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غلُم اىؽاىی  ی دٍيطگان ةٌ زةان فارؼی نطرن در زُزً ، ّکی از ؿکل۳۵۳۶دارُّش آؿُری، نتُلط 

زةان اىطّـْطً اؼت، آن ٍم از اّو  ی ؼازی کعدً ه درةارً اؼت. اه تعدهٌ کعدً، لغت گعدآهردً، نفَُم

 ةتُاىْم ةا آن نؽائل دطّط را درک ه تتْْو کيْم. زاهٌّ کٌ چگُىٌ زةان صُد را ةٌ رهی دَان ةاز کيْم ه

 

. کيْم غاز نیآ آن زةان یعْگ ؿکل ه عانّا ةٌ یاىؽاى غلُم هرهد نُضُع ةا را یآؿُر ُشّدار ةا  هگُ گفت

 عانّا در یاىؽاى غلُم یعْپاگ یةعا گؽؽت وّا یانطٍاْپ ه" طّدط" ه" مّكط" انْن گؽؽت ةٌ ادانٌ در

 ةٌ ةُدن ةاز ه داىط یىه ؼاز چارً را ّیگعا ؼيت گؽؽت، نـکل زل یةعا یُرآؿ ُشّدار .پعدازّم ین

ضعهرت ةاز  .ٍؽت غْى یصُد ؼيت ةا ةاز ّیهگُ گفت ی غاىيطًْةعاىگ کٌ کيط ین ـيَادْپ را دَان یره

هگُ ةٌ  اؼت کٌ اه در اّو گفت یآؿُرای کلْطی در پعهژً "زةان ةاز" دارُّش  ةُدن ةٌ رهی دَان ىکتٌ

 پعدازد. آن نی ی اّطًنػعفی 

 اىطّـٌ زناىٌ

 

 

 

 
 هگُ ةا داریُش آطُری گفت

 ، زةان ه فرٍيگغلُم اىصاىی

 

 
ی زناى0ٌ آكای آطُری، اغعالح "غلُم اىصاىی" از کی ه چگُىٌ در زةان فارشی رایخ  اىدیظٌ• 

 طدً اشت؟
 

 sciencesای ؼت از غيُاِن  تعدهٌ« غلُِم اىؽاىی«داىْط،  آؿُری: ٍهچيان کٌ نیدارُّش 

humaines ٌؿياؼی  ؿياؼی، ه نعدم ؿياؼی، دانػٌ ی اّو غلُم در آن کـُر رهان در زةاِن فعاىؽٌ. ٍؽت

ؿُد. در دُاِر آن، در آن دا غلُِم  ةُدً اؼت ه گاً غلُِم زةاىی ه تارّش ٍم ةٌ آن افغهدً نی )آىتعهپُلُژی(



زمانه کتاب  

2 

 

غلُِم نعةُط ةٌ دانػٌ اىط، ّػيی  ؼت،، ةٌ نػياِی ؼعرا را دارّم کٌ (sciences sociales)ادتهاغی 

ؿياؼی. غلُِم اكتكادی، غلُِم ؼْاؼی، دغعافْا، ه ٍهچيْو ةاز دانػٌ
۳
  

 

ًِ تَعان ه در دعّاِن تُؼػٌ ِی  ی آن، ةٌ پْعهی از نطِل فعاىؽُی، رؿتٌ در اّعان، از آغاز ةعپاِّی داىـگا

ؿياؼی، ه  ی ه غلُم تعةْتی، زةانؿياؼ ؿياؼی، تارّش، دغعافْا، رهان ٍاِی صاردی، ةاؼتان زةان

۱ی ادةیات ه غلُم اىصاىی داىظکدًؿياؼی ةٌ  دانػٌ
پُْؼتٌ ةُد ه غلُِم ؼْاؼی ه اكتكادی ةٌ  

۳ی زلُق ه غلُِم شیاشی ه اكتػادی داىظکدً
در ؼال ( ی اكتػاد داىظکدً. تا اّو کٌ، ةا ةعپاّی 

ٍا نؽتلل ؿطىط. در اّو دهران  تٌ، اّو رؿ)۳۵۳۳در ؼاِل (ی غلُم ادتهاغی  داىظکدًه ) ۳۵۲۴

 فعاىؽُی چْعً ؿط.  نطل ٍاِی انعّکاّی ةع ٍای داىـگاً ٍا ه دپارتهان رفتٌ نطِل کالخ-رفتٌ

 

 صُد، صاص ی ؿًُْ ةا—۳۵۳۶ ؼال از ام گهان ةٌ –ؿياؼی  غالنسؽْو قطّلی، ىضؽتْو اؼتاِد دانػٌ

اه، ةٌ اّو تعتْب، « ه ةلکٌ ٍفطً غلم اؼت.ؿاىغدً » اه، ِی گفتٌ ةٌ کٌ، گفت نی ؼضو اىؽاىی غلُم از

ی نعالػات ه تسلیلات  نؤشصٌگيذاىط. انا ةا ةعپاّی  غلُِم ادتهاغی را ّکؽعً در غلُِم اىؽاىی نی
ٍاِی  ةُد، ةا داؿتِو ةضؾ ی ادةیات داىظکدً، اگع چٌ از ىظع اداری هاةؽتٌ ةٌ ۳۵۵۶در  ادتهاغی

ٍا ةٌ غيُاِن  ؿياؼی، اّو رؿتٌ ؿياؼی، ه دهػْت ، نعدمؿياؼی پژهٍـی ه کاِر نْطاىی ةعاِی دانػٌ

ّافتيط.  ی ادةیات داىظکدًٍاِی غلُِم ادتهاغی، داّگاٍی نؽتلل از غلُم اىؽاىِی هاةؽتٌ ةٌ  رؿتٌ

یناموکعد − ه نو ؼعدةِْع آن ةُدم −  ی چَل نيتـع نی ی دهم دٌٍ ای ٍم کٌ آن نؤؼؽٌ از ىْهٌ نذلٌ

آنُصتگاِن غلُِم ادتهاغی از انعّکا − کٌ نفَُِم  ِی چَل، ةا آنطِن داىؾ از دٌٍ ىام داؿت. علًِماجتماعی

ٍيُز در آن دا ىاآؿيا ةُد − اّو نفَُم کٌ در اّعان ىْغ چيطان رهادی ىطاؿت ه نػياِی « غلُِم اىؽاىی»

 داد. تع دای صُد را ةٌ نفَُِم غلُِم ادتهاغی رفتٌ ٍع چٌ ةْؾ-ٍا ىتُد، رفتٌ رهؿيی از آن در ذٍو

 

                                                           

 تاب ةَعً گعفتٌ ام:ةسث از اّو ک ةعای اّو ۳

Jean-François Dortier, Les sciences humaines, Editions Sciences Humaines, Presse 
Universitaires de France, 1998. 

 ای ؼت از ىاِم نطِل اقلِی فعاىؽُِی آن: اّو غيُان تعدهٌ ۴

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

 فعاىؽُی: ز ىاِم نطِل اقلِیای ؼت ا تعدهٌ اّو ىْغ ۵

Faculté de Droits, des Sciences Politiques, et Economiques  
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تماعی ،ه انا رهاِج نفَُِم غلُِم اىؽاىی در اّعان ةاّط ةٌ اّو دلْل  ٍاِی اصْع نی در دٌٍ ،  ا     ع      اج

ِی ةْؽتم نفَُِم فعاگْعتعی ؿطً ه غلُِم ادتهاغی  ِی دهِم ؼطً از ىْهٌ« غلُِم اىؽاىی»ةاؿط کٌ، از ؼُّی، 

آلهاىی را ٍم  Geisteswissenschaftenنفَُِم  تأجِْع(را ىْغ در ةع گعفتٌ ّا ةا آن نتعادف ؿطً اؼت 

 .)در اّو نْان فعانُش ىتاّط کعد.

 

 humanاز زةاِن فعاىؽٌ ةٌ  sciences humainesِی نفَُِم  ِی اصْع ةا تعدهٌ پيذاً ؼالٌ-در چَل 

sciences ٌىفُِذ فعاهاِن اىطّـ ًِ در انعّکا  هّژً نْـل فُکُ، نطرن، ةٌ ٍاِی ُپؽت در زةاِن اىگلْؽی، از را

را در آن زةان  humanitiesةؽا در ةؽْاری داٍا داِی نفَُِم كطّهِی  اکيُن اّو نفَُم رهاج ّافتٌ ه چٌ

 گعفتٌ ةاؿط.

 

ٍای غلُِم اىؽاىی داّع کعدً اىط. ّکی از دالِّل  ٍای اصْع دپارتهان ٍای ةعّتاىْا ىْغ در دٌٍ ةعصی داىـگاً

ٍای غلُِم ادتهاغی ه اىؽاىی، ةٌ  ٍاِی گظؿتٌ نْاِن رؿتٌ نعزةيطی رهاِج نفَُِم غلُِم اىؽاىی ؿکؽتٌ ؿطِن

در كلهعِه ؿياصِت رفتار ه  (interdisciplinary)ای  رؿتٌ ی نْان نػيای دّعّيٌ، ه گعاّؾ ةٌ نعالػٌ

-رؼط ه ؼِع دّگع ؿياصتی نی رهاةِط اىؽاىی ه ؼاصتارٍای ادتهاغی ؼت کٌ ّک ؼِع آن ةٌ غلُِم زّؽت

 ؿياصتی.  ، ةٌ غلُِم زةاناش، ةعای نحال

 

در ىتْذٌ، ةٌ دىتاِل نفَُم انعهزِی غلُِم اىؽاىی در ارهپا ه انعّکا، غلُِم اىؽاىی در اّعان ىْغ نسطهدِّت 

 رهد. نطرن ةٌ کار نی ِی ُپؽت نػياِّی كطّم آن را ىطارد ه ةٌ نفَُِم فعاگِْع آن در اىطّـٌ

 

 

 ِتیتلُ گر،ید شخِو ةٌ ه، اىصان ةٌ ٌفلصف کردیره نسػُل" یاىصاى غلُم" ارهپا، در
 ةٌ خُد، ِیاىصاى ِضیگرا ةا زیى اتیادة. اشت ةُدً آن در( شکُالر) اىٌیتیگ ِضیگرا

 طها کٌ یسیتُض ةا ،یهل رانیا در. اشت رشاىدً یاری" یاىصاى غلُِم" ِیریگ طکل
 غلُم ای یاىصاى غلُم ىام ةٌ يکیا آىچٌ ه اشت گرفتٌ پا تردهٌ ةا یاىصاى غلُم د،یداد

 خیرا یفرٍيگ ةُِم -ه–نرز ویا در کٌ دارد یا فلصفٌ ةٌ یرةع ىٌ م،یطياش ین یادتهاغ
 دانػٌ ویا ةا کصری غلُم ویا کٌ گفت تُان ین نتيا ویا ةر ایآ. آن اتیادة ةٌ ىٌ ه ةُدً

 اىد؟ گاىٌیة آن فرٍيگ ه
 

ِی نطرن  داىْط، ةؽتِع اىطّـٌ آؿُری: اّو کٌ ؿها گفتٌ اّط ّکؽعً درؼت اؼت. در کل، ٍهچيان کٌ نی

ی فَم در  ؼاِز آزاد ؿطِن كٌُّ زنْيٌ "ؼکُالر(ةاهرِی گْتْاىٌ  اؼت. تکٌْ ةع اىؽان )اهناىْؽم(ةاهری  اىؽان
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آن ةع آن  )تئُکعاؼِی(ؼاالرِی  اىؽان از ةيط ه زىذْعی ؿط کٌ چْعگِی االٍْاِت كعهِن هؼعاّی ه ّغدان

ِط غلُِم اىؽاىی در كعِن ىُزدٍم دَاِد پعؿُری ةُد کٌ رهؿيگعِی كعِن ی پْطاّؾ ه رؿ زنْيٌ گظاؿت. پْؾ نی

اىطّـِی "غكِع تارّکی"، ةا پْؾ ةعدِن غلم،  ٍذطٍم، "كعِن رهؿياّی"، ةٌ ىاِم غلل، ةعاِی زدهدِن دَل ه صعافٌ

 ةٌ راً اىطاصت ه ةيْادٍای فلؽفی ه ىظعی آن را اؼتُار کعد.

 

اىط ه ةضِؾ ةغرگی  در ةؽتِع چيْو دَِؾ ؿگعِف تارّضی كعار ىطاؿتٌ ٍاّی کٌ ةطَّی ؼت کٌ تهانِی دانػٌ

ّْت ه تهانِی ديتٌ-ه-ٍا ةٌ زهر از آن ٍاِی ناّدی ه اىطّـگِی آن رهّاره  ضعِب اؼتػهارگعِی ارهپاّی ةا نطرى

ًِ "تعدهٌ" ةا دؼتاهردٍاِی آن آؿيا ؿُىط.  ؿطً اىط، ةاّط از را

 

ػ تُِی فعٍيگی ه زةاىِی آن در ىظع داؿت، ٍهچيْو ةا تهانِی -در-طٍاِی تُتعدهٌ را اّو دا ةاّط ةا تهانِی ُة

آهرد. ّػيی، ةا  ای کٌ پطّط نی ٍاِی ذٍيی ه ادتهاغی اىگْغد ه آؿُب ٍا"ّی کٌ ةعنی "ؼُِء تفاٍم

الِم ٍا ه فضاِی کلِی فَم در غ گعفتٌ از آن ؼُ ةا نفَُم ٍاِی هام از درآنْضتِو نفَُم  ٍاِی ىاؿْاىٌ ؼازی نللهٌ

 ِی فعٍيگی ه زةاىِی ةُنِی صُد. دّعّيٌ

 

ّْت − اىلالِب نـعهظْت، -ه-ای از دَاِن زّع ةٌ غيُاِن پارً − در دَاِن اّعاىِی نا زةع ؿطً ةا هرهِد دتعِی نطرى

ٍا، تهانِی ىَادٍاِی نطرِن اداری، فعٍيگی،  ديتِؾ نلی کعدِن ىفت، اىلالِب اؼالنی، دهلت، نذلػ، هزارتضاىٌ

هؼازٍاِی نطرِن ؿَعی ه قيػتی، ه ٍهچيْو تهانِی غالِم -اكتكادی، ه ؼْاؼی، تهانِی ؼاصت ادتهاغی،

ٍا، ه از دهلٌ ٍهْو زةاىی کٌ نو اکيُن دارم ةا آن در  ٍا ه داّگْع در زّعؼاصِت آن نفَُنِی هاةؽتٌ ةٌ آن

ی "تعدهٌ" ه تارِّش ً گُّم − ٍهٌ ه ٍهٌ، ةٌ ّک نػياِی ةؽْار گؽتعدً، فعاهرد ی اّو چْغٍا ؼضو نی ةارً

ِی  گؽتعش ه ةاليطگِی آن اىط. تهانِی "رهؿيفکعِی" نا، ةا آىچٌ از رهؿيگعِی ارهپا آنُصتٌ ه آىچٌ از ناٌّ

ِی "تعدهٌ" اؼت. در ىتْذٌ، داىـگاً ٍم در دَاِن نا  ةُنی، صُدآگاً ه ىاصُدآگاً، ةا آن درآنْضتٌ، فعاهردً

ّْت دارىط ه  آن. ةٌ ٍهْو دلْل، نتعدهان در دَاِن نا اّو ِی ةُنی ؼت از اقِل فعىگِی ّک "تعدهٌ" ٍهٌ اٍه

 ؿُد!  ِی اقلی چاپ نی درؿتِی ىاِم ىُّؽيطً ٍا ةٌ ؿان رهِی دلِط کتاب ىام

 

ًِ "تعدهٌ"  ِی "نا" ةا دَاِن نطرن ه تهانِی دؼتاهردٍاِی آن ّک راةعٌ تهانِی راةعٌ ؼُهغی از را ِی دظِب ُا

