًؿ Fو ؾق ایى آهاؾه والی بك Eاو ح٭تم اقاؾهD
و  Eاوح١مام ٠٭ح Dهح٩كز اظحكام هیگفاقؾ .اها ؾق وا ٟ٬هح٩كز يه اوح٭تم اقاؾه ؾاقؾ و
يه اوح١مام ٠٭ح ،چكا که او اوال اویك جّاویك اوث و ایى جّاویك اوث که هالک يگاه
هح٩كز هىحًؿ Fو بؿیهی اوث که هیچ اقاؾه ای با وشىؾ او اقت وش ىؾ ي ؿاقؾ ،و ل فا
هح٩كز ٜالن به ي٩ه ؼىیً هیباٌؿ .و همچً یى او ال ظ٭ی٭ ث ي ٩ه ؼ ىیً آگ اه
هیؾهؿ و هح٩كز جم ام ظ٭ی٭ ث قا ب ه
يیىث ،چكا که جّاویك ٨٭ٗ ٜاهك اٌیاء قا يٍاو 
ٜاهك اٌیاء يىبث هیؾهؿ ؾق ظالی که ها يیال ؾاقین ک ه ب ا٘ى اٌ یاء قا بًٍاو ین Fو
بؿیهی اوث که هیچ ٠٭لی با وشىؾ ٠ؿم ه١ك ٨ث وش ىؾ ي ؿاقؾ ،پ ه هح ٩كز شاه ح
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بً٩ه ؼىیً هیباٌؿ .به ایى جكجی بك ؾو اهك و اب ،٫ؾو يحیص ه ی هحً ا ُ٬ظاِ ح
هی ٌىؾ .ولی ٨٭یه ائحمايی با وشىؾ ٜلن و شهح هح٩كز به ي٩ىً بؽا٘ك ظکمحی به او
وؽث يمیگیكؾ بلکه به ايؿاله ی يیال بك او آواو هیگیكؾ ،و لفا او قا ال اهکاو ظ ٛ٩ؾو
چیم ٬یمحی که باقها آو ؾو قا ِؿا لؾه اوث ،يا اهیؿ يمیکًؿE :اقاؾهی آلاؾايه Dو ٠E٭ح
يحیصه ؾهًؿه .Dو با جىشه به ایًکه اقجباٖ ٨٭یه ائحمايی با هح٩كز ،اقجباٖ بّكی ظٕىقی
ُ
ٍاهؿ بٙىق ٠ملی ايح٭ام یابؿ،
اوث ،واش اوث که ياٜك ال ِ٩ث هح٩كز به ِ٩ث ه ّ
و البحه يمیجىاو جمام اظکام ایى هًال٠ه قا یک ؾ١٨ه بك هح٩كز جعمیح يمىؾ ،چكا ک ه ؾق
هیؼىاه ؿ اؼ ف ک كؾه و ه اب٭ی قا قه ا
ایًّىقت هح٩كز هك کؿام ال ایى اظکام قا که 
هیکًؿ .په ؾق ایى ٘كی٠ ٫ملی ٨٭یه بحؿقیس با ٠م ح ی ا ا٠م الی ٕب ه اي ؿاله ٘ا ٬ث
هح٩كزٔ به او اٌاقاجی قا ؼىاهؿ ؾاٌث ،ؾق ظ الی ک ه هكا٬

آذ اق ا٠م ام ؾق ي ٩ه و

ولىک بّكی هح٩كز هیباٌؿ جا ایًکه او قا به ٠مح یا ا٠مالی ي٭ح هیؾهؿ که هًال٠ه و
اؼحت ٦با ِّ
هیکًؿ به ٠ملی
هّىق ا٠لی ٕشح شتلهٔ قا جكک هیکًؿ Fو او قا قاهًمایی 

ب١ؿ ال ٠مح ؾیگك ،جا ایًکه ال ِ٩ث ْ
ج٩كشً شؿا ٌؿه و وِ  ٧هٍ اهؿه قا ب ه ؼ ىؾ
بگیكؾ .اه ا ب كای ایًک ه بحىاي ؿ او قا ب ه قجب هی هٍ َاهؿ بكو ايؿ بای ؿ او قا ال ِ ٩ات

ًٌگايهای که بكای ْ
ج٩كز بیاو ٌؿ ،ؼاقز کًؿ .بًابكایى ٨٭یه ائحم ايی ک ه ال او ب ً١ىاو
ْ
هكبی یاؾ کكؾین ،یک قاه قوًٌگكايهای قا ؾق پیً هیگیكؾ که ال آو ٘كی ٫اقجباٖ ليؿه و
پیىوحهای قا با هح٩كز بك٬كاق ه یو الؾ و ب ا هتظ ٝات ق٨ح اقی و  ٜاهكی ؾق و لىک
ؼىیً ،به ه١الصه آ٨ات باً٘ی وی ال ايعكا٨اجً هیپكؾالؾ٨ .٭ی ه ائحم ايی قاه هح ٩كز
بىىی آ٨ات قا با کی٩یات ؼاِی هعؿوؾ هیکًؿ ،بٙىقی که به ج ؿقیس او قا ال قجب هی
هح٩كشی که ظیائی يؿاقؾ به قجبهی َ
هٍاهؿی که ظیاء ال ٌاهؿ ا٠لی ب ك ٬ل بً ظ اکن
گٍحه اقج٭ا هیؾهؿ ،و ایًچًیى اوث که ٨٭یه ائحمايی بك ي٭ح ايى او ه١اِ ك ال ظال ث
ؼیايث به ظالث ائحماو جىاياجك ال ؾیگكاو اوث.
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ؾق ایى هصام به ـکك اِىم الًٝك االئحمايی هیپكؾالین ،یً١ی هىاقؾی که هیجىاو ال
آو به اِىم و هباؾی ظتمبیًی ؾق يٝام اقلٌی اوتم ی اؾ ک كؾ .اِ ىم ظتمبیً ی ال
باب یکن ال شلؿ اوم کحاب ؾیى العیاء اؼف ٌؿه اوث و جع ث  ً٠ىاو اِ ىم الً ٝك
االئحمايیة بیاو ٌؿه اوث .ؾق وا ٟ٬ایى اِىم بی او ؼىاهً ؿ ک كؾ ک ه چگىي ه هیج ىاو
ٌاهؿیث الهی قا ؾقک کكؾ و به ه٭ام ٌاهؿیث قویؿ .به همیى ؼا٘ك ً٠ىاو ای ى ب اب
Eهى اآلهكیة االلهیة الی الٍاهؿیة االلهیة Dيهاؾه ٌؿه اوث .اِىلی که با ق٠ایث آوها
هیجىاو کاقبكی ظتمبیى جكبیث کكؾ.
اؾقاک ُهلکی و هلکىجی ٕ٠بؿالكظمى ,ؾیى العیاء ،هى ال٩٭ه االئحماقی ال ی ال٩٭ی ه
االئحمايی ٔ00 .َ ,2307 ,0
ايىايی که قجبهاي بك ظیىاو اقج٭ا یا٨حه ٔ ،كوقجا وش ىؾي ب ا ؾو  ٠الن اقجب اٖ ؾاقؾ:
٠الن هكئی که هكبىٖ شىن ايىاو اوث و ؾق ایى ٠الن به شىن ايىاو ال شهث اجّالً
به قوض ،اون بؿو ا٘ت ٪هیٌىؾ Fو ٠الن ٤ی که هكبىٖ به قوض ايىاو اوث .ه ا لٛ ٩
وشىؾ قا بؽا٘ك ؾاللث بك بىؾو ؾق ٠الن هكئی و ل ٛ٩جىاشؿ قا بؽا٘ك ب ىؾو  ٠الن ٤ی
٬كاق ؾاؾین .ؾق ایًصا ال ٠الن هكئی ٠الن ُهلک و به  ٠الن ٤یب ی ب ه  ٠الن هلک ىت ج١بی ك
هیکًین .هًٝىق ال ٠الن هلک ٠المی اوث که با اؾقاک ظىی ؾقک هیٌ ىؾ و هً ٝىق ال
٠الن هلکىت ٠المی اوث که همکى اوث ؾق آیًؿه و یا ظام به ٘كی٭ی ٌهىؾ ٌىؾ ،اگ ك