ًِ تعدهٌ هارد نی اىؽاىی ه فلؽفٌ اؼت. ةٌ ٍهْو دلْل، غلُِم ِی کـُرٍا،  دا، در ٍهٌ ؿُد ٍهٌ ای کٌ از را

تُان  پظّعد. اّو ىکتٌ را زتا در نُرِد غلُِم ظتْػی ىْغ نی رهِی ةُنِی نفَُنی ه کارةعدِی صُد را نی-ه-رىگ

ّعد، ةلکٌ در پظ ناىط ه کهتع دگعدّؽِی ةُنی نی گفت، انا ىٌ در ؼازِت نفَُنی، کٌ هاةؽتٌ ةٌ اقل نی

عدی.  ؼازِت کارُة

 

ِی  ٍاِی آن رةعی ةٌ فلؽفٌ اّو ىکتٌ، کٌ ؿها ةٌ آن اؿارً کعدً اّط، درؼت اؼت کٌ غلُِم اىؽاىی ه نفَُم

ةْيِی دّيِی هاةؽتٌ ةٌ آن ىطارىط، انا ةا دظِب  االٍی − ه دَان زکهِت ةگُّْم، اؼت ةَتع ّا—کَو ةُنی

ؼُهغِی فلؽفٌ ه دَان ؿُد،  رفتٌ راً ةع ىفُِذ آن ةٌ درهِن فَِم ةُنی گـُدً نی-رفتٌ ؽتِی نطرنةْيِی اهناىْ ُا

ّْات، چٌ ِت آن تا ةٌ داّی کٌ آن فلؽفٌ ه االٍ ِی فَِم  ٍا ىْغ، ةع ٍهْو زنْيٌ ةؽا از چـِم زانالِن ؼّي

ِی نا  زدً بچياىکٌ "اؼالنْاِن" اىلالةی ّا اىلال(ؿُد  ةاهراىٌ در كالِب ادتهاغی ه تارّضی فَهْطً نی اىؽان
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ُِ نفَُِم نطرِن  آنطٍاِی رفتارِی آن، ىاصُدآگاً، "اؼالم" را کهاةْؾ ةا ٍهْو  ِی پی ه ٍهٌ اىلالبٍم، در پعت

 .)کييط فَهيط ه تفؽْع نی ٍاِی گْتْاىٌ نی نفَُم

 

ْالْؽم ٍاِی ؼْاؼِی نطرن، از لْتعالْؽم ه ؼُؼ ةاهراىٌ اّطئُلُژی ةْيِی اىؽان ِی هرهد ه دظِب دَان در زنْيٌ

ٍا التتٌ ّک فَِم تللْطِی ؼعسی، انا  گعفتٌ تا کهُىْؽم ه فاؿْؽم، ٍم ىلِؾ اؼاؼی دارىط. اّطئُلُژی

ِّْت ةُنی  ةْيِی آن ٍاِی غلُِم اىؽاىی ه تارّضی ه دَان گْع، از نفَُم کهاةْؾ ٍهٌ ٍا را هارِد فضاِی ذٍي

ِّْت "رهؿيفکعاىٌ"ِی ةُنی کٌ صُد کييط، ةٌ نی ِی اّو گُىٌ فَم از اىؽان ه تارِّش  فعاهردً هّژً فضاِی ذٍي

ّْت اؼت.  اىؽاى

 

ِی فعٍيِگ کَِو اّو ؼعزنْو  ای کٌ ةا اىلالِب اؼالنی در پْکعً لعزً تُان گفت، ةا زنْو انا، در نُرِد اّعان نی

عؼا، کٌ ٍاِی ژرفی کٌ در آن پطّط آنطً، ىٌ تيَا ةعاِی ذٍو ٍا ه تيؾ رخ دادً ه ؿکاف ةعاِی  ٍاِی دُّا ه ُپ

 ای پطّط آنطً اؼت. ٍاِی زْاتی ِی اّعاىی، از ٍع ؼعر ه ردً، پعؼؾ تهانِی دانػٌ

 

ؼالٌ در نْاِن رهؿيفکعان، صُدآگاً ه ىاصُدآگاً،  ٍا ؼت کٌ در اّو ؼی ةعاِی پاؼضگُّی ةٌ اّو پعؼؾ

تُان  عفتٌ اؼت. نیٍاِی فلؽفٌ ه غلُِم اىؽاىِی نطرن ةٌ زةاِن فارؼی درگ ِی نتو ديتِؾ ةغرگی ةعاِی تعدهٌ

ُِ آن پعؼؾ ِی  ٍا، ىٌ تيَا ؼعانطاِن فعٍيگِی دانػٌ ٍا ه اّو ديتؾ ةعای پاؼضگُّی ةٌ آن گفت کٌ، در پعت

ؼعر،  ٍاِی ٍهاىيط ه ٍم ِی ؿَعىـْو ىْغ، ىؽتت ةٌ دانػٌ ِی نْاىٌ ای از ظتلٌ ٍاِی گؽتعدً اّعاىی کٌ الٌّ

ِی نطرن ه غالِم رفتارِی  ِی اىطّـٌ گظؿتٌ ه ةٌ درِک نيعِق ؿًُْ هار ِی تللْط ه تکعاِر ظُظی ةؽا از نعزلٌ چٌ

ِّْت ةيطگی ِی آن ىغدّک آزاداىطّـاىٌ پعؼت  ظلب ه صعافٌ تع ؿطً اىط. ةٌ ٍهْو دلْل اؼت کٌ، از چـِم زاکه

ىط. ؼاز غلُِم اىؽاىی چْغی صععىاک ؿطً اؼت ه ةٌ آن زهلٌ نی َع ًِ تعدهٌ -ه-َة ؼُهغی از را کاِر دظِب ُا

 ارانطِی صُد را اّو دا ىـان دادً اؼت.ک

 
 

از نیان کصاىی کٌ کُطیدىد فلصفٌ ه غلُم اىصاىی را ةٌ فارشی ةرگرداىيد، در اةتدا 
ی كدیم آطيایی خُةی داطتيد. شرآند  طهاری ةا ادةیات ه فلصفٌ ی اىگظت تيَا غدً

ٍر  ٍهٌ نسهدغلی فرهغی ةُد کٌ خُاىدن "شیر زکهت در ارهپا"ی اه ٍيُز ٍم ةر
کصی کٌ ةخُاٍد ةٌ فارشی ةفلصفد یا در زنیيٌ غلُم اىصاىی نعالػٌ ه پژهٍض کيد، 
هادب اشت. طاید اگر دً تو چُن فرهغی داطتیم، زةان فارشی ةا یک زالت گصصت 

دٍید؟ آیا آن را ىاگزیر  طد. طها ایو گصصت را چگُىٌ تُضیر نی نتسُل ىهی
کيید  داىید؟ آیا فکر نی آن نلػر نی داىید؟ آیا دریاىی یا کصاىی را ةٌ خاظر نی
ی گذار را  ٍا دهرً ٍا یا غرب کيید ُترک تر پیض رفت؟ آیا نحالو فکر نی طد شيذیدً نی

 ةَتر ظی کردىد؟
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داىم. اّو دعّان در زةاِن فارؼی چْغی ؼت  نو اّو گؽؽِت زةاىی ه دعّاِن ةازؼازِی زةان را ىاگغّع نی

ِی ٍذطٍم ٍيُز زةاِن غلم ه  هپا رخ داد. در ارهپا زةاِن التْيی کٌ تا ؼطًکهاةْؾ در ٍهان راؼتاّی کٌ در ار

ٍای ةُنِی اىگلْؽی ه فعاىؽٌ ه آلهاىی ه  فعٍيگ ةُد، ؼعاىذام از نْطان ةٌ در رفت ه دای صُد را ةٌ زةان

ّْ زةاِن التْيی زةاِن رؼهِی کلْؽا ه غلم ه نػعفِت پایٍا ؼپعد.  اّتالْاّی ه دغ آن اِت آن ةُد، انا ةيط ةٌ االٍ

ًِ زةان (vernacular)گُّـی  ٍاِی ةُم زةان ٍاِی غلم ه ؿياصِت  ناىيِط فعاىؽٌ ه اىگلْؽی ه آلهاىی، در داّگا

ِی انکاِن گؽتعِش ؿگعِف صُد را  ِی نطرن، ةا رٍاىطِن صُد از كْطٍاِی غلم ه نػعفِت کلْؽاّی، زنْيٌ گْتْاىٌ

  ٍم کعدىط.ٍاِی غلهی ه فلؽفی فعا ِی زنْيٌ در ٍهٌ

 

ّْت − ةٌ دالّلی کٌ  هّژً فعاىؽٌ ه اىگلْؽی، در نلاِم زةان انا، در اّو ؼِْع داّگغّيی، ةٌ ٍاِی پْـاٍيِگ نطرى

ٍا ؼضو گفتٌ ام − ةيا ةٌ ىْازٍاِی غلهی ه فلؽفِی نطرن، ةؽْار التْيْطً  از آن زةاِن ةازدر کتاِب 

(Latinized/latinisé) ٍاِی التْيی ناٌّ ژگاِن التْيی را هام گعفتيط ه ّا لغتٍم ؿطىط، ّػيی اىتٍُی از ها-

 ةعای کارةعِد غلهی ةٌ کار گعفتيط.   ٍاِی تازً ةيطی ای ه در تعکْب ِی تازً ُّىاىی را ةٌ ؿًُْ

 

ّْت پارً زةان ِی صاِم زةاىی، ّػيی  ٍاِی نادً ی زةاىِی صُد از آن کان ای غهطً از ناٌّ ٍاِی پْـاٍيِگ نطرى

صُاؼتٌ ةٌ -ٍاِی نطرِن تعکْتگعِی نکاىْکِی تکُاژٍا ه نػياؼپارِی صُد ىاىی، گعفتٌ اىط ه ةا رهشالتْيی ه ُّ

ِی زةاىِی صُد ةطل کعدً اىط.  ِی ؼُدآهر ه فغاّيطً ٍا، ةيا ةٌ ىْازٍاِی غلهی ه فيِی دىْاِی نطرن، ةٌ ؼعناٌّ آن

 ٍاِی دىْاِی نطرن ه ضعهرّاِت آن اؼت." هّژگیتُان از "کاپْتالْؽِم زةاىی" ٍم ىام ةعد کٌ از  ام نی #ةٌ گهان

 

ِی گظار را ةَتع از نا گظراىطً اىط ّا ىٌ،  ٍا اّو دهرً ٍا ّا غعب در نُرِد پعؼِؾ ؿها در اّو ةارً کٌ تعک

تُاىم ةگُّم کٌ اگعچٌ در دهراِن نطرن آىچٌ  پاؼضی ىطارم. زّعا از آن صتع ىطارم. انا در نُرِد زةاِن فارؼی نی

ٍا ه ىْازٍاِی زةاىِی  فضاِی فعٍيگی رخ داد ىـؽتِو زةاىی ةٌ داِی زةاِن دّگع ىتُد، انا، ةيا ةٌ ضعهرتدر اّو 

دىْاِی نطرن، در كلهعِه زةاِن ىُؿتاری ه ٍيذارٍاِی آن دگعدّؽِی اؼاؼِی هاژگاىی ه نػياّی ه ؼتکی رخ دادً 

تُاىؽت در راؼتاِی زةاِن  و زةان ىهیاؼت. از دهلٌ، ةاّط گفت کٌ، فلؽفٌ ه غلُِم اىؽاىِی نطرن در اّ

ِی نػعفتی، )ٍا پاراداّم(ٍا  ِی ٍهان نحالُارً ٍاِی ؼتکی ه هاژگاىی ه ةع پاٌّ ىُؿتارِی دّعّيٌ، ةا ٍهان گعاّؾ

کی اّو گؽؽت ۫  تُاىؽت ّکؽعً از آن ةگؽلط، انا از ىظِع َؼب پعهراىطً ؿُد. اگعچٌ از ىظِع هاژگاىی ىهی

 ىاگغّع ةُد. 

 

عگِی   شیِر زکهت در ارهپاکاری کٌ فعهغی کعد، ةْؾ از ٍهٌ، در ٍهْو گؽؽِت ؼتکی ةُد. اه در ؼُت

ٍاِی زةاىِی نطرن در كلهعِه  کُؿْط کٌ، در راؼتاِی دگعدّؽاىطِن زةاِن ىُؿتارِی فارؼی در دَِت صُاؼتٌ

ؼِی زکهِت االٍی ه غعف طَر اِن ىظعی از ىظِع فلؽفٌ، از دهلٌ ؼادگی ه رهؿيِی زةان، ةا گؽؽتو از زةاِن َن

فَهِی زةاِن گفتاری ه، از ؼُِی دّگع، ةٌ رهؿيی  ؼتکی ه ةالغی، زةاِن فلؽفٌ را، از ؼُّی، ةٌ ؼادگی ه آؼان

 ه ؿُْاِّی زةاِن ادةی در فارؼِی ؿاغعاىٌ، از ىُِع زةاِن ؼػطی، ىغدّک کيط. 
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فارؼی را در ةعصُرد ةا دىْاِی ؿهاری ؼت کٌ نـکِل زةاِن ىُؿتارِی  فعهغی از دهلٌ ىضؽتْو کؽاِن اىگـت

در اّو ةارً ةاّط ةٌ (اىطّـی ةعاِی آن ةُد.  فَهْط ه ةا دِّط رهؿو در پِی چارً ٍاِی زةاىِی آن  نطرن ه صُاؼتٌ

 . )ةٌ كلِم هی، ىگاً کعد پیاِم نو ةٌ فرٍيگصتان،ای ةا ىاِم  رؼالٌ

 

ُؿتارِی ّسْی نَطهی را ّادآهری کعد؛ کؽی ةاّط، از ؼُِی دّگع، ؼتِک ى تع ؿطِن اّو ىکتٌ نی ةعاِی رهؿو

ًِ تَعان ةُد ه ؼتک ه زةاىهاٌّ کٌ دهراىی دراز اؼتاِد ةااكتطاِر فلؽفٌ در داىـکطً ِی فلؽفِی  ِی ادةْاِت داىـگا

رها ؼت. نَطهی، ةا ّاری ه ٍهکارِی ازهِط فعدّط، کُؿْط زةاىی را  هی ٍيُز ٍم کهاةْؾ در آن دا فعنان

کی در راؼتاِی زةاِن ۫  ِی ارهپاّی ةٌ فارؼی ةپعدازد کٌ از ىظِع هاژگاىی ه ؼب ِّػ فلؽفٌةعاِی تعدهٌ ه تطر

ِی کتاِب ُپل  ٍاِی گظؿتٌ ةاؿط. زاقِل اّو کُؿؾ را، از دهلٌ، در تعدهٌ فلؽفٌ ه زکهِت االٍی در كعن

ؿعکت داؿتٌ  ی ةضـی از آن تُان دّط کٌ ازهط فعدّط ٍم در تعدهٌ ، نیناةػدالعتیػٌفُلکٌْ، ةٌ ىاِم 

ِی  ِی فلؽفٌ در داىـکطً ٍا کتاِب اقلِی درؼی در رؿتٌ اؼت. زةاِن پْچْطً ه تارِّک اّو کتاب − کٌ دٌٍ

ٍاِی هاژگاىی  تُاىط ىـان دٍط کٌ هاپػ رفتو ةٌ ؼُِی هّژگی رهؿيی نی ادةْات ةُد − در دُاِر کاِر فعهغی ةٌ

ً ه ىازاِی زةاىِی آن، چٌ ه گعف« زکهاِی االٍی»ه، ةاالتع از آن، ؼتکِی ؼيِت  ِع عِگ تار ؿطن در تيگياِی کالِف ُپ

از دهلٌ (ِی نطرن ه زةاِن ةاِز آن ةاؿط  گـا ةٌ فضاِی اىطّـٌ تُاىؽت راً از ىظِع دؼتُری چٌ هاژگاىی، ىهی

ی ةؽا كعةاىِی ٍهْو فعهناىطگ . ازهِط فعدّط چٌ)ٍاِی نيُچَِع ةغرگهَع اؼت ٍاِی دّگِع اّو ؼتک تعدهٌ  ىهُىٌ

ِی ؼّيت ه "زفِغ نآجِع تارّضی" ؿط، هگعىٌ ذهِق زةاىِی اه، کٌ کم  در کالِف اّو گعاِّؾ ؼتکی ةٌ غيُاِن ادانٌ

ًِ دّگعی رٍيهُن ؿُد ه دىتالٌ ٍم ىتُد، نی  ِی کاِر فعهغی را ةگْعد. تُاىؽت اه را ةٌ را

 

ِی  ةاِن فارؼی ةعاِی تعدهٌِی کاری کٌ ىؽِل نا ةعاِی پعهرش ه گؽتعِش ز تُان گفت کٌ، ةضِؾ غهطً نی

ٍاِی غلُِم اىؽاىی کعدً، کهاةْؾ، در ٍهان راؼتاِی کار ه رٍيهُِد فعهغی ؼت ىٌ، ةعاِی نحال، ّسْی  نتو

ا، اگع کاِر ةؽْاری از نا ةٌ پاٌّ رهش اؼت، ةٌ ىظِع نو، از  رؼط ّا صام ه ىارؼا ه ةی ِی کاِر اه ىهی نَطهی. اّن

ِی  ِی زةاىِی صُد ىظعٌّّ رفت ه ةعاِی کاِر پْـاٍيگاىٌ ی، کُرنال ىهیاّو دَت اؼت کٌ فعهغی، از ؼُّ

ِی ذهكِی پعهردً  کيط. از ؼُِی دّگع، ناٌّ صُاٍط ه چٌ نی ای داؿت. در ىتْذٌ، ٍـْار ةُد کٌ چٌ نی پعداصتٌ

 ه داىِؾ ادةِی اؼتاداىٌ ىْغ ةعاِی کاِر صُد داؿت.

 

ةاّط از اؼتاِد ةاىفُِذ دّگعی ىْغ در اّو زنْيٌ  در نْان اؼت، نیزال کٌ ؼضو از زةاِن فلؽفٌ ه ُنطرىگعِی آن 

ّاد کيم. ه اه نسهُد ٍُنو، اؼتاِد فلؽفٌ در داىـؽعای غالی، ؼت. ٍُنو اگعچٌ اجعی ناىطگار از صُد ةع دا 

ًِ ؼتِک ىُؿتاری ىگظاؿت، انا در دهراِن زىطگی ةُد. اش اجعگظار  اش در چيط کتاب ه ىْغ کاِر آنُزؿی اش از را

تُان گفت ةا دِّط دّگعی، دغ  ِی آن ةعاِی ةْاِن فلؽفی را نی ٍُنو کاِر پْعاِّؾ زةاِن فارؼی ه آراِّؾ دهةارً

گعا ةُد. تيی چيط از ؿاگعداِن اه،  تع زِّع ىفُِذ ىاؼُْىالْؽِم زةاىِی فارؼی کعد، کٌ ةْؾ دِّط فعهغی، دىتال نی

 ؼتِک اه را در تعدهٌ ه تألْف دىتال کعدً اىط.زادً ه ةاكع پعٍام،  ناىيِط غتطالسؽِْو ىلْب

 

عکار، نسهطزؽو لعفی، را ٍم ةاّط در راؼتاِی کار ه  گهان نی کيم کٌ زةاِن کارٍاِی نتعدِم پْـاٍيگ ه ُپ

 ؼتِک فعهغی داىؽت.
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تُاىیم ةگُییم اكتتاس فلصفٌ ددید ه غلُم اىصاىی در زةان  ةا طرزی کٌ دادید، نی
ن هاشعی کٌ ةتُاىد تا زدی ددید ه كدیم را پیُىد زىد، آن ٍم ی پرتُا فارشی از زللٌ

ةٌ ایو غُرت کٌ ةٌ ددید ادازً رطد دٍد ه ةٌ ایو نيظُر نیراث کارآند كدیم را در 
اختیارش ةگذارد، نسرهم ةُد. انا آیا ایو نسرهنیت تا آن زدی اشت ه آن تأجیری را 

ان فارشی ةٌ غُرت ی ددید ه غلُم اىصاىی در زة دارد کٌ ةگُییم فلصفٌ
طان ةرای ٍهیظٌ ىُغی  "ٍایی درآندىد کٌ نیان آىَا ه نسیط زةاىی پیرانُن "ُکُليی

 ازصاس ةیگاىگی هدُد دارد؟
 

ٍاِی ؿاىغدٍم ه ٍفطٍم، ه ؼپػ  ِی نطرن در ارهپا، در ؼطً اگع ةاِر دّگع ةٌ ّاد ةْاهرّم کٌ پْطاِّؾ فلؽفٌ

ٍا  ٍاِی نْاىٌ ه نحالُارً ِی گؽؽِت ةيْادی از ؼطً ٍم، فعاهردًٍاِی ٍذطٍم ه ىُزد غلُِم اىؽاىی، در ؼطً

ٍاِی پْـانطرن، از دهلٌ دىْاِی  ِی نػعفتِی آن ةُد، هرهِد فلؽفٌ ه غلُِم اىؽاىِی نطرن ةٌ دَان)ٍا پاراداّم(

 اؼالنی، ىْغ دغ ةا چيْو گؽؽتی نهکو ىتُدً اؼت.

 

ٍاِی ةؽْار نْاِن  گعداىی ٍا ه رهی آهری هعاً ةا رهیٍاِی گُىاگُن، ٍ ، ىاگغّع، در نعزلٌ انا اّو گؽؽت

ّْت ه فعٍيِگ نطرن رخ نی ٍا ه دؼت ِی ذٍيی ه فعٍيگِی پْـانطرن ه ؼازناٌّ زنْيٌ پْؾ دٍط.  آهردٍاِی ذٍي

ٍا، کٌ ٍم در دَاِن ارهپاِّی نؽْسی ؿاٍِط آن ٍؽتْم ه ٍم در دَاِن  گعداىی ٍا ه رهی آهری اّو رهی

ّْت ه زةانرٌ قُرِت صُدنان، از دهلٌ ة ِّْت" صُد، در ةيْاد كالِب ذٍي ؿان  ؤّاٍاِی ةازگـت ةٌ "صُد" ه "ؿعك

چْعً ةع فضاِی پطّط  )پاراداِّم(گْعىط کٌ نحالُارً  ةاهرِی نطرن نی را، صُدآگاً ه ىاصُدآگاً، از اىؽان

 تع ةْؾی نطرن ةگظارد، ٌ تُاىط در اصتْاِر اىطّـ ِی كعهِن هؼعاّی نی ؿان اؼت. آىچٌ نْعاِث اىطّـٌ آنطِن

ٍاِی آن ةازؼازی  ِی نطرن ه صُاؼتٌ اناِن اىطّـٌ ةاّط در زِّع فـاِر ةی ّک نْعاِث هاژگاىی ؼت کٌ آن ٍم نی

 ؿُد ه گؽتعش ّاةط.

 

گْعد ه  ِی صُد ىٌ تيَا زةاِن كعهِن هؼعاّی را در چيگ نی ِی نطر ن ةا ارادً ه دالهرِی ؼيذـگعاىٌ اىطّـٌ

ِی صُد ةازاىطّـی ه  ٍاِی غلالىِی تازً ِی آن را ىْغ ةا ؼيذٌ ط، کٌ تهانِی نْعاِث اىطّـٌکي ةازؼازی نی

داىْط، ةٌ ّک نػيا، چعصؾ از كعهِن هؼعا ه  ِی نطرن، ٍهچيان کٌ نی کيط. اىطّـٌ ةازؼيذی نی

ّْت ه غلل ّغدان ّط آنطِن ةاهرِی آن اؼت. انا در اّو چعصؾ ه ةازگـت، ةا پط ؼاالرِی آن ةٌ ؼُِی ُّىاى

ّْت ىْغ زِّع ذرٌّ ّْت ه فَِم تارّضی، ُّىاى ةْيِی نطرن ةازاىطّـی ه  رهد ه در افِق دَان ةِْو ؼيذـگعی نی ذٍي

 ؿُد. ةازؼيذی نی

 

ی پعتُان هاؼعی نسعهم ةُد  ی دطّط ه غلُم اىؽاىی در زةان فارؼی از زللٌ اّو کٌ گفتٌ اّط، اكتتاس فلؽفٌ

عاِث کارآنِط كطّم تا زّطی دطّط ه كطّم را پُْىط زىط، ةعای نو رهؿو ىْؽت کٌ ةتُاىط ةا ةٌ کار گعفتِو نْ

ًِ زةان ه اقعالزاِت زکهِت االٍی ه غعفاِن  کٌ نعاِد ؿها از "نْعاِث کارانِط كطّم" چی ؼت. آّا نعاد دؼتگا
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ًِ از انعهزً، کٌ—ىظعی ؼت ی  ناٌّ ّا—ؿُد نی ىانْطً" اؼالنی ِی فلؽفٌ" ارهپاّی، ؿياؼِی ؿعق را

 آن؟  ؿياصتِی ی ٍؽتی اىطّـٌ

 

ّاد غالنسؽِْو ُّؼفی، اؼتاد  ؿياؼی، از آن دا کٌ نو، در دُاِر زىطً ِی زةاِن فيی ه اقعالح در زنْيٌ

ِّْت دؽت ِی نطرن، چيط ؼالی  دُِی هاژگاِن کارانط ةعاِی غلُِم اىؽاىی ه فلؽفٌ-ه-ادةْات، در اقل ةٌ ى

ی  ٍا دغ آىچٌ در تعدهٌ تُاىم ةگُّم کٌ در آن ػع، را کاهّطً ام، نیٍاِی كطِّم فارؼی، چٌ ىحع ه چٌ ؿ نتو

ِی اؼالنی" پعهراىطً ؿطً  ؿُد، هاژگاىی در ةؽتِع ٍهان "فلؽفٌ ی ُّىاىی ّافت نی اقعالزاِت غلُم ه فلؽفٌ

ّْاِت كعهِن هؼعاِّی ارهپا کاران کٌ، ةيا ةٌ رهح ه فضاِی پعهرؿِی صُد، ةعاِی تعدهٌ ط اؼت. انا، ِی فلؽفٌ ه االٍ

ِّْت نؽائلی کٌ ةطان ٍاِی نػعفتِی صُد، چِْغ چيطاىی ةعای فلؽفٌ ه غلُِم  پعدازد ه پاراداّم ٍا نی ةيا ةٌ ناٍ

ی زةاىِی  دٍط. زّعا فلؽفٌ ه غلُِم اىؽاىی نطرن ةع ةيْادٍاِی دّگعی، ةا گؽتعً اىؽاىِی نطرن ةٌ دؼت ىهی

ٍا ةٌ زةاِن صُد ىْازنيِط  ْطً اىط. در ىتْذٌ، ةعای ةعگعداِن آنِی دّگعی، ةال ةؽْار پَياهر ه پُْؼتٌ گؽتعىطً

 گْعِی هاژگان.  ٍاِی زةاىِی دّگع اّم، از دهلٌ هام ناٌّ

 

گْعی از نْعاِث ؼعؿاِر زةاِن  کاه در اّو زنْيٌ ةٌ نو ىـان دادً اؼت کٌ ةَعً-ه-ِی کيط ِی چَل ؼالٌ تذعةٌ

هر ه رهؿو ه ةاليطً ةعاِی فلؽفٌ ه غلُِم  ةٌ پعهراىطِن زةاىی ناٌّ تع ی فارؼی ه ىْغ زةاِن گفتار ةْؾ ؿاغعاىٌ

کيط تا گْع اىطاصتِو صُد در ٍغارداالِن زةاِن ؼيگْو ه تارِّک نطرؼِی گظؿتٌ.  اىؽاىِی نطرن ّاری نی

ی ّسْی نَطهی ه فعدّط، کٌ پْؾ از اّو اؿارً کعدم، گُّاِی ٍهْو ىکتٌ  ِی فعهغی در ةعاةِع تذعةٌ تذعةٌ

 ت.اؼ

 

ِی ِقعف ه تللْطگعِی نتعدهاىٌ گظؿتٌ اّم کٌ ةتُاىْم  تُاىْم ةگُّْم کٌ از رهزگاِر تعدهٌ نا ٍيگانی نی

دَاِن صُد، از دهلٌ تارّش ه فعٍيگ ه زةاِن  ی نطرن را ةعای فَِم زّؽت اةغارٍای نفَُنی ه رهؿِی اىطّـٌ

ٍاِی داری  تع ؿطً اّم. گفتهان ای ىغدّکٌ ةٌ چيْو نعزل  صُد، ةٌ کار گْعّم. ةٌ گهاِن نو، در اّو دهدٌٍ

-ه-اىطّؾ، ه ديب چٌ دّيی )ؼکُالر(اىطّؾ  ی نا، چٌ از زةاِن رهؿيفکعاِن گْتْاىٌ در فضای رهؿيفکعاىٌ

اش، ةٌ گهاِن نو، زکاّت از چيْو زعکتی دارد. زةاِن  ٍای ٍا، ةٌ رغِم آؿفتگی دُِش زةاىی ه فکعی در آن

نًٍاّی ناىيِط  ی نطرن، از دهلٌ در نذلٌ ىُّؽی ةٌ ؿًُْ نلالٌگعی در  گعی ه تسلْل اىطّـٌ ، ميرناموه  نگاِه

گُِی آؿکار ه پيَاىی کٌ نْاِن ده -ه-ؿُد، ه ٍهچيْو گفت ٍاّی کٌ در كم نيتـع نی ه زتا ةعصی ىـعٌّّ

ی  اىی ه فلؽفٌی ؿها، زةاِن غلُِم اىؽ ِی ةطةْياىٌ صالِف گفتٌ دتٌَ در دعّان اؼت، ىـان از آن دارد کٌ، ةٌ

نطرن از نسِْط پْعانُِن صُد ه زةاِن آن ّکؽعً دطا ىْفتادً ه اٍِل آن، ةا پعداصتِو زةاِن صُد ةعای 

رگاىْک(ِی اىطانُار  اىطّـْطن ةٌ نؽائل دَاِن صُد، ةعای ةعكعار کعدِن راةعٌ  کُؿيط. ةا آن نی )ُا

 
 

غلُم اىصاىی در زةان ی ددید ه  ایو کٌ گفتٌ اید، اكتتاس فلصفٌ»نعرح کردید کٌ 
ی پرتُان هاشعی نسرهم ةُد کٌ ةتُاىد ةا ةٌ کار گرفتِو نیراِث کارآنِد  فارشی از زللٌ

كدیم تا زدی ددید ه كدیم را پیُىد زىد، ةرای نو رهطو ىیصت کٌ نراِد طها از 
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ًِ زةان ه اغعالزاِت زکهِت االٍی ه  "نیراِث کارانِد كدیم" چی شت. آیا نراد دشتگا
ًِ از انرهزً، کٌ—ىظری شت غرفاِن " اشالنی ِی فلصفٌ" ارهپایی، طياشِی طرق را
 «ی آن؟ طياشاىٌ ی ٍصتی ظٌاىدی ی نایٌ یا—طُد نی ىانیدً

تُاىیم ایو گُىٌ ةیان کيیم0 در غرب تُاىصتيد ةا طگردٍای تفصیری، کٌ  نصئلٌ را نی
گر شکُالر از كرن ٍذدٍم آىَا را از كیدهةيدٍای دیيی رٍاىیدىد ه ةٌ غُرت ى