ٓ َ
َ َ َ ُ ٓ َ ََ ُ َ
ـىت م
ـماوات َو اَل ٓس ّض َو
الغ
زلك يش ی ّإبشاهین هلک
چه االو اهکاو آو ٨كاهن يباٌؿE .و ک ّ
ّ
ٓ
ُ َ
ّلیکىو ّه َى ال ُم ّىلًی َى .1Dؾق ایًصا بایؿ به ؾو يکحه اٌاقه کكؾ.

اوم ایًکه اؾقاک ُهلکی ویك اوث و اؾقاک هلک ىجی  ٠كوز او ث٠ٕ :ب ؿالكظمى,

ؾیى العیاء ،هى ال٩٭ه االئحماقی الی ال٩٭یه االئحمايی ٔ04 .َ ,2307 ,0

; .اي١ام آیه?.A
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اِح ؾق اجّام ايىاو به ٠الن بگىيهای اوث که هكگم يمیجىايؿ ؾق هکايی یا ه٭اهی
جى ٧٬کًؿ ،بلکه ال هکايی به هکاو ؾیگك ی ا ال هک ايی ب ه هک او ؾیگ ك و یك هیکً ؿ.
همچًیى کىی که ؾق ٠الن ٤ی اوث ؾاقای ویك هیباٌؿ٘ ،ىقیکه اقجباٖ ايى او ب ا
پكوقؾگاقي اقجباٖ ویكگىيه اوث ،لیكا او به و مث پكوقؾگ اقي ظكک ث ک كؾه ّ Eإيـی
ََ َٓ َ
کاو َهی ًحا َف َأ ٓدییًاهُ َو َج َع ٓلًا َلـهُ
راه ِب ّإلی َس بی َعی ٓهذیى ;Dو با يىق او قاه هیقوؾ Eأ و هى
ّ
َ
ُ
ُ
ً
َ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
ٓ
م
ُ
َ ٓ َ
ُيىسا ی ٓ
َ
ـزلك ص یـ َى
الً
ی
ف
ه
ب
ی
ش
م
خـاس ٍج ّهًهـا ک ّ
ّ
ّ
اط کمـى هثلـه ّفـی الظل ّ
ّ
مـات لـیظ ّب ّ
ُ ٓ َّ ُ
ٓ
<
کافش ی َى ها کايىا یعملىو.D
ل
ّل ّ

البحه بایؿ ؾ٬ث ؾاٌث که ویك ؾق ایى ؾو ٠الن یکىاو يیىث ،لفا هٍی به يىق هايًؿ
هٍی بك لهیى يؽىاهؿ بىؾ .چكاکه ویك کكؾو ؾق  ٠الن هكئ ی ٠ب اقت او ث ال ايح٭ ام
شىن ليؿه یا بؿو بك وٙط ؾيیا ؾقظالی که ویك ؾق ٠الن ٤ی ٠باقت او ث ال ايح٭ ام
قوض ؾق يكؾباو ایى ٠الن .ب١باقت ؾیگك ايح٭ام بك وٙط ايح٭ام ا٨٭ی هعؿوؾی اوث ک ه
٨٭ٗ ل ٛ٩االوكاء به آو اؼحّاَ ؾاقؾ ولی ايح٭ام ؾق يكؾباو ،ايح٭ام ٠مىؾی و ياهعؿوؾ
اوث که ل٠ ٛ٩كوز به آو ؾاللث هیکًؿ .بًابكایى ویك ؾق ٠الن هكئی ٠ب اقت او ث ال
اوكاء و ویك ؾق ٠الن ٤یبی ٠باقت اوث ال ه١كاز.
٠الن هلکىجی بك ٠الن هلکی ه٭ؿم اوث٠ٕ :ب ؿالكظمى ,ؾی ى العی اء ،ه ى ال٩٭ ه
االئحماقی الی ال٩٭یه االئحمايی ٔ08 .َ ,2307 ,0
ً

ُ

٠الن ٤ی هعح اهك الهی اوث Eارا اساد شیئا أو یمىل له کى فیکىو 3Dو اهك اله ی
بك ؼل ٫الهی ه٭ؿم اوث .ب١باقت ؾیگك هعح ؼل٠ ،٫الن هكئی و ُهلک ی او ث ی ً١ی
٠الن اشىام ،و هعح اهك الهی ؾق ٠الن ٤ی و هلک ىت او ث ی ً١ی ٬ب ح ال ي ٩ػ ؾق