ٍای کَو را از زالت اىذهاد درآهرىد ه ةا دادن  ٍرنيُتیکی ةٌ گذطتٌ درآهردىد، نتو
اىػعاف ٍرنيُتیکی ةٌ آىَا، آىَا را کارآند کييد. ةا ایو طیًُ نحالو اغترافات اگُشتیو 

ای خُاىدً طد کٌ ةرای خُاىيدگان پیض از ایو رهیکرد، یکصر  كدیس ٍم ةٌ گُىٌ
 ىهُد. ةیگاىٌ نی

نا فرغت آن را ىیافتیم یا ٍهت آن را ىداطتیم کٌ ةا نیراث فرٍيگی خُد چيیو کيیم. 
ٍا دیگر آن ىلض شازىدً  گیرد، انا ایو تالش ٍایی در ایو نُرد غُرت نی اکيُن تالش
تُاىصتيد داطتٌ ةاطيد.  شازی ه تسُل فرٍيگی را ىدارىد کٌ زناىی نی م از ىظر نفَُ

ُز در زةان فارشی یک اجر خُب درةارً اةو شیيا ىداریم کٌ طها در ىظر آهرید کٌ نا ٍي
ی  طُد، هارد نرزلٌ ایو فیلصُف را در یک نتو زناىی كرار دٍد کٌ از یُىان آغاز نی

اش  شیيا ةا خدای نتػالی رشد. ٍهیو اةو طُد ه شراىذام ةٌ غػر ددید نی اشالنی نی
هالیت ةر دَان ه در ىتیذٌ کيد ه ىیازی ةٌ اغهال  کٌ در انُر رهزنرً دخالت ىهی

ٍای داری ةر شر شکُالریصم یک  تُاىصت در ةسث چیزی چُن هالیت فلیٌ ىدارد، نی
طد،  ةایصت زىدً نی نيتع الَام ةاطد، هلی ىیصت؛ ىیصت، چُن آن ٍيگانی کٌ اه نی

 اىگیزد. ای ةرىهی ىظد. در ىتیذٌ دیگر غالكٌ
 

ىْاز ةٌ درىِگ فعاهان دارد. انا اّو دا ىاگغّع ةاّط فـعدً ه رهِی نعلِب ةؽْار نَهی اىگـت گظاؿتٌ اّط کٌ 

تع اىطّـْطً ه در  کُتاً از کياِر آن ةگظرّم. از كضا، نو از چَل ه چيط ؼال پْؾ ةٌ اّو نؽألٌ در كالتِ کلی

«ؼت؟ ؿياؼی چی اّعان»ای ةا غيُاِن  ی آن ىُؿتٌ ام. از دهلٌ، در نلالٌ ةارً
۲

کٌ ةٌ اّو نؽألٌ پعداصتٌ ام  

                                                           

ی  نذلٌ چاپ ؿط ه--− ّا کهی ةػطتع ۳۵۲۷، ةٌ ؼعدةْعِی نو، در ؼاِل ةررشِی کتابِی  اّو نلالٌ ىضؽتْو ةار در ىـعٌّ ۲

ی  نؤؼؽٌ( نا ه ندرىّیتنو ةا غيُاِن  ِی نلالٌ-نذهُغٌارً ىـع کعد. آصعّو ةار در ةآن را در ده ؿهارً ده راٍيهاِی کتاب

 ىـع ؿطً اؼت. ) ۳۵۷۶چاپ چَارم  ، ، تَعانفعٍيگِی قعاط

از ادهارد ؼػْط  طياشی طرقؿاّط دای آن ةاؿط کٌ ةگُّم، اّو نلالٌ چيطّو ؼال پْؾ از ىـِع کتاِب ىانطاِر 

 نيتـع ؿطً ه، در ىتْذٌ، زِّع ىفُِذ آن ىتُدً اؼت. 



زمانه کتاب  

11 

 

ًِ آؿياّی ةا ؿعق چٌ« نا» ٍاِی ةعصُرِد آن ةا ؿعق  ٍا ه رهش ؿياؼِی ارهپاّی ه دّطگاً گُىٌ از را

رهنی صُد، ةٌ -ؿطّم. در آن نلالٌ ةٌ اّو ىکتٌ ٍم پعداصتٌ ام کٌ ارهپا ةٌ نْعاِث ُّىاىی« ؿياس اّعان»

ِّْت»ِی  غيُاِن ؼعچـهٌ ُِ تارّضی ٌ نیىگعّؽت ک صُد، ةٌ چـِم نْعاجِ زىطً نی« ارهپائ ىگعِی  ةاّط در پعت

ًِ نْعاث عاىٌ نطرن آن را ةازاىطّـی کعد ه داّگا ىؽاىػ ارهپاّی در غلم ه  َة ِی صُد را ىؽتت ةٌ آن ؼيذْط. ُر

ّْت ه زّتاّی فلؽفٌ ه ٍيع، چيان کٌ نی ّْت ه غلالى  ؿياؼِی آن ةُد. داىْم، ٍهاىا زىطگی از ؼع گعفتِو ُّىاى

 

ًِ ؿعق ىُزدٍهِی ارهپا، در اهِج صُد، ةٌ آؼْا ه نْعاِث فعٍيگِی آن دغ اّو ةُد. ارهپا   كعنؿياؼِی  انا، ىگا

ًِ آؼْا ه تهطن ٍاِی ةـعی ةٌ هزـی ه ةعةع ه  ِی فعٍيگ گاىٌ ةيطِی ىانطاِر ؼٌ ٍای آن را در ةضؾ داّگا

ّّت، نی  نتهّطن، در آن نعزلٌ نارکػ را در ؼتاِّؾ ٍای  ةٌ صاظع ةْاهرّط، ىُؿتٌ(داىؽت  ی نْاىی، ّػيی ةعةع

ِّّت»کُلُىْالْؽِم ارهپاّی در کاِر ةعاىطازِی   . )ٍای گُةْيُ ه کْپلْيگ را، ةعای نحال ّا ىُؿتٌ آؼْاّی،« ةعةع

 

ٍاِی آؼْاّی را ةا ىگاٍی  ؿياؼی نْعاِث فعٍيگ ةيا ةعاّو، ٍهچيان کٌ در آن نلالٌ ىُؿتٌ ام، ؿعق

ی ره ةٌ نعگ. رهِش  ٍاِی فعهنعدً ّا فعؼُدً ِی فعٍيگ يٌىگعّؽت، ّػيی نْعاِث دّعّ ؿياصتی نی ةاؼتان

ؿياؼِی ارهپاّی در كعِن ىُزدٍم، ّػيی در اهِج ةاليطگِی کُلُىْالْؽِم ارهپاّی، در ةعصُرد ةا نْعاِث آجاِر  ؿعق

ٍا از  آن« کـِف»ؿياؼی ةُد، ّػيی  زنْيی کهاةْؾ ٍهان رهِش ةاؼتان ادةی ه ٍيعی ه غلهی ه فلؽفِی نـعق

ِی ةـعِی ةازناىطً از  اِی اّو آجار ٍهچُن نْعاِث دّعّيٌ دارِی نُزً ه ةازؼازی ه ىگاً« ٍا ُصل-ه-صاک» زِّع

 «. ةعةعّّت»رهزگاِر 

 

از اّـان « نْعاِث پعافتضاِر نلی»ِی ىؽِش صعی ه گعدآهرِی  «تكسْر ه تيلْر ه نلاةلٌ»ٍم در کاِر « نا»آىچٌ 

ا در ؼعسی ةؽْار اةتطاّی ه ؼادً. ةٌ  ةاؼتان راؼتی، چْغی ةْؾ از ٍهْو آنُصتْم، ةٌ ؿياؼی ىتُد، اّن

ا اىكاف ةاّط داد ه گفت کٌ، (چيطان فعاتع ىعفتٌ اّم. « تسـٌْ ه تػلْلات»ِی  ٍهْو دلْل، از نعزلٌ اّن

ٍای اصْع، ةٌ دؼِت  ٍاِی ادةِی کَو در دهران ی نتو نان در زنْيٌ کاهِی فْلُلُژّک ه نتو تسـٌْ ه تػلْلات 

الغناِن فعهزاىفع گعفتٌ تا  اداِن هرزّطً ه ةا هدطاِن غلهی، از نسهِط كغهّيی ه نذتتی نْيُی ه ةطّعاؼت

  )ؼيذِی نطرِن فعىگی صْلی ىغدّک ؿطً اؼت. ِی نتو غالنسؽِْو ُّؼفی ه ؿفْػِی کطکيی، ةٌ ؿًُْ

 

ه  «غعب»ه « ؿعق»صُرِد ی اّو ةع آؼْاّی، صُد فعاهردً« رهؿيفکعاِن»ه « نيُرالفکعان»هّژً نا  ، ةٌ«نا»

ةيطی کعدً ام − ٍتُِط  گؽؽِت تارّضِی ةعانطً از آن اّم کٌ زاقِل آن − چيان کٌ نو ةعای صُد فعنُل

ُّم»ةٌ « ؿعق»تارّضِی نا از  ةارِی آن. ةيا ةع اّو، ةاّط زق  صُاری ه ىکتت  ةُدً اؼت، ةا ٍهٌ« دَاِن ؼ

ای ةعای ةازصُاىی ه درِک  ْچ فعقتی ه آنادگیزدگی ه درناىطگِی تارّضی ٍ ةطٍْط کٌ در آن ىکتت

تُاىؽت ةُد. نا، پػ از قط ه پيذاً ؼال  ىگعِی نطرن در کار ىهی ٍعنيُتْکِی نْعاِث گظؿتٌ از افِق تارّضی

ه فعهپاؿِی تارّضِی ةعانطً از آن! « اىلالِب اؼالنی»التتٌ، از ةعکِت —ٍا ه فعٍيِگ آن ةعصُرد ةا غعب ه زةان

ًِ آن  ؼتاىٌ− تازً پا ةٌ آ ی اّو گُىٌ فَم ه تفؽْعگعی گظاؿتٌ اّم، کٌ پعؼِؾ ؿها ه داىِؾ ؿها صُد گُا

 اؼت.
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ٍایی کٌ دادید، ةٌ پرهژً "زةان ةاز" خُد ةپردازید.  ی تُضیر خُب، لعفا اکيُن ةر پایٌ

ای  لعفا ىخصت آن را ةٌ اختػار طرح دٍید ه شپس اشتدالل ةفرنایید چرا ةٌ طیًُ
یاةيد، ةی آىکٌ نا زةان خُد  ٍای ةیاىی نا گصترش نی کيید، انکان اد نیکٌ طها پیظيَ
 را از یاد ةتریم.

 

ِّْت زةاىِی نا در ةعصُرد  ی زةان، آن گُىٌ کٌ نا ةا آن درگْع اّم، ّػيی تيگياٍا ه پْچْطگی نؽألٌ ٍای هضػ

ةْيْط، از  دارد. چيان کٌ نیةا دَاِن نطرن ه "زةاِن" آن ةعاِی ارتتاط ّافتو ةا آن ه فَِم آن، چيط هدٌ 

"  ٍاّی نی گُّم. ّػيی، آن را داراِی هّژگی "زةاِن" دَاِن نطرن ؼضو نی داىم کٌ نْاِن آن ه "زةاِن

ٍاِی هاژگاىِی دىْاِی نطرن  گظارد. اّو فعق صُد را تيَا ةٌ قُرِت دؼتگاً ٍاِی پْـاُنطرن فعق نی دَان

ی ناّدی ه نػيُِی زىطگاىِی  غلم ه تکيُلُژی ه، در کل، ؿًُْ آهر ةعاِی کيط کٌ ةا هؼػتی ؿگفت پطّطار ىهی

ی زةاىی ه ٍيذارٍاِی رفتار ةا  ای ىگعً ؿُىط، ةلکٌ ةٌ گُىٌ نطرن ؼاصتٌ ه پعداصتٌ ؿطً اىط ه ٍهچيان نی

 زةان داللت دارد.

 

ِّْت نطرن در-اّو ىگعً ه ٍيذارٍاِی رفتاِر زةاىی، رفتٌ ِی  كالِب اىطّـٌ رفتٌ، ٍهعاً ةا ةعآنطن ه رؿِط ذٍي

ِّْت ؼضيگُّان ةٌ آن زةان غلهی ه فلؽفی، در ؼاصتاِر آن زةان ِو ذٍي ٍا ىـؽتٌ اؼت. ه  ٍا ه، در ىتْذٌ، در ُة

ٍای  ٍاِی هاژگاىی آؿکارتعّو ىهُِد آن اىط. ىهُِد اّو ىگعً ه رفتاِر زةاىی را ةْؾ از ٍهٌ در زةان آن دؼتگاً

ّْت، ةٌ هّژً ؼٌ زةاِن  ٍاِی  ةْيْم، کٌ زةان اقلِی آن، ّػيی اىگلْؽی ه فعاىؽٌ ه آلهاىی، نیپْـاٍيِگ نطرى

 کييط. رهی ّا تللْط نی ٍا پی دّگع از آن

 

تُاىط زةان را از ىظِع هاژگان ه ؼتک در اصتْار ةگْعد ه ةٌ آن رٍْافِت غلهی ه  اّو ىگعً ه رفتاِر زةاىی کٌ نی

را تُؼػٌ ةضـط، ةا ؿُِر اىؽاِن نطرن ةعاِی ؿياصِت تکيُلُژّک داؿتٌ ةاؿط ه ةع زؽِب ىْازٍاِی صُد آن 

ِّْت چْعگی ةع آن، راةعٌ تع،  ی ضعهری دارد. ةٌ زةاىی فلؽفی غلهِی ظتْػت ه رٍْافِت تکيُلُژّک ةٌ آن، ةا ى

ی غلم ه تکيُلُژی، ةع ةيْاِد كعارداداىگارِی زةان، رفتاِر اةغاراىگاراىٌ  هّژً در زنْيٌ "ؼُژً"ی نطرن، ةٌ

#instrumentalٍاِی  ٍا ه تهطن چيان ه ةٌ آن قُرِت ىَادّيٌ در فعٍيگ " ةا آن دارد، کٌ ناىيِط آن را آن

ّازِی تکيُلُژّک ةٌ ظتْػت  ِ نطرن ةعاِی پاؼضگُّی ةٌ ؿُِر ؿياصِت غلهی ه دؼت ةْيْم. زةان پْـانطرن ىهی

 پظّع ةاؿط، ّػيی زةاىی "ةاز".  ىَاّت گؽتعش ىاگغّع ةاّط زةاىی ةی

 

ٍاّی کٌ در دعّاِن اىلالِب غلهی ه قيػتِی غعب ىتُدً اىط ه  ِی دانػٌ ِی زنْو، ٍهٌ تْذٌ، در ؼعاؼِع کعًدر ى

ِی آن را دّطً اىط،  ةا دَاىگْعِی کُلُىْالْؽتی غعب ةا دؼتاهردٍای آن ره ةٌ ره ؿطً اىط ه كطرِت ؿگعِف ناّد

ؿُىط، ىاگغّع ةا ّک  در اّو ةعصُرد دچار نی ای کٌ ٍاِی ؼْاؼی ه اكتكادی ه فعٍيگی ِی ةسعان افغهن ةع ٍهٌ

ؿُىط. ّػيی، ٍهچيان کٌ صُد را از ىظِع ىظاِم ؼْاؼی ه اكتكادی ه فعٍيگی در  ةسعاِن زةاىی ىْغ درگْع نی

 رفتٌ پْؾ دَاِن ٍاِی زةان ةا راةعٌ در ىْغ را صُد زةاِن ةْييط، نی «ناىطً غلب»ٍاِی غعةی  ؼيذؾ ةا دانػٌ