;ِ .ا٨ات آیه .CC
< .اي١ام <<;.
= .یه آیه<.B
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شىن ايىايی .به جب ٟایى اهك اؾقاکات هلکىجیهای که قوض آيها قا بؿوث هیآوقؾ يیم ب ك
اؾقاکات ُهلکی که ي٩ه آيها قا بؿوث هیآوقؾ ه٭ؿم اوث.
ؼتِه وؽى ایًکه ؾق اجّام بیى اؾقاک هلک ىجی و اؾقاک هلک ی ،اؾقاک اوم ب ك
ْ
اؾقاک ؾوم ج٭ ؿم هًٙ٭ ی و وش ىؾی ؾاقؾ .و ای ى ج٭ ؿم اؾقاک هلک ی قا ج اب ٟاؾقاک
هلکىجی ٬كاق هیؾهؿ.
اولیى چیمی که بك ايىاو واش ٌ ؿ ظّ ىم ه١ك ٨ث ب ك ؼ ال ٫ؾق جًمی ه ـات و
اوماء شتله و اوِا ٦کمالیه و اظا٘ه بك ا١٨ام اوث .ب١ؿ ال ایًکه ايى او يى بث ب ه
ایى ظ٭ائ٤ ٫یبی اولیه ه١ك٨ث پیؿا کكؾ واش اوث که يىبث به اواهك و يىاهی ٌك٠ی
که ؼال ٫بكای او ٬كاق ؾاؾه يیم ه١ك٨ث پیؿا کًؿ و به آيها ٠مح کًؿ چكا که ای ى اه ىق ب ه
ظ٭ائ ٫الهیه هحّح هىحًؿ و ظ ٛ٩ایى اوباب هلکىجیه و قوظايیه آو چیمی او ث ک ه
هىش ِتض و قوحگاقی ؾق ليؿگی ايى او ٌ ؿه و ٠م ح ب ك ه٭حٕ ای آو ايى او قا
يصات ؼىاهؿ ؾاؾ.

اؾقاک هلکىجی بمًمل ه ه٭ّ ؿی او ث ب كای اؾقاک ُهلک ی ،ی ً١ی اؾقاک ُهلک ی

ه١ك٨حی اوث که ٠مح به آو اقاؾه هیٌىؾ جا بؿیى وویله يیح به ه٭ّؿ که هم او اؾقاک
هلکىجی اوث ِىقت گیكؾ.
اوماء العىًی ٕ٠بؿالكظمى ,ؾیى العیاء ،هى ال٩٭ه االئحماقی الی ال٩٭یه االئحمايی
ٔ59 .َ ,2307 ,0
ابحؿائا بایؿ گ٩ث که هری ا ٪االٌ هاؾ اِ ح ؾق اؾقاک کم االت الهی ه او ث و ای ى
کماالت الهیه ٠باقجًؿ ال ِ٩ات الهیهای که اوماءالعىًی بك آو ؾاللث هیکًً ؿ .و ال
آيصایی ک ه اوماءالعى ًی ش اه ٟجم ام کم االت اله ی او ث ،هًٍ ؤ ِ ؿوق جم ام
ٌایىحگیهای ٠ملی اوث .ظام بایؿ بیاو کً ین ک ه چگىي ه اقلٌ های اؼت ٬ی ک ه
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بىاوٙهی آيه ا ٌایى حگیهای ٠مل ی جع٭  ٫پی ؿا هیکً ؿ ،ال اوماءالعى ًی اؼ ف
هیٌىيؿ.
یکی ال ؼّىِیات ال٩ا ٚاوماء العىًی ایى اوث که بی يهایحًؿ ،ب١ب اقت ؾیگ ك
اوماء ظىًی ال ه١ايی هلکىجی هىحًؿ که ٠ؿؾٌاو هًعّك يبىؾه و ه١ايی هلکىجی آو
يیم بیيهایث هىحًؿ .و البحه بالگٍث همه ایى اوماء ٕاو ماء ـات و او ماء ِ ٩ات و
اوماء ا١٨امٔ به ـات الهی ؾاقيؿ.
ه٭ّىؾ ال اوماء العىًی اومائی هىحًؿ که ؾاللث هیکًًؿ بك کماالت ظٕ كت
َ
ظ ٫و جصلیات آو کماالت ؾق ؼل ،٫و بىاوٙه ایى کماالت ٝ٠می ،ايى او ب ه و مث
آيچه که بك او واش ٌؿه یً١ی ٬یام ب ه ج ٝ١ین و ذً ای اله ی بكايگیؽح ه هیٌ ىؾ .ؾق
َ م

ظؿید ٌكی ٧هن ؾاقین که Eجخلمىا باخالق الله 1Dکه ؾق وا ٟ٬ب ه ای ى هً١او ث ک ه
اوماء ظىًی ؼمائى با اقلٌی هىحًؿ و اؼت ٪ايى ايی ب ه آو  ٬ىام ؼىاهً ؿ ؾاٌ ث،
یً١ی بكای هحؽلٌ ٫ؿو به ایى اؼت ٪ايىايی و اظکام ٌك٠یه بایؿ ایى او ماء ظى ًی
الهی قا جعّیح کكؾ .بًابكایى کىايی که اهح ایماو يیىحًؿ جًها ؾق ٜك ٦لهايی ؼاِی
و بًابك أٙكاق آؾاب اؼت٬ی قا ق٠ایث هیيمایًؿ ،اها اه ح ایم او ٠ل ی ال ؿوام ؾاقای
اؼت ٪اؼحیاقیه هىحًؿ و ایى ٜك٨یث وشىؾ ؾاقؾ که جا ابؿ ایى آؾاب قا ق٠ایث کًًؿ.
ْ
و البحه که جؽل ٫به اؼت ٪الهی با اوماء الهی ظاِح هیٌىؾ ،په بایؿ ؾايىث که
اومای ظىًای الهی ؼّىِیحی ؾاقيؿ که ؾق ؾیگك هىاقؾ يیىث Fو آو ؼّىِیث ایى
اوث که اقليهای اؼت٬ی هىح٭یما ال آوها اؼف هیٌىيؿ .و بك هیچ ِاظ ٨ک كی
هؽ٩ی يیىث که اقليهای اؼت٬ی هماو ه١ايی قوظايی هى حًؿ ک ه ب ه ايى او ؾاؾه
ٌؿهايؿ جا بحىايؿ با قوض ؼىؾ به ٠الن هلکىت ٠كوز کًؿ و يیم قوٌى هیٌىؾ اقلٌهای
اؼت٬ی هماو ه١ايی هلکىجی هىحًؿ ک ه ايى او آيه ا قا ال او حمؿاؾ او ماء العى ًی

; .بعاق االيىا ز.;<Cَ ?B
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بؿوث آوقؾه اوث .په هیجىاو گ٩ث که اوماء العى ًی هم او ؼ مائى اقلٌ مًؿی
هىحًؿ که ٬ىام اقليهای ايىايی به آو اوث.
اوماء العىًی ؼمائى اقلٌمًؿی هى حًؿ ک ه يه ایحی ب كای آيه ا يب ىؾه و اظک ام
ْ
ٌكی١ث اوتم بك آيها ظمح هیٌىؾ یً١ی به واوٙه ایى اوماء العىًی ايىاو هحؽل ٫
ْ
به آؾاب الهی ٌؿه و ؾقشه کمالً جك٬ی پیؿا هیکًؿ ،یً١ی هکل ٧ؾق وایه ٨٭ه ائحمايی
به اقليهای اؼت٬ی که ؾق ٔمى اواهك و يىاهی ٌكی١ث وشىؾ ؾاقؾ يٝك ؾاقؾ و و ١ی
ؾق هحؽلٌ ٫ؿو به ایى اقلٌها ؾاقؾ.

ْ
آيچه که به وویلهی ایى اوماء ظاِح هیٌىؾ ،هحؽلٌ ٫ؿو ايى او و جك ٬ی او ؾق

هؿاقز کمام ايىايی اوث ،بك اوان ایًکه اوتم که ٠باقت او ث ال Eاو تم الىش ه
لله Dو هً١ای آو وِح ٌكی١ث به اؼت ٪اوث .یً١ی جکمیح ٨٭ه ائحماقی که ي اٜك ب ه
اواهك الهی اوث ،با ٨٭ه ائحمايی که به اقلٌهای اؼت٬ی يٝك ؾاقؾ.
رٍشضٌبسی تحمیك

په ال آيکه اِىم ظتم بیًی قا ال کحاب ؾیى العیاء اؼف کكؾین ،به و كا ٢شاه ١ه
ق٨حه و با ايصام هّاظبات و هٍاهؿات ،به واکاوی ٠لح ظكامبیًی پكؾاؼحین جا ال ال ایى
٘كی ٫به قاهکاق هًاو ب كای ظ تم بیً ی بكو ین .ه ا ؾق ای ى جع٭ی  ِ ٫عبثها و
پاوػهایی که کاقبكاو شىاو ؾق هّاظبات ؼىؾ بیاو کكؾهاي ؿ و ال آيه ا ب ً١ىاو ؾلی ح
ؼىؾ بكای هكاش١ه به هٙال ٤یكاؼت ٬ی ؾايى حهايؿ قا ب ً١ىاو ه حى ،ه ىقؾ بكقو ی و
جعلیح ٬كاق ؾاؾهاین و جتي کكؾهاین ٠توه بك اِىم و قاهکاقهای ظتم بیًی ؾق ٕ٨ای
هصالی ،به قیٍهیابی ؾق هىقؾ آ٨ث ظكام بیًی و ْ
ج٩كز کاقبكاو هن باكؾالین.
ؾق ایًصا آيچًاو که ٘اها ٠بؿالكظمى هیگىیؿ ،ها ؾق کًاق ٠یًیث بعد ٠ب ؿیث قا
هن هٙكض هیکًین .لفا هیگىیین اوم بایؿ با چ اقچىب ه٩ه ىهی ٬كآي ی ٌ كض ؾه ین
وا١٬ه قا ،لیبح بميین .بًابكایى هیگىیین :بىیاقی ال ايىاوهای ه١اِك ايىايی ظتمبیى
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يیىحًؿ ،ايىايی ظكامبیى هىحًؿ ظاال ایى ج١بیك ظكام بیى ؾق اؾبیات ٨٭اهث ه ا هحِّ ٩كز
هٍاهؿ گ٩حه هیٌ ىؾ٠ٕ .ب ؿالكظمى.َ ,2307 ,
گ٩حه هیٌىؾ ،ايىاو ظتم بیى هن ّ
ّ٨ح وىمٔ ؾق ایًصا ال ٠لن االشحما ٞبه ٨٭ه االشحما ٞقشى ٞکكؾهاین٠ .ل ن االشحم اٞ
هن ؾايىحى اوث٨ ،٭ه االشحما ٞهن ؾايىحى اوث .البح ه ؾق ایًص ا هً ٝىق ال ٨٭اه ث،
هً١ای ظىلوی آو يیىث ،بلکه هً١ای ٬كآيی آو اوث ی ً١ی ؾايى حى هبحً ّی ب ك اقلي
ّ
اوث ،ؾايىحًی که وٜی٩ه و هىئىلیث ها قا به ه ا گىٌ مؾ هیکً ؿ ،ؾايى حًی ک ه ؾق آو
ٕ٬اوت اقلٌی بمً١ای ؼىب و بؿ باٌؿ .به ایى يى ٞؾايىحى٨ ،٭ه االشحم ا ٞو ی ا ٨٭ ه
االقجباٖ گ٩حه هیٌىؾ .په ٨٭ه االشحما ٞا٨موو بك ایى ک ه ب ه ه ا ظک ن قا هیگىی ؿ،
ْ
چگىيگی جع٭ ٫آو قا يیم به ها یاؾآوق هیٌىؾ .یً١ی ال وٙط شىاقض ٠بىق ک كؾه و واقؾ
ُ
وٙط شىايط هیٌىؾ .هرت واقؾ و ٙط ؼل٭ی ات ،اؼ ت ،٪ـهًی ث٬ ،ل هیٌ ىؾ.
هیؼىاهؿ ایى وٙط قا اِتض کًؿ جا بالجابً ؾق واظث ٠م ح ؾی ؿه ٌ ىؾ .ه رت ه ا
ؾیؿو قا با چٍن ايصام هیؾهین اها چگىيگی ؾیؿو قا ب ا چٍ ن ايص ام يم یؾهین ،ب ا
٬لبماو ايصام هیؾهین٨ .٭ه ائحمايی ياٜك به ایى هٙل اوث.
ال آوشا که هؿ ٦ایى جع٭ی ٫کٍ ٧چیىحی هً١ای يگاه ظكام و ايگیمهی کاقبكاو ال
ایى يى ٞيگاه و اقائهی والوکاق هًاو بكای يگاه ظتم ب ىؾ ال قوي پؿی ؿاق ًٌاو ی