  ّاةيط. نی درناىطً ه تيگطؼت
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ػِط ؿُىط، ّافتٌ تُؼػٌ تُاىيط نی گُىٌ چٌ ىْافتٌ تُؼػٌ ٍاِی دانػٌ کٌ نادعا اّو در  از ّکی ٍم داؼتان زةاىِی ُة

ِّْت دلِْل ةٌ کٌ، اؼت آن اؼاؼِی ٍاِی ؼازً  غالِم در زّؽت کٌ اىؽاىی، زىطگاىِی ةعاِی زةان زّعةياِّی ىاپْطاِی ناٍ

 پعدازىط. نی آن ةٌ ٍهٌ از دؿُارتع ه ّاةيط نی آگاٍی آن ةٌ ٍهٌ از عدّعت ه ٍهٌ از کهتع ؼت، فعٍيگی

 
 

ی  پرشض نظخػی کٌ در ایو دا نعرح اشت، ایو گُىٌ ىیز تلریرطدىی اشت0 پرهژً
تُاىد ٍم ةٌ شُی دىیای انرهز ةاز کيد، ه ٍم تضهیو کيد کٌ  طها زةان را چگُىٌ نی
گیری از گذطتٌ ه  زطدىی، ةَرًی خُد ةاز ةاطد؟ چٌ ىُع ةا زةان ةٌ شُی گذطتٌ

 کيد؟ دٍی ةٌ زال ه آیيدً را نهکو نی ةَرً
 

 آن ِ هاژگاىی ِی ؼعناٌّ ه  زةان دؼتُرِی ؼاصتاِر ةٌ کٌ دارد زةاىی ِقعف ةػِط ّک زةان ِی تُؼػٌ ِی پعهژً

 آن دؼتُرِی ؼاصتاِر انکاىاِت ه هاژگاىی ِی ؼعناٌّ از گُىٌ چٌ کٌ، اؼت اّو نؽألٌ ؼازت اّو در گعدد. ةعنی

 ةَعً «تُؼػٌ زاِل در» ِی دانػٌ ّک زةاىِی ىْازٍاِی ةٌ پاؼضگُّی ةعاِی هاژگان، نْطاِن گؽتعِش ةا تُان، نی

ػطٍاِی ه ٍا زنْيٌ ِی ٍهٌ ةا را فعٍيگی ه نطّعّتی، قيػتی، غلهی، ِی تُؼػٌ کٌ گعفت،  ةع در ٍا آن ؿهاِر ةی ُة

 ةٌ فارؼی، زةاِن تعکْتِی ه اؿتلاكی ٍاِی تُاىهيطی گعفتِو کار ةٌ ةا تُان نی گُىٌ چٌ نحال، ةعاِی گْعد. نی

ًِ تعّو اؼاؼی غيُاِن  کعد. زعکت دَت اّو در زةان، ِی تُؼػٌ را

 

 کار، اّو نطرن. زّؽِت ِی ؿًُْ ؼازِت در آن کعدِن کارا ةعای آن در ٍطفهيط دؼتکارِی ّػيی زةان، ِی تُؼػٌ

 اّو در ره، اّو از اؼت. آن كلهعِه ةٌ فّيی ّازِی دؼت ه غلهی رٍْافِت ازنيِطىْ تُؼػٌ، دّگِع ِی پعهژً ٍع ناىيِط

 ه زةان کيُىِی ؼاصتاِر چُِن-ه-چيط تا ٍهغناىی، چٌ تارّضی چٌ دارّم، ىْاز ؿياصتی زةان ٍاِی داىؾ ةٌ کار

 کيُىِی ٍاِی تُاىهيطی ةٌ ٍم رهش اّو ةا ةـياؼْم. را  آن تارّضِی ٍاِی دگعدّؽی ىْغ ه آن ؼتکِی ٍاِی هّژگی

 ّػيی، اش. تارّضی ٍاِی ةْهاری ىْغ ه آن، ؼاصتارِی ٍاِی کاؼتی-ه-کم ه ٍا ىاتُاىی ةٌ ٍم ةعد تُان نی راً زةان

 ؿياصتی زةان داىِؾ کييط. نی فلخ را آن نطرن دىْاِی زةاىِی ىْازٍاِی ةا رهّارهّی در کٌ ٍاّی ةْهاری ه ٍا  ىاتُاىی

 ؿياؼاِّی ه ادةی داىِؾ ةا ةاّط التتٌ، زةاىی، ؿياؼِی آؼْب ه تارّضی رٍْافِت چيْو ةعاِی فارؼی زةاِن نُرِد در

 ةاؿط. ٍهعاً آن ِی زةاىهاٌّ ه زةان ادةِی نْعاِث

 

را، « دٍی ةٌ زال ه آّيطً گْعی از گظؿتٌ ه ةَعً ةَعً» انکاِن تُاىط نی رٍْافت گُىٌ اّو کٌ، کيم نی گهان

ظع دارّط، فعاٍم کيط. کاری کٌ نو ةا هاژگاِن پْـيَادِی صُد ةعای غلُِم اىؽاىی کعدً چيان کٌ ؿها در ى آن

ِی صُد را ىؽتت ةٌ زةاِن فارؼی ه نْعاِث تارّضِی ادةِی  ام ةا اّو ىگعش ه رهش ةُدً اؼت. رٍْافِت ىلطگعاىٌ

ّگع ةازگفتٌ ام. کُؿِؾ ٍاِی د ه نلالٌ ةازاىدیظِی زةاِن فارشیآن ه ضعهرِت ةازىگعِی ؼتکی در آن را در 

رهش ه  نو در اّو دَت ةُدً اؼت کٌ در آن زنْيٌ ةعصُرِد پْـانطی ةا هاژگاِن غلُِم اىؽاىی ه ةعاةعّاةِی ةی

نان  ٍا را، تا آن دا کٌ در تُاِن نو ةُدً اؼت، رهؿهيط کيم ه از فلِع زةاىی ةؽا ىارؼا ّا ىادرؼت ةعاِی آن چٌ

 ةکاٍم. 
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زی ه گصترِش هاژگاىِی زةان ةراِی رشیدن ةٌ ةیاِن ندرن کافی کيید کٌ ةازشا گهان نی

 ةاطد؟
 

ٌِ ؼتکِی آن اؼت. نعاد ٌِ ةيْادِی دّگِع رٍْافِت نو ةٌ نؽائِل زةاِن فارؼی هد ام ةازىگعِی ؼتکِی -صْع. هد

ِّْت دکارتی»زةان در كلهعِه غلُِم اىؽاىی ةا  ؼت. ّػيی، زعکت ةٌ ؼُِی  ( esprit cartésien )« ذٍي

هرتع ه زاّاتع، از ؼُِی دّگع، در دَِت ةْاِن غلهِی نطرن ه  تع، از ؼُّی، ه ناٌّ تع ه ؼادً ةاىی ٍعچٌ رهؿوز

کـْطِن ةارٍاِی نػياِّی آن. ه اّو کاری ؼت کٌ در قط ه اىط ؼاِل گظؿتٌ، ةا ىگعؿی ىلطگعاىٌ ىؽتت ةٌ 

ِت ىگارؿِی غلهاّی ه ادةاّی، از زناِن پْـاٍيگاِن ديتِؾ نـعه ّْت آغاز ؿطً ه ٍهچيان ادانٌ دارد. ؼّي  ظ

 

ةؽْار کؽان از ىُّؽيطگان،  ناّگِی هاژگاىی، گعفتارِی ةغرِگ چٌ ناّگی ه کم ةاّط گفت کٌ، افغهن ةع ةی

نتعدهان، ه نؤلفاِن نا در اّو زُزً ٍيُز ُگيگی ه آؿفتگِی ؼتکی ؼت کٌ، درّغا!، ضػِف نيعلی در ةْان، تا 

ٍاِی ىُؿتاری ؼعؼضتاىٌ پاّی اؼتُار دارد.  ٍا ه ؿًُْ اّی، ىْغ در ةعصی ىُؿتٌنػي گُّی ه ةی ؼعزِط پعّـان

ٌِ دّگِع کُؿِؾ زةاىِی نو، در دُاِر تالش ةعاِی ناٌّ افغاِّی هاژگاىی ةٌ آن، ٍهْو صُدآگاٍی ةٌ ؼتک ه  هد

ٌِ نيع تِع هّژگی ةازاىطّـِی ؼتکِی زةان در دَِت پعهرِش ةْؾ ِق ةْان را ىْغ در ٍاِی ةْاىِی نطرن اؼت، کٌ هد

 گْعد.  ةع نی

 

ای از  ٍاِی نو ه پارً ىانْط، ٍهْـٌ از ٍطف نی« ِی صُد ةاز ةُدِن زةان ةٌ ؼُِی گظؿتٌ»ةيا ةعاّو، آىچٌ ؿها 

نيطی از نْعاِث گظؿتٌ ىاگغّع ةاّط ؼيذـگعاىٌ ه ٍطفهيط ةاؿط.  رهِش نو ةُدً اؼت. انا اّو ةاز ةُدن ه ةَعً

ٍاِی صُد  ٍاِی ىُؿتاری ه گفتاری ةْعهن ةْاّط ه ةا ؼيذٌ ِع ىلطگعاىٌ از اؼارِت غادتّػيی ةاّط ةتُاىط ةا ىظ

ٍای آن، ه از ظعِف دّگع،  ٍا ه زّتاّی ٍا ه تُاىهيطی هری ؼيگْو کيط تا، از ظعفی، ناٌّ-نْعاث را ؼتک

ا کٌ ضعهری ه ؼُدنيط ٍا ه تيگياٍاِی هاژگاىی ه ؼتکِی آن را ةـياؼط ه ةتُاىط ةعای کاِر صُد آىچٌ ر گعفتاری

عت-ه-ةْيط ةعگغّيط ه، از ؼُِی دّگع، ِصعت نی پاگْع را دهر ةعّغد. انا، از آن دا کٌ -ه-ِی دؼت ٍاِی پُؼْطً ِپ

ٌِ زّتاؿياصتی ىْغ دارد، پؽيط ه ىاپؽيط ه ذهِق ؿضكی ٍم اّو دا ىلِؾ صُد را  ؼيذـگعِی زةان ىاگغّع هد

 ؿُىط. ىْغ نی دارىط کٌ ةا گـِت زناىٌ، التتٌّ، دگعگُن

 

ِی ُدؽتارىُّؽی ه  ِی کاِر نو در زنْيٌ کيم، ىاگغّع ةع زُزً گُّم ه ةع آن پافـاری نی ه انا، آىچٌ اکيُن نی

ٍاِی کاِر  ِی زُزً ىُّؽی ه تألْف ه تعدهٌ ةٌ زةاِن ؿعح ه تسلْل تکٌْ دارد ه زکِم فعاگْع در نُرِد ٍهٌ نلالٌ

ٍاِی دّگعی دارم کٌ ةا آن  ِی آفعّيِؾ زةاِن ؿاغعاىٌ در ىحع تذعةٌ نْيٌىُؿتاری، از دهلٌ ادةْات، ىْؽت. در ز

ٌِ نُؼْلاِّی آن دؼِت ةاال را دارد.  آؿياّْط. در آن دا، التتٌ، اؼتتِْک زةان ه هد

 

ٌِ اؼاؼِی دّگع نؽألٌ آن ده ؼت کٌ اّو  (interaction)ِی آن ةا فعٍيگ ه نْاىُکيِؾ  ِی زةان راةعٌ ّک هد

 اصتو ةٌ آن ىْؽت ه در داٍاِی دّگع از آن ؼضو گفتٌ ام.دا نذاِل پعد
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 ده کيد. نی نظخع را کار اشاس زیرا ةپردازیم، نُضُع ایو ةٌ اىدکی کٌ اشت خُب انا

 یک غيُان ةٌ را زةان کٌ را ارشعُیی نُضع یک گیریم0 نی ىظر در را افراظی نُضع

 ه ىیصت نَم دال ه اشت َمن ندلُل کيد نی فکر ه گیرد نی ىظر در داللتی ی  نذهُغٌ
 ىظان کٌ اشت چیزی نَم ه دٍد نی ىظان را چیزی کٌ اشت ای ىظاىٌ اشت، اةزار فلط

 ىلض زةان کيد نی تػُر کٌ اشت زةاىی ةاهری ىصتیت نُضع دیگر نُضع طُد. نی دادً

 اغلی نختػات ه ٍصتیم آن در نسػُر ىُغی ةٌ نا ه دارد نا ذٍيیت شاختهان در فػالی

 طياس نردم ده )ىام ُهرف-شاپیر ةٌ نظَُر دیدگاً ناشت. زةان از نتأجر نا دىیای

 گذارد. نی پیض ةصتٌ ٍم رهی ةٌ دىیاٍایی زد تا را ٍا زةان طياس( زةان
 اید. ایصتادً کذا كعب ده ایو نیان در کٌ ةگُیید طها لعفا

 

 ةا راةعٌ در ؿياؼی زةان غلِم کٌ ؼت زناىی آِن از اّط ىانْطً زةان ةٌ ىؽتت «ارؼعُّی نُضِع» ؿها آىچٌ

" داللتگع ىؽتِت زةان، ةٌ ىگعش آن در ةُد. ىْانطً پطّط ٍيُز زةان ی فلؽفٌ ه ؿياؼی فعٍيگ  ّاب داللت ةٌ #داّل

 را زةان اّط، کعدً اؿارً کٌ ٍهچيان ىتْذٌ، در داىؽتيط. نی آّيٌ در ؿیء تكُِّع ةازتاِب ناىيِط را #نطلُل"

 ِی لغتهاٌّ کٌ زةان، ؼاصتاِر غيُاِن ةٌ چْغی ٍيُز ةػ. ه ؿياصتيط نی آن ی ارةعىطًک اصتْاِر در ؼادً اةغاری

 ٍا زةان ؼيذِی ٍم ٍهچيْو، ىتُد. ؿياصتٌ ةاؿط، داؿتٌ نػياّی کارکعِد ه هدُد تُاىط نی آن درهِن در تيَا زةان

ِّْت ةا آن ؼاصتاِر ه زةان ِی راةعٌ ىْغ ه دَت اّو از  در ٍيُز گُىاگُن فعٍيگِی-اىیزة ةؽتعٍاِی در اىؽان ذٍي

  ةُد. ىْانطً نْان

 

 پطّط ؼاصتارىگع ؿياؼِی زةان ٍم آن در کٌ ؼت رهزگاری آِن از اّط، کعدً اؿارً آن ةٌ کٌ هرف،-ؼاپْع ِی ىظعٌّ

ًِ از ٍم ٍا، زةان ؼيذی ٍم ىْغ ه آنطً  ِی ىظعٌّ ناىيِط ای ىظعٌّ ؿياؼی. فعٍيگ ٍم ه تارّضی ؿياؼِی زةان دّطگا

 صُد در را ٍهی-از-دطا ّکؽعً ٍاِی ةْيی دَان کٌ داىط نی ای فعهةؽتٌ ؼاصتارٍاِی را ٍا زةان کٌ هرف-ْعؼاپ

 کٌ ؼت رهزگاری آِن از ةْيط، نی دؿُار ةؽْار را ارتتاط ّا ةْيط ىهی ؿان نْان ارتتاط انکاِن ه تاةاىيط ةازنی

 ه صُد نْاِن ىتْذٌ، در کعد. نی نعالػٌ را «اةتطاّی» اىؽاِن اش غلهی ٍاِی نفَُم ه اةغارٍا ّارِی ةٌ نطرن اىؽاِن

ع ٍعگغ رؼْط نی ىظع ةٌ کٌ دّط نی ژرفی پَياهِر ؿکاِف چيان اه دَاِن ه اه ه صُد دَاِن  اّو در ىْؽت. ؿطىی ُپ