1

اوح٩اؾه کكؾم ،لیكا ایى قوي ،قوٌی اوث که ال ٘كی ٫آو هیجىاو پؿیؿههای ايىايی قا
بؿوو ؾق يٝك گك٨حى ٠لثهای آو و به هماو ِىقجی که ؾق وا ٟ٬اج٩ا ٪هیا٨ح ؿ جصكب ه
کكؾ و واه ال ٘كی ٫جعلیح ،ه١ايی آو قا آٌکاق کكؾه و ال آو آگاه ٌؿ.
تعییيرٍشگزدآٍریاطالعبتدررٍشپذیذارضٌبسی 

پیً ال ایى جع٭ی ،٫بًؿه هؿتها به گكایٍات گكوه وًی ش ىاو يى بث ب ه  ٕ٨ای
ْ
هصالی و جٕاؾهای اؼت٬ی پیً آهؿه ؾق ایى ٕ٨ا که هى لما ا٬حٕ ای شاه ١ه ؾیً ی

1. Phenomenology.
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يیىث قا ؾيبام هیکكؾم و ایى ق٨حاق ؾوگايه ؾق ٕ٨ای هصالی و ؼاقز ال آو ،ـهًن قا به
ٌؿت ؾقگیك کكؾ .لفا ؾق ایى جع٭ی ٫بك آو ٌؿم جا با قوي پؿیؿاق ًٌاوی به جىِی ٧و
جعلیح جصكبهی لیىحهی ایى گكوه وًی پكؾاؼحه و با ٠یًک ٠یًیث به بكقوی و کٍ ٧
٠لح ایى هىئله باكؾالم.
با جىشه به ایًکه ؾق قوي پؿیؿاق ًٌاوی بایؿ يعىهی هٍاقکث پژوهٍ گك ؾق ه ىقؾ
هٙال١ه قوٌى ٌىؾ ،بایؿ بیاو کًن که ؾق ایى جع٭ی ٫ال هٍ اهؿهی هٍ اقکحی 1او ح٩اؾه
ک كؾم .گ ايم 2هٍ اهؿهی هٍ اقکحی قا ایًگىي ه ج١كی  ٧هیکً ؿE :ب ه ه٩ه ىم و ًحی
اِٙتظی اوث که بكای جىِی ٧ههاقت ظك٨های جصكبه ک كؾو و ذب ث قؼ ؿاؾها ؾق
هعیٗهای اشحما٠ی بکاق هیقوؾٕ D.لیًؿل ٧و جیلىقE ٔ238 .َ ،0092 ،چىو جًها
ال ٘كی ٫اقجباٖ هیج ىايین ب ه ؾيی ای ايى ايی ؾیگ ك واقؾ ٌ ىین٠ ،می٭ ا ب ه گ٩حگ ىی
هكؾميگاقايه يیالهًؿین جا بحىايین با آلهىؾيیهای ؼ ىؾ ؾيی ایی ال ـهًیثه ای هٍ حكک
بىالین و ج٩اوتهای ؾيیای ؼىؾ و آياو قا ؾقک کًینٕ D.لیًؿل ٧و جیل ىق.َ ،0092 ،
 ٔ235ال آيصا که ا٠حباق هٍاهؿهی هٍ اقکحی ياٌ ی ال ظٕ ىق پژوهٍ گك ؾق ٠كِ ه
اوث ،ظٕىق ؾق بیى شىايايی که به ظكام بیًی ؾق  ٕ٨ای هص الی هیپكؾالي ؿ با ٠د
ؾقک بهحك ٕ٨ای ـهًی و بیًً آيها ٌؿه و هٙمئًا به ؾقک يح ایس ٬كی

ب ه وا ٟ ٬ه ن

شىاو قها ال هك بًؿ جل٭ی کكؾه
کمک کكؾ .لفا جتي کكؾم ؼىؾ قا یکی ال وایك کاقبكاو ّ
و هايًؿ یک کًٍگك ِّ
هح٩كز ؾق بیى آيها ظٕىق یا٨حه و هٍاهؿات ؼىؾ قا ذبث يماین.
همچًیى ؾق ایى قوي بكای گكؾآوقی ا٘ت٠ات ،هّاظبه 3قا بک اق ب كؾم ج ا ببی ًن
ا٨كاؾ چگىيه ه١ايی قا بكای پؿیؿهی ج٩كز ایصاؾ هیکًًؿ .لیكا پژوهٍگك کی٩ی ٠توه بك
هٍاهؿه و اوًاؾ و هؿاقک ،با اوح٩اؾه ال هّاظبه با هٍاقکثکًًؿگاو يی م هیجىاي ؿ ب ه
گكؾآوقی ا٘ت٠ات ه٩یؿی باكؾالؾ ک ه ب ه جىِ ی ٧بیٍ حك ال شاه ١هی ه ؿ ٦هًص ك
1. Participant Observation.
2. Gans.
3.Interview.
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هیٌىؾE .هّاظبه قا گ٩ث و گىی هؿ٨مًؿ يیم هیياهًؿ بؿاو هً١ی ک ه پژوهٍ گك ب ا
هؿ ٦کى ا٘ت٠ات ؾقباقهی هىٔى٠ی ؼاَ با هّاظبه ٌىيؿه ِ عبث هیکً ؿ.
ایى کاق همکى اوث به ٜاهك واؾه به يٝك بكوؿ ،اه ا ؾق اِ ح بى یاق پیچی ؿه و ؾاقای
جًى٨ ٞكاواو اوثٕ D.ؼًی٩كٔ08 .َ ,0096 ,
ؾق هىقؾ واؼحاق ایى هّاظبات بایؿ بیاو کكؾ که ب كای گ ك٨حى يحیص ه هٙل ىب ؾق
پایاو کاق ،با جىشه به ایىکه جماهی هّاظبهها ؾق یک يمىيه با هن ه٭ایىه و يحیصهگیكی
ؼىاهًؿ ٌؿ ،به وكا ٢هّاظبهی واؼحاقیا٨حه 1ق٨حن .ایى يى ٞهّاظبه بكياههقیمی ٌؿه
بىؾه و ٌاهح ٨هكوحی ال و ؤاالجی او ث ک ه ب ا جكجی

و واژهپ كؾالی یکى او جک كاق

ٌؿهايؿ.
یبفتِّبی تحمیك

 -0ؾق ایى پژوهً ها به  07ي٩ك ال کىايی ک ه ؾچ اق آ ٨ث ج ٩كز و يگ اه ظ كام ؾق
ٕ٨ای هصالی ؾاٌحًؿ هّاظبه کكؾین .پكاکًؿگی ٌ٥ح ا٨كاؾ هىقؾ هّاظبه ٌىيؿه ٬ابح
جىشه اوث ،یً١ی ؾاقای چیًٍی هىحًؿ که ال یک ٘ی ٧ؼاَ شاه١ه يب ىؾه و ج٭كیب ا
هك کؿام کىىجی شؿاگايه ؾاقيؿ.

1.Structured Interview.
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شوارُ هصاحثِ

شغل

تحصیالت

ٗلبحج ٠ؿ٘بس7ٝ1 ٟ

ػٞپش ٗبسًت

كٞم د٧أٖ /د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس2 ٟ

ٜٗ٢ذع ٛشٕ اكضاس

ٓ٨ؼبٛغ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس3 ٟ

ٓٞاصٕ ٧ذً٦

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس4 ٟ

ٗحلْ

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس5 ٟ

آصاد

ا ّٝساٜ٘١ب٦٧

ٗلبحج ٠ؿ٘بس6 ٟ

داٛـز ٥ٞپضؿٌ٦

تشٕ ؿـٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس8 ٟ

ٛزبس

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس9 ٟ

ُ٘٨ش

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس10 ٟ

آسا٧ـِش

ػٌْ٨

ٗلبحج ٠ؿ٘بس11 ٟ

داٛـزٞ

ٓ٨ؼبٛغ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس16 ٝ 12 ٟ

خ٨بب

ػ /ٌْ٨ػٌْ٨

ٗلبحج ٠ؿ٘بس13 ٟ

ُشاك٨ؼت

كٞم ٓ٨ؼبٛغ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس14 ٟ

ػشثبص

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس15 ٟ

ثذٛؼبص /كبحت كشٝؿِبٟ

د٧أٖ

ٗلبحج ٠ؿ٘بس17 ٟ

ٗـبصٓ ٟجبع ص٧ش ٗشدا٠ٛ

د٧أٖ

وى پاوؽگىیاو
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گشارشیبفتِّبیهیذاًی 


بٙىق جّاؾ٨ی هّاظبههایمیدانی ال بكؼی کاقبكاو ش ىاو ایكاي ی ک ه ؾق  ٕ٨ای
هصالی ظٕىق ؾاٌحًؿ و قولايه وا٠اجی قا ِك ٦ایى ٕ٨ا هیکكؾيؿ گك٨حه ٌؿ .بؽا٘ك
هىٔى ٞؼاَ هّاظبه ٕهؿ ٦ال يگاه ظكام ؾق ٕ٨ای هصالیٔ ،هّاظبه ٌىيؿه بایؿ
٠توه بك ظٕىق ؾق ٕ٨ای هصالی ،ال کىايی باٌؿ که يگاه ظكام به ٠که و ٨یلنهای
هىشىؾ ؾق ایى ٕ٨ا ؾاٌحه باٌؿ Fال ایى قو یا٨حى کىايی که ِاؾ٬ايه ب ه چً یى اه ىقی
ا٠حكا ٦کًؿ و ٠لحهای ؾقويیاي قا بیاو کًؿ کاق قا ؾٌىاق کكؾ .همچًیى و١ی ٌؿ ای ى
ا٨كاؾ به ٘ىق ج٭ىین ٌؿه ال هیاو ا٨كاؾ هصكؾ و هحاه ح ،هعّ ح و ؾايٍ صى ،و ال هی او
ٌ٥حهای هؽحل ٧ايحؽاب ٌىيؿ جا به يحایصی هح٩اوتجك ال هن ؾوث پیؿا کًین.
با شىحصى و یا٨حى جًی چً ؿ ال ک اقبكاو شاه ١هی ه ؿ ،٦و ایص اؾ اقجب اٖ اللم و
جىشیه آياو بكای ايص ام و ىام و ش ىاب ؾوو حايه ،پ ه ال ذب ث پاو ػهای هّ اظبه
ٌىيؿگاو ،ابحؿا کؿگفاقی اولیه ،کؿگفاقی ذايىیه و ؾق يهایث جعلیح يهایی ايصام ٌ ؿ
و واه به شىابهایی بكای وىام ٨ك٠ی هىقؾ يٝك ؾوث یا٨حین.
هماو ٘ىق ک ه اٌ اقه ک كؾین ،ه ا ؾق ای ى جع٭ی  ٫ب ؿيبام اِ ىم و و الوکاقهای
ظتمبیًی قوايهای ؾق ٕ٨ای هصالی هىحین .بكای یا٨حى اِىم ،ال اِ ىم هً ؿقز ؾق
شلؿ اوم کحاب ؾکحك ٘ه ٠بؿالكظمى اوح٩اؾه کكؾین .اها بكای یا٨حى و اقائ هی و الوکاق
٠ملی به کاقبكاو شىاو ٕ٨ای هصالی ؾق شاه١ه هكاش١ه کكؾه و ب ؿيبام ی ا٨حى ش ىاب
بكای ایى وىام ،ؾق ٔمى وىامهای ؾیگك پكؾاؼحین:
اهؿ ٦و ايگیمههای کاقبك شىاو ایكايی ؾق ٕ٨ای هصالی ال ظكامبیًی چیىث؟
بكؼی کاقبكاو ایى يى ٞيگاه قا اهكی ٌؽّی هیؾايىحًؿ و ه١ح٭ؿ هىحًؿ ک ه چ ىو
هحاهح هىحًؿ ایى يى ٞيگاهها بكای آيها هٍکلی پیً يؽىاهؿ آوقؾ ٕهّاظبه  .ٔ0یً١ی
ایى ؾوحه ال ا٨كاؾ ،ایًکه هحاهح هىحًؿ قا ؾلیلی ٬اي ٟکًًؿه بكای ؾیؿو هك يى ٞهعح ىایی
هیؾايًؿ.

قوايهای ؾق ٕ٨ای هصالی Fهىقؾ هٙال١ه کاقبكاو67>  ...