 «اةتطاّی» اىؽاِن آن زةاِن ةاّط نی ىاگغّع ؿياس نعدم ؿکاف اّو ؿياصتِو ةعای کٌ ؿط نی فعانُش گُّا ةعصُرد

 چيان ةٌ صُد نطرِن فعٍيگِی دَاِن ه زةان ةا آن ؼيذِؾ ةا تا ةـياؼط را اه فعٍيگِی دَاِن ىْغ ه ةطاىط را

 ؿکافی زةان، ىاٍهگُِن ؼاصتاِر دلِْل ةٌ ده، اّو نْاِن کٌ ةعؼط "paradoxical# هار ىاؼازً گْعِی ىتْذٌ

عىـطىی   ٍؽت. ُپ

 

 ه اةغارٍا راةعٌ، اّو دّگِع ؼُِی در ناىطً، هاپػ ّا ّیاةتطا اىؽاِن آن کٌ داؼت آن از ده آن نْاِن ؿکاِف

 ه زةان نْاِن كْاس ىتْذٌ، در ىطارد. را نطرن اىؽاِن دَاِن ه زةان ؿياصِت ةعاِی الزم نفَُنِی ٍاِی دؼتگاً

 ةٌ ؿکاف اّو دادِن ىؽتت ىانهکو. زِط تا دؿُار ةػ ؼت کاری اه ةعای دّگعی آن دَاِن ه زةان ه صُد دَاِن

 ه، ىْؽت درؼتی چيطان زعِف آّط، ةعنی ىظعٌّ آن از کٌ چيان آن، كالِب در گعفتٌ ؿکل ذٍيِْت ه زةان ِرؼاصتا
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عىـطىی ىظع ةٌ ؿکاِف اّو ىطارد. اغتتاری ىْغ ؿياؼان نعدم نْاِن در دّگع انعهز داىم، نی نو کٌ دا آن تا  را ُپ

ِّْت کالتطؿکافِی ةا دّگعی، اِنزة ةٌ اؼت، کُؿْطً ىْغ فعاىؽُی، ؿياِس نعدم ةعهل،-لُی لُؼْو  «اةتطاّی» ذٍي

 ةٌ کٌ آن از ةْؾ ؿکاف اّو نو، گهاِن ةٌ هلی، دٍط. ىـان «ناىطً غلب ٍاِی دانػٌ» در نيعق ةا آن ةْگاىگِی ه

 دارد. ارتتاط فعٍيگ ؼعِر ه ؼازت اصتالِف ةا ةاؿط نعةُط زةان ؼاصتاِر

 
 ةازگُیید. نا ةرای را فرٍيگ ه زةان ی راةعٌ ی ةارً در فکرتان اشاشی ىکات لعفا اکيُن

 

 ٍاِی افق کٌ اؼت پْچْطً ِی راةعٌ ٍهْو دِل از ٍؽت. ای  تيْطً-ٍم-در ه  پْچْطً ی راةعٌ زةان ه فعٍيگ نْاِن

 زةان دگعگُىِی آّط. نی پطّط ؿان ٍا ةْيی دَان ه اىؽاىی ٍاِی دهاغت رفتارِی ه ٍيذاری ه ارزؿی گُىاگُِن

 را ٍا دگعگُىی اّو نْاِن ىؽتت ةتُاىط کؽی کيم ىهی گهان اگعچٌ غکػ. ةٌ ه کيط، دگعگُن را فعٍيگ تُاىط نی

 ّک از ّػيی صُّـاهىط، ٍاِی زةان کٌ گفت تُان نی تذعةٌ، ةيْاِد ةع رهؿيی، ةٌ انا کيط، گْعی اىطازً ّا تػْْو

 ةيْاد از ٍاِی ةْيی دَان ه ٍا عٍيگف تُاىيط نی دغعافْاّی ه تارّضی ٍِم از دطا ٍاِی نسْط در زةاىی، ِی صاىُادً

 صُّـاهىط اهرالی ِی صاىُادً ٍای زةان ةا کٌ اؼکاىطّياهی، در فيالىطی، زةاِن ِی نلاّؽٌ ةازتاةاىيط. را ىاٍهگُىی

 ٍای كتْلٌ نْاِن در نغُلی ه تعکی ٍاِی زةان ِی نلاّؽٌ ّا غعةی، ؼْتعِی ةُنْاِن ٍاِی زةان ةا نحال، ةعاِی اؼت،

 ّا دٍط. ىـان ٍا آن نْاِن را فعٍيگ ىُِع ه تعاز ؿطِّط اصتالِف تُاىط نی تعکٌْ، در تعکی زةاِن ةا اىٌنْ آؼْاِی

 ىٌ ٍم آن ؼت، ارهپاّی-ه-ٍيط ه اّعاىی-ه-ٍيط ٍاِی زةان ِی صاىُادً از کٌ پـتُ، ناىيِط ای كتْلٌ زةاىی ِی نلاّؽٌ

 ارتتاِط در ه آن ٍهؽاّگِی در صاىُادً، ٍهان از ارؼی،ف زةاِن ةا ةلکٌ صاىُادً، ٍهان از ارهپاّی ٍای زةان ةا

  اؼت. ىکتٌ ٍهْو گُّاِی آن، ةا ٍهْـگی

 

 در زةاىی نسِْط ّک در ادتهاغی كـعٍاِی ه ظتلات نْاِن در را فعٍيگی ٍاِی ؼازت ه ٍا ؼعر ىاٍهگُىِی اّو

 نـتعک زةاِن نػياِّی ه هاژگاىی ه دؼتُری ه آهاّی ای پاٌّ ؼاصتاِر ةٌ رةعی کٌ دّط تُان نی ٍم ؿَع ّک دِل

 گُىاگُن ادتهاغِی ظتلاِت ه كـعٍا نْاِن در زةان کارةعدِی ؼازِت در ؼاصتاری ٍای هّژگی ٍهْو انا ىطارد.

 ه ٍا گُّؾ کٌ ؼت نػياّی ه هاژگاىی ه آهاّی گُىاگُِن ٍاِی "رىگ" ٍهْو گْعىط. نی صُد ةٌ گُىاگُن ٍاِی رىگ

 ّک کارةعِد ه گفتو ؼضو ی ؿًُْ از ّػيی اىط. ةضؾ ٍُّّت ادتهاغی ىظِع از کٌ ىطآهر نی پطّط را ٍا گُّؾ ُصعدً

 ؼت. دّاری ه ؿَع ّا  ظتلٌ ّا كـع چٌ از صُّؾ، ِی لَذٌ ه لسو ةا کؽی، ٍع کٌ گفت تُان نی زةان

 

ًِ چعا  ةؽا چٌ ىْغ نـتعک تارّضِی ه دغعافْاّی فضاٍای در زةان ّک #دّالکت"ٍای گُّؾ ةعهّم؟ دهر را

 در گُّؾ ّک ٍهْـٌ فعٍيگی ةغرِگ فضاِی ّک در دٍيط. نی ىـان را ژرفی فعٍيگِی ىاٍهتعازِی ه ىاٍهگُىی

 در فعهدؼت ٍای زةان ه ٍا گُّؾ ةٌ ىؽتت تعی ةْؾ پعهرِش ه رؿط اداری ه غلهی، ادةی، رؼهِی زةاِن نلاِم

 ه ؿأن زلْلت، در ؿُد. نی غالی ِیً رد در فعٍيگ زانِل اقلِی زةاِن ه ّاةط نی ؼْاؼی ه فعٍيگی كلهعِه ٍهان

 ّا دّو ناىيِط ٍا، آن از ٍاّی ؼازناٌّ ّا ٍا، فعٍيگ کييط. نی زهل صُد ةا کٌ ؼت فعٍيگی ةٌ ٍا زةان اغتتاِر

ّْات، ه ٍا اّطً ًِ از ىْغ ادة ًِ از زةاىی، ارتتاط را ًِ از تعدهٌ، را  دّگع، ٍاِی زةان ّا زةان ةع زةان ّک چْعگِی را

 اىط. عپظّ اىتلال
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 ه ٍا زةان دگعگُىِی ؼتِب دّگع، فعٍيِگ ةع فعٍيگ ّک چْعگِی ّا ٍا فعٍيگ ةعصُرد اجِع ةع فعٍيگ، دگعگُىِی

 زتا ه ؼتکِی ه هاژگاىی ٍاِی دگعگـت نا ةعاِی آن ِی زىطً نحاِل ؿُد. نی ٍا آن درهِن در رفتاری ه نػياّی فضاِی

 قط ؼی ه ٍغار تارّضی در آن ةا درهىی پُْىطّاةِی ه غعةی-نیاؼال فعٍيِگ ةا ةعصُرد در فارؼی زةاِن دؼتُرِی

 ٍاِی زةان ةا ةعصُرد در اصْع ِی ؼالٌ پيذاً ه قط تارِّش در ٍا ديتٌ اّو از آن ٍاِی دگعگـت ؼپػ ه ؼالٌ،

 اؼت. نطرن دَاِن ه ارهپاّی

 

 اشت؟ گُىٌ چٌ اشاس در ةُدن ةصتٌ ه ةاز ىظِر از یکدیگر ةا ٍا زةان ِی راةعٌ
 

 آهاّی ؼاصتارِی ٍاِی هّژگی زتا ٍا، نفَُم ه ٍا هاژً ىَاّت ةی تا تُاىيط نی ه اىط ةاز ٍم رهِی ةٌ اؼاس در ٍا ةانز

عىَيطً ؿعاِّط ه ٍا آن نْاِن راةعٌ گُىگِی چٌ انا ةگْعىط. هام ّکطّگع از را نػياّی، ه دؼتُری ه  در ارتتاط ِی َة

عهن غُانِل ةٌ ةؽتگی ؿان نْان  گُىگِی چٌ ىَيط. ةعنی را ٍا زةان نْاِن كطرت رهاةِط گُىگِی چٌ کٌ دارد زةاىی ُة

 ٍاؿان زةان نْاِن ؿان نْان در كطرت رهاةِط ه گُىاگُن ٍاِی دانػٌ نْاِن فعٍيگی ه اكتكادی ه ؼْاؼی رهاةِط

 تتاظیار ٍاِی ؿًُْ ه ٍا راً از کٌ ؿُىط نی ؼتب غُانل اّو آهرد. نی پطّط فعهدؼتِی ه فعادؼتی ىؽتِت ىْغ

 رفتٌ-رفتٌ زةاىی زهرآهر ىْعهٍاِی فـاِر زِّع زنان، درازىاِی در ّا، ه گْعد، كعار دّگع زةان ىفُِذ زِّع زةاىی

  ؿُد.  دّگع زةاِن داىـِْو

 

 ّػيی کعدم، ّاد اّو از پْؾ کٌ اؼت ٍهان نا ةعاِی آؿيا ىغدِّک ِی ىهُىٌ انا اىط. ؿهار ةی ةاب اّو در ٍا نحال

 فضاِی در فارؼی در غعةی پاّاِن ةی ىفُِذ آن زاقِل کٌ پْؾ ؼال قط زطهِد تا غعةی ةا فارؼی ِیتارّض ِی راةعٌ

 ه ةُد. فعٍيگی فعادؼِت زةاِن ةيْاد دّو فعٍيِگ آن فضاِی در غعةی زةاِن کٌ چعا ةُد، پْـانطرن دّيِی فعٍيِگ

 اّو اىگلْؽی. ؼپػ ه فعاىؽٌ ِ زةان اة ىضؽت فارؼی ّافتِو  پُْىط ه نطرن دهراِن در دّگع زةاىِی چعصِؾ ؼپػ،

 آن ةعاّيِط کٌ را، غعةی ه فارؼی تارّضِی ِی راةعٌ ىاگغّع نطرن، دَاِن در كطرت رهاةِط فضاِی در تازً ِی راةعٌ

ٌِ کعد. پطّطار را ای تازً فعهدؼتِی ه فعادؼتی ِی راةعٌ ه گؽْضت ةُد، غعةی از فارؼی پاّاِن ةی گْعِی هام  هد

ّْت ِی فعاگْعىطً فضاِی در فارؼی زةاِن ىاگغِّع کارکعِد ىظِع از ةعٌ،را اّو زةاىِی  نادی ٍاِی زنْيٌ ِی ٍهٌ در نطرى

ًِ #در زةان فارؼی کـُِر زىطگاىِی ذٍيِی ه  ىْغ ه نػياّی، ه هاژگاىی اؼاؼِی ٍاِی دگعگـت رؼهی"، زةاِن داّگا

  اؼت. انعهزّو فارؼِی زةاِن آن زاقِل کٌ کعد نی زهرآهر ه ظلتْط نی فارؼی زةاِن در ؼتکی،

 

 ةٌ تيَا ىٌ زةان اّو ؼت. اىگلْؽی زةاِن انعهز دَاِن در ّکطّگع ةا ارتتاِط در ٍا زةان داّگاً ی ىهُىٌ تعّو ىهاّان

 گعفتٌ هام را نفَُم ّا هاژً ٍغار ٍا دً ٍا آن از اصْع ؼاِل قط چَار در ه اؼت ةاز دَان ٍای زةان ی ٍهٌ رهی

 ٍاِی پَيٌ ی ٍهٌ در ٍا نفَُم ه ٍا هاژً از دَان ٍای زةان دّگع کعدِن ةارهر ی ؼعچـهٌ ناکيُ صُد کٌ اؼت،

  اؼت. نطرن فعٍيِگ ه زىطگاىی

 

ِّْت» را دّگع ٍاِی زةان از دظب تُاِن اّو فعاىؽُی ؿياِس زةان ّک  اؼت. ىانْطً زةان «اؼفيذِی صاق
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 ناىدگِی پس نیان ةیيید نی ای راةعٌ چٌ کيیم0 ظرح گُىٌ ایو ةاطد ةَتر طاید را پرشض

 زةاىی؟ ناىدگِی پس ه تهدىی یا فرٍيگی
 

 ه ّاةيط نی پعهرش آن، دِل در ه اقلی، گُِّؾ ّا زةان ّک ی پاٌّ ةع ٍهُارً ٍا تهطن ه ٍا فعٍيگ کٌ دا آن از

 ی دردٌ ّاةط، نی ىهُد اقلی گُِّؾ ّا زةان آن در ؿان  فلؽفی ه غلهی ه ادةی آهردٍای دؼت ه کييط نی رؿط

ِت ه ةْاىی ٍای تُاىاّی ه زةان پْـعفتگِی ی دردٌ ةا کل، در فعٍيگ، پْـعفتگِی  آن ىُؿتارِی ه ادةی ؼّي

 اىلالب پِی در نطرن تهطِن ؿطِن پطّطار ةا کٌ ٍاّی دانػٌ کٌ، اؼت دلْل ٍهْو ةٌ دارد. ؼعراؼت ِی راةعٌ

 دَاِن زّؽت ِی زنْيٌ از دَاىی، ِیٌ قسي در آن چْعگِی ه پعاکيؾ ه غعب، در فکعی ه قيػتی ه غلهی

ِت ةٌ اىط، ؿطً کيطً صُد فعٍيِگ ه تارّش ی دّعّيٌ  ةٌ ىاگغّع ای نعزلٌ در راةعٌ، اّو از ةعآنطً كطرِت رهاةِط غّل

 ٍاِی ديتٌ ِی ٍهٌ ٍهچُن ىْغ، ٍاؿان زةان ىتْذٌ، در ّيط. آ نی دچار «ؼُنی دَاِن» هضِع صُارِی ه درناىطگی

ّْت، پْـاٍيِگ ٍاِی زةان ةٌ ىؽتت ؿان، کَو دَاِن ِ فعٍيگی ه اغیادته ه اكتكادی  «ؼُنی دَاِن» نطرى

  ؿُد. نی

 

 ٍاِی زةان ةٌ ىؽتت پْـانطرن دَاِن فضاِی در کٌ گْعد نی ةع در ىْغ را ٍاّی زةان ِی ٍهٌ دهلٌ، از رهىط، اّو

 اگعچٌ ؼت. نا فارؼِی زةاِن ٍهْو آن ِی ةعدؽتٌ ِی ىهُىٌ اىط. داؿتٌ فعٍيگی ه ادةی درصـاِن ِی پْـْيٌ دّگع

ِی غعهِر ةٌ ًِ اّو از انا، صُرد، ةعنی نا از ةعصی نّل ّْت دّطگا  فارؼی زةاِن گفت، ةاّط ىاگغّع تارّضی، ىگِع غْي

 اّو از زىط. نی پا-ه-دؼت ىاٍيذار هضِع اّو از آنطن ةْعهن ةعاِی کٌ ؼت «ؼُنی دَاِن» زةاِن ّک ٍم انعهز

 در ٍا، ؼازناٌّ دّگع ةا تياؼب ه راةعٌ در آن، رؿِط ه رهّؾ تارّضِی فضاِی ةؽتِع در ةاّط نی ىْغ را زةان دّطگاً،

رگاىِْک ؼاصتاِر ّک  تُاىط ىهی ىْغ زةان آن، فعهافتادگِی ه فعٍيگ زدگِی تتاٍی ؿعاِّط در دّط. ادتهاغی ُا

  ىتاؿط. «صُردً زنْو» ه زدً تتاٍی

 
 "ةاز خُدتان اغعالح ةٌ ةا کٌ کيد نی غهل فکر ایو طها ذٍو تٌ کٌ رشد نی ىظر ةٌ

 ةٌ کيد نی ةیان زةان ایو ةا را خُد کٌ فرٍيگی کل دَان، رهی ةٌ فارشی زةان کردن"

 درشت ةرداطت ایو آیا آید. درنی فػلی اىلتاض زالت از ه گردد نی گظُدً دَان رهی

 اشت؟
 

 اكتكادی ه ؼْاؼی ىَادٍای کعدِن پا ةع ةٌ «ُنیؼ دَاِن» ةاِر ىکتت هضِع از صعهج نو ةعاِی کٌ، ةگُّم ةاّط

ػِط ةلکٌ ؿُد. ىهی فعهکاؼتٌ اكتكادی ه تکيُلُژّک رؿِط ه نطرن  ای چارً اگع ه ؼت فعٍيگی نؽألٌ تِع ةغرگ ُة

 زةاىی افِق گـاِّؾ ةطهِن ٍم فعٍيگی افِق گـاِّؾ اؼت. دَان رهِی ةٌ فعٍيگی افِق گـاِّؾ ةاؿط آن ةعای

  ىْؽت. نهکو

 

ًِ از ّکطّگع، رهِی ةٌ فعٍيگی فضاٍاِی ؿطِن ةاز در  ه ٍا، کتاب ِی تعدهٌ ٍا، ديگ تا گعفتٌ کاالٍا ؼتِط-ه-داد را

 انا اىط. ةُدً  ةاز ّکطّگع رهِی ةٌ ٍهْـٌ ىاگغّع ٍا زةان تارّضی، دهردؼِت ِی گظؿتٌ از ٍا، دّو چْعگِی ّا ىفُذ
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 اؼت ةُدً چيان راةعٌ اّو در كطرت ِی پاٌّ غظِْم هتعازِیىاٍ ه پْـانطرن، ه نطرن دَاِن نْاِن كطرت ی راةعٌ

ّْت زهرآهرِی کٌ تِی ِی دّعّيٌ ؼاصتارٍاِی نطرى  در را پْـانطرن ٍاِی دَان ِ فعٍيگی ه اكتكادی ه ؼْاؼی ؼّي

 ٍاؿان زةان ؼِع ةع اؼت. کعدً ةطل «ؼُنی دَاِن» ٍای هّعاىٌ ةٌ کعدم، اؿارً کٌ چيان را، ٍا آن ه ؿکؽتٌ ٍم

  آّط. نی ةالّی چيْو ٍاؿان، فعٍيگ ؿطِن فلخ ةا ىاگغّع، غ،ىْ

 

 فعناىفعناِّی اجِع ةع نطرن، ٍاِی زةان فعادؼتِی فـاِر زِّع اگع پْـانطرن ٍاِی دَان ٍاِی زةان ةعصُرد اّو در

 گُّاِی اقعالِح ةٌ نطرن، دَاِن فضاِی در ىاگغّع، ىعهىط، نْان از نطرن، تهطِن تکيُلُژِّک ه اكتكادی ه ؼْاؼی

 زةاِن صُاٍْم نی کٌ نا ةعاِی ةازؼازی، ٍاِی پعهژً کِل در نو، ىظِع ةٌ ةعاّو، ةيا ؿُىط. نی «ةؽتٌ زةان» فارؼی،

 اؼاؼی داّگاٍی زةاىی ةازؼازِی ةعؼاىْم، نطرن ةْاىِی كطرِت ؼازِت ةٌ را آن کٌ ىطٍْم دؼت از تيَا ىٌ را صُد

 اىطّـْط. آن ٍاِی رهش ه چُن-ه-چيط ةٌ ةاّط نی کٌ دارد،

 

 از ّکی ، نؽألٌ اّو فَِم ىتُدِن آؼان ه راً، اّو در فعٍيگی ه رهاىی ؼطٍاِی هدُِد دلِْل ةٌ کٌ، داىم نی التتٌ

 اؼت، نهکو کٌ دا آن تا کار، اّو ٍهٌ، اّو ةا اؼت. ٍهْو #نطرىْغاؼُْن" نطرىگعی ِی پعهژً ةضِؾ دؿُارتعّو

 هّعاىگِع آجاِر ٍا، پعهژً دّگع ناىيِط گْعد، قُرت فّيی َارِتن ه غلهی نيعِق ه ةْيؾ ةا ه آگاٍاىٌ اگع

  کهتع. ی ٍغّيٌ ه تع ةْؾ ِی ؼازىطً آهردٍاِی دؼت ه داؿت صُاٍط کهتعی «نسْعِی زّؽت»

 
 

تُاىیم داطتٌ ةاطیم، تػتیری اةزاری ه تػتیری کٌ ىٌ ىاظر  از "ةازکردن" ده تػتیر نی
 اغعالح تراىصتيدىتال )تراگذر( اشت. ةر انکان ةلکٌ ىاظر ةٌ طرط انکان ه ةٌ

ىگریم ه ةٌ ایو ىتیذٌ  ی ایو ةرداطت، ىخصت ةٌ زةان ٍهچُن یک اةزار نی ةرپایٌ
دار ه پرتُان ه کارآ ةاطد. از آىذایی کٌ  ةاید چاالک ه ىرنض رشیم کٌ ایو اةزار نی نی

ا ٍهچُن تُاىیم در ةرداطت ىخصت زةان ر آهرد، نی "ةازکردن" تػُیری را ةٌ ذٍو نی
ی نا ةٌ رهی دطت  ای تػُر کيیم کٌ ةرآن ایم آن را گظاد کيیم تا خاىٌ دریچٌ
 تر طُد. گظُدً

کٌ نحل ٍر  − ةيا ةر تػتیر دهم، زةان طرط انکان گظُدگی اشت. نا ةاید ةٌ ایو درک
ی نا تيگ ه تاریک اشت ه نا ةاید  ةرشیم کٌ خاىٌ − درک دیگری کیفیت زةاىی دارد

تر کيیم. ةا ایو تػتیر، نا پیض از آىکٌ دشت ةٌ اةزار  گظُدً ه گظُدً ی آن را دریچٌ
ایم. اگر ایو  ةریم تا دریچٌ را فراخ کيیم، پیظتر خُد را ةٌ رهی دَان گظُدً طدً

طُیم، در غیر ایو  گظُدگی كُی ه پراىگیزً ةاطد، در تالش اةزاری خُد نُفق نی
 غُرت نُفلیت نا چيدان ىخُاٍد ةُد.
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کيید کٌ نظکل اشاشی نا تراىصيدىتال ةاطد؟ ه اگر چيیو  ضیر، آیا فکر ىهیةا ایو تُ
ٍای کارگاٍی، کاری کٌ نتردهاىی چُن طها ه آكای  ةاطد آیا آن را ةا تالش

 تُاىیم آن را ةٌ ظُر اشاشی ةرظرف کيیم؟ دٍيد، نی شلعاىی اىذام نی ادیب
 

" کٌ زةان را transcendentalِت اؼتػالئی #تُاىط ظعح ؿُد: ّکی، در ؼاز ةلٌ، نؽألٌ در ده ؼازت نی

ِّْت اىؽان نی ِّّت زةان. در ؼازِت اؼتػالئی، زةان اؼت  ؿعِط پْـاّيِط اىؽاى داىط؛ ه دّگعی، در ؼازِت اةغار

ُِ زّؽتِی هّژً ِّْت نا، ّا ىس ِی اىؽاىِی نا در نْاِن زّيطگاِن در ظتْػت، پْـاّيط اؼت ه ؿعاِّط  کٌ ةع اىؽاى

نا ؼت، ةٌ نػياّی کٌ فْلؽُفاِن  اگزیصتانِسٍهان  انصانّیتىَط #اّو دا نعاد از  ةعنی انکاِن آن را

اگغّؽتاىػ ةٌ کار ةعدً اىط"، کٌ زاقِل آن پْطاِّؾ رهح ّا رهاِن اىؽاىی ؼت. زةان ىٌ تيَا ٍهچُن راةِط 

ٍا  نطرن کٌ از آن اىؽان ه اىؽان، ةلکٌ راةِط اىؽان ه صطا ه ؿْعان #ةٌ ٍع نػيا ه ةعداؿِت پْـانطرن ه

ؿعِط چيْو انکاىی ؼت. در اّو ؼازت، ةا  ، پْؾ«فعٍيگ»تعّو نػيا پْطاِّؾ  داؿتٌ ةاؿْم"، ّا ةٌ گؽتعدً

ًِ فعٍيِگ هاةؽتٌ ةٌ آن، ه ٍالٌ ىظع ةٌ دَان ٍاِی  ٍاِی نػياِّی هاژگان ه الٌّ ةْيِی ىَفتٌ در ٍع زةان از را

ٍاّی  ٍاِی گُىاگُن در ؼازت دا رفت کٌ گفت، نعدناِن فعٍيگ تُان تا آن زّعِّو اؿارتِی هاژگاِن آن، نی

 فَهيط. را ىهی« زةاِن ٍم»

 

اش پْطا ؿط. -نحاِل گُّاِی آن ةعصُردی ةُد کٌ نْاِن هّکتُر فارّاس، ؿاگعِد نارتْو ٍاّطگع، ه اؼتاد 

ىْاّی تعدهٌ کيط. ه ٍای اه را ةٌ اؼپا صُاٍط ىُؿتٌ زةان ةُد، ةٌ اؼتاد گفت کٌ نی فارّاس، کٌ اؼپاىْاّی

ِی  ؿُد گفت ه ةػ. ؿاگعد اّو زعف را در راةعٌ ةا زنْيٌ ٍا را ةٌ آلهاىی نی اؼتاد گفتٌ ةُد کٌ اّو زعف

اش ةا  ِی راةعٌ فکع ىازّؽتی #ه الةط، راؼْؽتِی" اؼتاد داىؽتٌ ةُد ه آن کتاِب ديذالی را ةع ضِط اه در ةارً

ای از  گُّاىٌ ةطاىْم، ةاز از ناٌّ طگع را ٍع اىطازً ٍم کٌ گغافٌزغِب ىازی نيتـع کعد. انا، اّو زعِف ٍاّ

ِی دُّان زافغ ّا نُلُی ةا  تُاىْم در نلاّؽٌ ٍا نی زلْلت صالی ىْؽت. اّو ىکتٌ را، ةعاِی نحال، نا اّعاىی

ارؼی، ؿاّط ٍاِی آجاِر کالؼِْک فلؽفی ه ادةِی ارهپاّی ةٌ زةاِن ف ٍا ةتْيْم ّا تعدهٌ ٍاِی ارهپاِّی آن تعدهٌ

 ِی آجار ٍاّطگع. ةاالتع از ٍهٌ تعدهٌ

 

 ه ىْؽت دؿُار چيطان ٍا آن ةٌ نعةُط ٍای داىؾ ه فيی ه اكتكادی انُِر ؼازِت در فعٍيگی ه زةاىی ؼتِط-ه-داد

 آؼان ةؽْار ةؽا چٌ تارّضی افِق ىظِع از ٍهغنان ّا تارّضی ِی پْـْيٌ ىظِع از ٍم ةٌ ىغدّک ٍاِی فعٍيگ نْاِن

 ه تارّضی دَاِن زّؽت ٍاِی تذعةٌ ژرفياِّی ٍاِی ناٌّ در ٍا زةان کٌ دا آن فعٍيگی، غالِی ؼازِت در ناا اؼت.

 انکاِن ؿُىط، نی «كُنی رهِح» ةازتاِب ه گْعىط نی صُراک دا آن از ه دارىط رّـٌ صُد، دغعافْاِّی زتا فعٍيگی،

 ه ؿػع زةاِن غالِم در ارتتاط ه فَهی ٍم دؿُارِی واّ ؿُد. نی دؿُارتع ه دؿُار ٍا زةان نْاِن فَهی ٍم ه ارتتاط

 چيْو اؼت. تع ةْؾ ٍهٌ از كُنی ةْيِی دَان ه فلؽفٌ ةيْادگظاِر "ٍاِیarchetype#  ؼعىهُن ه ٍا اّطً

 آهاِّی فضاِی در ةلکٌ ةُنی زةاِن نػياِّی فضاِی در تيَا ىٌ ؿان، ژرف دارِی رّـٌ دلِْل ةٌ فعٍيگی، ٍاِی فعاهردً

 ةؽا ای هّژً، دَاِن زّؽت ّک ىًاِی-و-حال داؿتِو ةع در ه ٍا، غتارت ه ٍا هاژً آٍيِگ ه زىگ آن در ،ىْغ آن

ًِ از کٌ آن نگع ناىيط، نی ةْگاىٌ ٍهچيان ةـُىط ٍم تعدهٌ اگع ه ؿُىط. نی ىاپظّع اىتلال ه ىاپظّع تعدهٌ  را

ؼُهغی دظِب»  ؿُىط. «ةُنی» ه درآّيط دّگع دَاِن زّؽت ه زةان رىِگ ةٌ ىْعهنيط، ای كعّسٌ ّارِی ةٌ ،«ُا
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ِّْت ِی فعهگْعىطً زةان کٌ اّو ه زةان، اؼتػالِّی ؼازِت ةسِث  ه اّم، زةان در فعهگعفتٌ نا ه ؼت نا اىؽاىِی تهان

 نا کٌ ىْؽت نػيا اّو ةٌ انا درؼت. صُد داِی ةٌ گفتٌ، ةاب اّو در نطرن ٍعنيُتِْک کٌ ؼضياىی تهانِی

ِّْت ؼازِت در نا ىطارّم. آن از ةْعهن ةٌ راٍی ٍْچ ه اّم گعفتار زةان ِی چيتعً در پاةؽتٌ-ه-دؼت ّکؽعً  دغئ

 هاژگاىی گغّيِؾ اصتْاِر نْطاِن نان زةاىی داىِؾ ه تُان-ه-تاب زؽِب ةع نتو، ه دهلٌ، هاژگان، ؼازِت در زةان،

  دارّم. را ٍا آن در دؼتکاری ٍهچيْو ؼتکی، ه

 

ّْت ةا نا ِی راةعٌ زلْلت، در ِّْت ه کل  هاژً ٍع زةان کارةعِد در نا ّػيی ؼت، «ٍعنيُتْکی دهِر» ىُِع از زةان دغئ