 اِىم و قاهکاقهای ظتم بیًی

* هىوىی ،يّاب ؾوقبیى هؿاقبىحه و بك٬کاق 02 ،واله ،هؿقک ٨ى ٪ؾیالن و هحاهح
هیگىیؿ:
و٬حی به ایًص ىق هعحىاه ای ٤یكاؼت ٬ی بكؼ ىقؾ ه یکًن ه١م ىال يگ اه ه یکًن
هؽّىِا اگك ً٘م باٌؿ ،ولی ؾيبام يمیکًن و پیگیك يیىحن٨ .٭ٗ ِ٩عه ٨یلن و کلیای
که آهؿه قا يگاه هیکًن .هى ٌكایٙن ٨ك ٪هیکًؿ ،کاهت ٌؽّی او ث ای ى  ٕ٬یه ،و
چىو هحاهح هىحن ٕ يگاه کكؾو ایىها بكاین هٍکلی پیً يمیآوقؾ.
٠ؿه ای ؾیگك ال کاقبكاو بكای وكگكهی و گفقايؿو و٬ث و ق ٟ٨بیکاقی وكا ٢ایى يىٞ

هعحىاها هیقويؿٕ .هّاظبه  2و  0و  8و  00و  04و  05و  .ٔ07هرت و٬ح ی  ٨كؾ ه ىقؾ
يٝك ال وك کاق هیآیؿ یا ؾق بیى کاقهای قولهكه ب ه گٍ ث و گ ماق ؾق  ٕ٨ای هص الی
هی پكؾالؾ ،بؿيبام ایى اوث که ؼىؾ قا وكگكم کًؿ یا الا٬ح ایى و٬حی قا که پیً قو ؾاقؾ
به يعىی بگفقايؿ .ؾق ایى بیى و٬حی به هعحىای ٤یكاؼت٬ی بكؼىقؾ هیکًؿ ،ب ه و مث
آو کٍیؿه هیٌىؾ و آيها قا جماٌا هیکًؿ.
* شىاؾ٨ ،كوًٌؿهی لىالم یؿکی ؼىؾقو 26 ،واله ،هؿقک ؾی الن و هص كؾ ایًگىي ه
هیگىیؿ:
و٬حی به هعحىای ٤یكاؼت٬ی يگاه هیکًن قاظث يگاه هیکًن ببی ًن چصىقی ه ،چ ه
٨یلمیه ،چه ٠کىیه ،چه ؼبكیه ،ؾيبالً هیکًن ،بؽىام يگاه کًن يگاه ه یکًن٠ ،ل حً
هن ایًه :اوم بیکاقی ٕق ٟ٨بیکاقیٔ ،ؾوم وكگكم ٌؿو ٕوكگكهیٔ .یً١ی وكگكم بٍ ن و
و٬حن قا بگفقوين ،همیىٕ .یً١ی بكایث اهمیث يؿاقؾ که هعحىایً چ ه باٌ ؿ؟ٔ ي ه ي ه
اهمیث يؿاقه ،وكگكم هیکًن ؼىؾم قا.
* لٙی٩ه هعمؿی ،گكا٨یىث و ٘ كاض 03 ،و اله ،ه ؿقک  ٨ى ٪لیى ايه و هحاه ح
هیگىیؿ:
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ِؿ ؾق ِؿ ؾق ایًحكيث به هعحىای ٤یكاؼت٬ی بكؼىقؾ ؾاٌحهام ،و ؼیلی و٬حا ٌ ؿه
که ؾيبالً کكؾم ،بكای کًصکاوی و ایًکه ببیًن چٙىقی اوث ،آو ِ٩عه ی ا و ایث قا
ؾيبام کكؾم آيهن بؽا٘ك کًصکاوی و ٕ٨ىلی و بیک اقی ٕق ٟ ٨بیک اقیٔ ،ی ً١ی ه یچ
هؿ ٦ؼاِی پٍحً يیىث.
بكؼی کاقبكاو يیم ایى يى ٞيگاه قا ياٌی ال ووىوه ٌؿو و جعكی ک ظى ی ؾقوي ی
هیؾايًؿ ٕهّاظبه  4و 7و .ٔ06ووىوه ٌؿو ٠اهح ؾیگكی اوث که بكؼی ال ک اقبكاو
ٕ٨ای هصالی به آو اٌاقه ؾاٌحًؿ .به گ٩حهی کاقبكاو ،و٬حی آوها ؾق ٕ٨ای هصالی ب ا
ایى يى ٞهعحىا هىاش ه هیٌ ىيؿ ،و ی ا ب ا جىٔ یعاجی ؾق ه ىقؾ ی ک  ٨یلن ی ا ٠ک ه
٤یكاؼت٬ی که ؾق ایًحكيث پؽً ٌؿه اوث قوبكو هیٌىيؿ ،بٍؿت ووىوه ٌؿه و آو
قا ؾيبام هیکًًؿ.
* اقکیؿه ،هعّح و  06واله ،ویکح و هصكؾ هیگىیؿ:
ه١مىال ایًا چیمای شفابی هىحًؿ و بیٍحك و٬ثها يگاه هیکًن ،ه٩حاؾ ؾقِؿ آيها قا
يگاه هیکًن .ووىوه هیٌن ٕووىوه ٌؿؤ ،یک چیمی ؾق وشىؾم هىق ه ىق هیکً ؿ
که بكو يگاه کى ،و ه١مىال یک ٠کى ی چی می شل ىی آو هیگفاقي ؿ ک ه آؾم ش فب
هیکًؿ ،هؽّىِا آؾهن و٬حایی که يث هصايی ؾاقؾ ؾیگك هیقوؾ يگاه هیکًؿ .جا شایی
که يث ک٩ا ٦ؾهؿ و باٌؿ ،هؽّىِا با یک ٌكایٗ بهحك که يث قایگ او باٌ ؿ هى لما
پیً هیقوم و هعؿوؾیحی يؿاقم.
بؽٍی ال هّاظبه ٌىيؿگاو يیم هؿ ٦ؼىؾ قا ال ظكام بیًی ٠ت٬ه ؾاٌحى به ایى يىٞ
هعحىاها هیؾايً ؿ و ه١ح٭ؿي ؿ ای ى ي ى ٞجّ اویك و ٨یلمه ا بكایٍ او ل فت آوق او ث
ٕهّاظبه  5و  7و  8و  9و  00و .ٔ06با جىشه به ایًکه کاقبكاو شاه ١هی ه ؿ ٦ش ىاو
بىؾه و ؾق وًیًی هىحًؿ که ایى يى ٞهعحىا هیجىايؿ بكایٍاو ش فابیث و ل فت ؼاِ ی
ؾاٌحه باٌؿ ،لفا بكؼی ال آوها ٠ل ث جماٌ ای ای ى ي ى ٞهعحىاه ا قا ل فتآوق ب ىؾو
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ؾايىحهايؿ ،یً١ی ال آيصایی که بؿيبام بكآوقؾه کكؾو لفت ؾقويی ؼىؾ بىؾه ،ب ا بكؼ ىقؾ
به ٠که و ٨یلن ٤یكاؼت٬ی ،آو قا ال ؾوث يؽىاهًؿ ؾاؾ.
* ویاوي ،گیمك 20 ،واله و هصكؾ ایًگىيه هیگىیؿ:
بكؼىقؾ ؾاٌحن ؾیگه ،هرح جبلی٣هایی که بٕ١ی و٬ح ا ب ال هیکًی ؿ ،ی ک چیمه ای
هىحهصى هیآیؿ .ولی ؼىب بیج٩اوت قؾ هیٌن .اگ ك بؽ ىاهن ببی ًن ه یبیًن ،یً ی
چٍمن هیؼىقه يگه هیکًن ولی کًصکاوي يیىحن و اؾاهه يمیؾم چىو ه١مىال ؾاقم یا
بالی هیکًن یا کاق ؾیگك٠ .لحً هن ایًه که آؾم هىحن و ؼىٌن هیاؾٕ .لفت آوق بىؾؤ
گكوهی ؾیگك ال کاقبكاو ٠لث ایى اهك قا ِك ٦کًصکاوی بكای ؾیؿو ايحه ای  ٨یلن
ً٠ىاو هیکًًؿ ٕهّاظبه  6و 03و  02و  .ٔ00ایى ؾوحه ه١ح٭ؿي ؿ ک ه ب ؿيبام ب كآوقؾه
کكؾو لفت يیىحًؿ ،بلکه و٬حی به چًیى هعحىاهایی بكؼ ىقؾ هیکًً ؿ ی ا  ً٠اویًی ک ه
بكای ایى ؼب ك٠ ،ک ه ی ا  ٨یلن ؾق ي ٝك گك٨ح ه ٌ ؿه قا هیؼىايً ؿ ،و ی ا ب ه هٙلب ی
٤یكاؼت٬ی که جىوٗ بىیاقی ال هؽا٘بیى ؾیؿه ٌؿه هىاشه هیٌىيؿ کًصک او ٌ ؿه و
آو قا ؾيبام هیکًًؿ جا ایى ظه کًصکاوی ؼىؾ قا اقٔا يمایًؿ.
* هیرن ،ؾايٍصىی پمٌکی 22 ،واله و هصكؾ ،ایًگىيه هیگىیؿ:
هًگام بكؼىقؾ با ایًصىق چیما يگاه هیکًن جا آؼكي ،اويى ه یبییًن و ه یقم و كا٢
کلیپها ب١ؿیً .به ایى ؼ ا٘ك ک ه ه یبیًن بیًً ؿهی لی اؾی ؾاٌ حه ،ه رت ای ى چی م
ِٕ ك ٦کًصک اویٔ و
٤یكاؼت٬ی یک هیلیىو بیًً ؿه ؾاٌ حه ،ه ًن کًصک او هیٌ ن ّ

ؾيبالً هیکًن .ال ٘ك ٦ؾیگه هن بؽا٘ك ٤كیمهای که ؾاقم هیقوم يگاي هیکًن.
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ًتیجِگیزی


ظام بصاوث که به وىام هىقؾ بعد ؼىؾ بالگكؾین و باكوین که چه قاهکاقی بكای
ظتمبیًی ؾق ٕ٨ای هصالی وشىؾ ؾاقؾ؟
چىو ٠اهح اِلی بكای ظكامبیًی هماو ووىوهای اوث که هىقؾ بعد ٬كاق گك٨ث،
بكای ظتمبیًی بایؿ ال ایى ووىوه شلىگیكی کكؾ ،یً١ی بایؿ شلىی آيچه با٠د ایص اؾ
ايگیمه ؾقظكامبیًی اوث قا گك ٨ث ،ی ً١ی شل ىگیكی ال ایص اؾ ووىو ه .لفاو ث ک ه
ُٓ َُ ُ َ ْ م
ؼؿاويؿ هی٨كهایؿ Eلل أعىر ّبشب الًاطE Dهك لع ٝه اهک او ايع كا ٦ب كای ايى او
1

وشىؾ ؾاقؾ .با ایًکه پی٥مبك اکكم

به ل ٧ٙاله ی و ب ا اه ؿاؾهای ٤یب ی ،و و اكؾو

ؼى یٍحى به ؼؿا ال هك گىيه ايعكا ٦بیم ه ٌ ؿه ب ىؾ ول ی ب ا ای ى ظ ام ای ى آی ات قا
هیؼىايؿ ،و به ؼؿا ال ٌك ووىاواو ؼًان پًاه هیبكؾ ب ا ای ى ظ ام جکلی  ٧ؾیگ كاو
قوٌى اوثٕ D.هکاقمٌیكالی ،474 .َ ,0074 ,زٔ27
ؾق وا ٟ٬قاهکاق اِلی ؾق ایًصا پًاه بكؾو به ؼؿاوث ،يه ایًکه ٨٭ٗ ِ ك٨ا ب ه لب او
بگىیین Eا٠ىـ بالله هى الٍیٙاو الكشین Dبلکه هرت پًاه ببكین به ؼ ؿا ال ایًک ه ايى او
بیکاقی باٌین ،چكاکه بیکاقی ٌکح ٠یًیث یا٨حهی پً اه يب كؾو ب ه ؼؿاو ث ... ،پً اه
ببكین به ؼؿا ال ایًکه بٙىق هٙل ٫ؾيبام لفت ٘لبی باٌین ،چكا ک ه ل فت ٘لب ی ی ک
ویژگی ٙ٨كی هاوث که ؼؿا آو قا ؾق يه اؾ ه ا  ٬كاق ؾاؾه او ث و بای ؿ ال ای ى ویژگ ی
ؾقوث اوح٩اؾه ٌؿه و به آو شهثؾهی ِعیط ٌ ىؾ و ؾق ٤ی ك ایًّ ىقت ؾق قاه ٤ی ك
ظتم ِك ٦ؼىاهؿ ٌؿ ... .پًاه ببكین به ؼؿا ال ایًک ه ظ ه کًصک اوی قا ؾق هى یك
٤یكؾقوث آو اوح٩اؾه کكؾه و ؾقگیك هك هىٔى٠ی بًمائین.

; .وىقه يان آیه ;.
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ؾق ایى ِىقت اوث که ايىاو کاقبك به ه٭ام َ
هٍاهؿ ب ىؾو قو یؿه و ب ا ً٠ای ث ب ه
ایًکه ؼؿا همیٍه ٌاهؿ اوث و ياٜك ،ؾق هى١٬یثهایی که ؾق بكابك هعحىای ظكام  ٬كاق
هیگیكؾ ،بكاظحی ؼىؾ قا ظ ٛ٩کكؾه و يگاهً قا ظ ٛ٩هیکًؿ.
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