ُِ در را دهلٌ ه ِی غلِم» پعت ِّْت از صُد «لطّى  ه ّاةْم نی در نادری، زةاِن از صُد «فععِی» داىِؾ ّا زةان، ّک کل

ِّْت ًِ از ىْغ را آن کل ِّْت فَِم را ِی غلِم» ٍا. دهلٌ ه ٍا هاژً دغئ ٌِ ةازتاِب زةان ةٌ ان «لطّى  کٌ اؼت آن اؼتػالِّی هد

ا اّم. آن در فعهگعفتٌ نا ه اؼت فعهگْعىطً  نا ةعاِی آزادی از نْطاىی زةان، کارةعدِی كلهعِه در آن، دِل در اّن

 را آزادی اّو از ةعصُرداری نْغاِن ه انکان هلی دٍط. نی نا ةٌ را زةان ةازؼازِی ه دؼتکاری تُاِن کٌ ٍؽت

 ةعّم. نی ؼع ةٌ آن دِل در کٌ کيط نی اٍمفع فعٍيگی

 

 ىؽتِت اىگاؿتِو كعاردادی ةا ه آزاد ِی ارادً داراِی صعدهرِز ِی«ؼُژً» کعدِن پطّطار ّا آفعّطن ةا نطرن فعٍيِگ

 فضاِی آن در را نطرن ِی ؼُژً دُِش-ه-ديب انکاِن زةان، در "signified# ّاب داللت ةٌ "signifier# داللتگع

 کعد. فعاٍم غلهی، ؿياؼِی تعم كالِب در تازً زةاىِی كعاردادٍاِی ىَادِن ةا را، آن از ةعداری ةَعً ه یزةاى آزادِی

 نکاىْکِی تُلِْط ِی ؿًُْ ه زىط، نی ٍا نلُْن ةٌ ؼع کٌ ظتْػی، غلُِم ِی زُزً در نطرن هاژگاىِی آهردٍاِی دؼت

 اىؽاىی غلُِم زةاىی رفتاِر اّو آهردٍاِی دؼت از ةُد. ىهی پظّع انکان زةاىی رفتاِر ِی ؿًُْ ه ىگعً اّو ةا دغ ٍا، آن

  اىط. ؿطً ةعصُددار فعاهان ىْغ فلؽفی ه

 

 ؿياصتی زّؽت غلُِم اىفذارِی رؿِط ةا ىُزدٍم ِی ؼطً در اؼت. الزم نحالی ىکتٌ اّو ؿطِن رهؿو ةعاِی

ِی اقلِی آن، از  صٌىْغ ةعاِی ده ؿا ecology/écologieه  biology/biologie تعِم ده #ةُْلُژی"

« ؼاصتگی»از ؼِع آن ده تعِم  -ecoه  -bioتُان دّط کٌ ةا کيطِن  ِی ُّىاىی، ؼاصتٌ ؿط. انعهزً نی ناٌّ لغت

گُىٌ  ٍا، چٌ ٍاِی التْيی ّا ژرنيی، ه دغ آن ٍاِی زةان ٍاِی دّگع از ؼعچـهٌ ٍا ةع ؼِع هاژً ه چؽتاىطِن آن

تُان ّافت. از دهلٌ  ای نی ؿُد، کٌ در ٍع رهزىانٌ ه نذلٌ اصتٌ نیٍا تعِم دّگع ؼاصتٌ ؿطً ه ٍعرهزً ؼ دً

 ٍاؼت: ٍا تعکْب از اّو ده پْـُىطگُىٌ، اّو در زةاِن اىگلْؽی، در نْاِن دً  ٍا ٍاِی آن ىهُىٌ

 

bio-diversity, bio-data, bio-engineering bio-ethics, bio-degradation eco-

system, eco-friendly, eco-solution, eco-feminism, eco-cide 
 

ٍا ٍم در غلُِم ظتْػی کارةعد دارىط ه ٍم در غلُِم اىؽاىی ه از آن دا ةٌ نعتُغات ه زةاِن رهزاىٌ ٍم  اّو تعم

ّْت. ِی دّگع در زةان ای ؼت از قطٍا ىهُىٌ ؼعرّغ کعدً اىط. اّو ده ىهُىٌ  ٍاِی پْـاٍيِگ نطرى
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تُاىم گفت  ةْياىٌ ظعح کعدً اّط، نی ای کٌ ةارّک عؼِؾ ؿها ه نؽألٌِی آىچٌ گفتٌ ؿط، در پاؼِش پ ةع پاٌّ

ّْت پْطا کعدً  ٍا ه كُم ِی نلت کٌ، نـکِل نا ه ٍهٌ ٍاّی را کٌ ةعصُرِد دؼِت دهم ه ؼُم ه چَارم ةا نطرى

ن، ظعح کعد، انا در ؼازِت کارةعدِی زةا« تعاىؽاىطاىتال»اىطاِز  تُان ةا دِّط فْلؽُفاىٌ از چـم اىط، نی

ٍای پْـْو  تُاىط کارگـا ةاؿط. ّػيی ٍهان کاری کٌ در ىؽل ِی ؿها، نی ، ةٌ گفتٌ«کارگاٍی»ؼعاىذام، کاِر 

پُر، ه نسهُِد  فعٍيگؽتاِن ّکم ه کؽاىی چُن نسهط غلِی فعهغی، نسهط ةاكع ٍُؿْار، انْعزؽِْو آرّان

ًِ صُد ه ةٌ قياغی دؼت اىطر کاِر آن ةُدىط، ه در ىؽِل نا، ٍهچيان، فعٍيگؽتاِن  ؼُم ّا نو، از دّطگا

 ِی صُد، ّا آكای ادّب ؼلعاىی، ه ىْغ ةؽْاری نتعدهان. ؿًُْ

 

ا در پظّعش ّا ىاپظّعِش  ، چيان کٌ پْؾ از اّو اؿارً کعدم، غُانِل ىْعهنيِط «ٍاِی کارگاٍی فعاهردً»اّن

رؼط کٌ،  دا ٍم ةاز ةٌ ىظع نی ؿياؼِی ادتهاغی رّـٌ دارىط. اّو زةاىی در کار اىط کٌ در فعٍيگ ه رهان ةعهن

ةعكعار ةاؿط. تا ىظِع ؿها « کاِر کارگاٍی»اىطاِز اؼتػالئِی زةان ه  نْاِن چـم« دهِر ٍعنيُتْکی»ىاصُدآگاً، ّک 

 چٌ ةاؿط.

 
ی تراىصيدىتال  در پرشض پیظیو، نُضُع زةان از ده زاهیٌ ظرح طد0 یکی از زاهیٌ

رشد  آن. طها در پاشختان ةٌ ىظر نی ی هدُد تذرةی ه کارةردی آن، یکی از زاهیٌ
ی دیگر را ٍم ظرح کردید. آىذایی کٌ از گظُدگی ه ةصتگی  افزهن ةر ایيَا ده زاهیٌ

ٍا غالهً ةر  خُاٍید ةگُیید کٌ زةان گُیید، گُیا نی ٍا ةٌ رهی یکدیگر شخو نی زةان
ٌ را ةٌ ٍایی خاص خُد را دارىد کٌ غریت ٍای ه اىدرهىی ىهای ظاٍریظان، زیاط خلُت

 دٍيد. ةگذارید تصانسا از اىدرهىی ه ةیرهىی زرف ةزىیم.  شادگی ةٌ آىَا راً ىهی
 

غعّتٌ را »ٍاّی صاص صُد ىْغ دارىط کٌ  ٍا ه اىطرهىی صلُت ٍا" زْاط ٍا #ه ةْفغاّم، فعٍيگ زةان ،ةلٌ

ٍا ٍؽتْم، ىٌ تيَا  ٍيگٍا ه فع آدنْان، کٌ زانِل زةان ٍهچيان کٌ نا تک«. دٍيط ٍا راً ىهی ؼادگی ةٌ آن ةٌ

دٍْم، ةلکٌ پؽتٍُا ه دٍلْغٍا ه  را ةٌ آن راً ىهی« غعّتٌ»ای دارّم کٌ  ه اىطرهىی  صلُت در هدُِد صُد زْاط

 صتع اّم. ٍا ةی تُّی ىْغ دارّم کٌ صُد ىْغاز آن-در-ٍای تارِّک تُ داالن

 

ا ٍهان م ؼْگيال ِی زّؽتو در نا ؼت، ِی ىْعهِی زْاتی ه اىگْغً ٍا ؼعچـهٌ اّن ناَد ٍاّی از آن دا #ّا از  ه َد

ًِ»رؼط کٌ ٍؽتِی صُددُش ه  ؟" ةٌ نا نیجاىاآن  کيط. اّو پؽتٍُا ه دٍلْغٍا،  نا را رٍتعی نی« ىاصُدآگا

" ىْاکاِن gene poolاىتاِن # ِی زىطگاىی ةع رهی زنْو رّـٌ دارىط، در ژن از ؼُّی، در تارِّش نْلْاردٍا ؼالٌ

"، ّا ةُزّيگان، ه از ؼُِی primatesنان، ه از آن دا در پؽتاىطاراِن ىضؽتی # ارؼاِنای تا ؼُؼه ّاصتٌ تک

" ه دهراِن Homo sapiensهرز # ؼاِن اىطّـٌ ِی پْـاتارّضِی تکُِّو آدم ٍا ٍغار ؼالٌ دّگع، در دهراِن دً

 .  ىـْيی ِی زىطگاىِی فعٍيگِی آن، از غارىـْيی تا آپارتهان چيط ٍغار ؼالٌ

 



زمانه کتاب  

23 

 

ّْتی #-ِی زّؽتیٌ اّو پاّ دٍط کٌ در زّعؼاصِت  " را در نا ؿکل نیsensualityتارّضی ؼاصتاِر زّؽاى

ِّْت نا ىـؽتٌ ه ؼعرؿتٌ " aestheticِی آن را ةٌ دؼت دارد. ةيْاِد زىطگاىِی اىؽاىِی نا اؼتتْکی # غلالى

ّْت ةٌ صُد نی ّْت اؼت کٌ رىِگ غلالى ا، صُؿا کٌ، ٍع ؼت، ّا ٍهان زّؽاى ِّْت ىاب گْعد، اّن گغةٌ غلالى

 ؿُد. فعهکاؼتٌ ىهی

 

ّْت، ناؿْو هار، در زعکت اؼت، ه اىؽاِن غلالىِی  دَاِن غلالىِی ىاب ّک دَاِن نکاىْکی ؼت کٌ ةا كُاىِْو غل

ِی اصالكی − چيان کٌ کاىت آرزه  دادً-پْؾ-" اؼت، کٌ ةع اؼاِس ىظِم ازrobotىاب ٍم ّک رهةات # ِی کّل

ٍا ه  ه ةع اؼاِس آن« فَهط نی»اش را -ٍاِی فْغّکِی ىَادً در هدُد ةات كاىُنکيط. ره کعد − زعکت نی نی

ا ٍعگغ ىهی رفتار نی درشتیبوکارکعدی کٌ ةعاِی اه ةعىَادً اىط،  تُاىط ّک كعػٌ نُؼْلی را ةفَهط ه  کيط، اّن

رگ . زّعا هدُِد اه پاٌّلذتببرداز آن  اىی" ىطارد، کٌ از آِن نُدُِد ُا اىْک اؼت ىٌ نُدُِد ِی اؼتتْک #زّؽ

 نکاىْکی.

 

عِد زةان ه « ٍا صلُت زْات»ٍا ؼت. آن  ةضِؾ آن ٍاِی ىادّطىی ٍؽت کٌ تهانْت ٍا ٍم ٍالٌ ٍا ه فعٍيگ ةع ِگ

ِی ىادّطىی  دٍيط، در دِل اّو ٍالٌ را ةٌ صُد راً ىهی« غعّتٌ»ِی دهػی، کٌ  ٍاِی زافظٌ پؽتٍُا ه اىطرهىی

عِد ٍع زةان ه فعٍيگ غالهی ٍؽت کٌ در ٍْچ آنُزؿگاً ه داىـگاٍی پيَان اىط. ةٌ ٍهْو دلْل، در ِگ عداِگ

در نطرؼٌ آنُصتيی ىْؽت، « زِػ زةاىی»تُان آنُصت، زّعا زؽْافتی ه زػ کعدىی ؼت ىٌ آنُصتيی.  ىهی

 در غالِم آن ةٌ دىْا چـم گـُد ّا دّعزناىی در آن غالم زّؽت تا آن را از آِن صُد کعد،« نادرزاد»ةلکٌ ةاّط 

 ّػيی از غعّتگی ةٌ در آنط ه صُدی ؿط. 

 

ىطاؿتٌ « لَذٌ»تهانی از آِن صُد کعدً اّط کٌ دّگع در آن  ؿُد گفت کٌ ؿها ّک زةان را ةٌ ٍيگانی نی

ةاؿْط ه اٍِل ةُنِی زةان ىتُاىيط نْان ؿها ه صُد فعق ةگظارىط ه ؿها را ةْگاىٌ ةطاىيط. از دؼت دادِن لَذٌ 

اّط ه ةا اٍِل آن چيان درآنْضتٌ اّط کٌ ؿها ٍم دّگع  زیصتوآن زةان را « غالِم» ةٌ نػياِی آن اؼت کٌ ؿها

 ىُازؿگع،—ٍاِی پيَاِن کياِّی نػياّی تُاىْط الٌّ کيْط. آىگاً نی صُد را در آن غالم ةْگاىٌ زػ ىهی

ادنان ؿُّط رهؿيی درک کيْط، از آن ؿ ةٌ را—آنْغ زن، اؿارتگع، رّـضيطگع، تٍُْو زن، ظػيٌ اىگْغ، ىْؾ دل

ةعّط.  " پیdialogicalگُّی #-ه-ٍا در ّک فضاِی گفت از صالِل گفتٌ  ٍاِی ىَفتٌ  ّا ةٌ صـم آّْط ّا ةٌ ىگفتٌ

ىرمنًتیکِیؼتِط زةاىی -ه-ّػيی در فضاِی آن زةان، ٍهچُن آدِم ةُنی، ةعاِی فَم ه تفؽِْع داد ِت ةُنی  اىلّی

ٍاؿان ةتُاىْط ةفَهْط کٌ  ٍا ه زةاِن اؿارت ٍا ه کياٌّ ػارًکيْط تا چيان چْغٍاّی را از پِػ اؼت نی پْطا 

 تُاىيط ةفَهيط. ىهی« ىااٍالن»

 
 

کاِر کارگاٍی طها کاری اشت رهی هدٌ ةیرهىی زةان، یػيی آىذایی کٌ گُیا زةان نا ةا 
تُان گفت کٌ طها ظاٍر آن  طُد. آیا در نُرد زةان فارشی ىهی زةان دیگری نُادٌ نی

گظایید، اىدرهىی آن انا  ٍایی از آن را ةٌ رهی دَان نی د ه دریچٌکيی را ندرن نی
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ٍهچيان شيتی اشت ه در آن رهاةعی پدرشاالراىٌ زاکم اشت؟ ةا ایو نظکل چٌ 
 کيید؟ نی

 

ًِ زةاىِی هاژً ّْت ه نَارت پْطا  ای پْـٌ ؼازِی صُد گُىٌ پعدازی ه هاژً نا ٍم در کارگا هر اّم کٌ در کاری اٍل

تُىط اةغارٍاّی را ةؽازد ه در اصتْار دّگعان ةگظارد کٌ ةٌ درِد کارؿان ةضُرد. انا اّو  یکعدً اؼت ه ن

ِّْت آراؼتو ه پْعاؼتِو هاژگاىِی زةاِن فارؼی ةعاِی کاؼتو از ىاٍهُاری پْـٌ ٍاِی  کاؼتی-ه-ٍا ه کم هر کٌ ةٌ ى

ّْ ِی آن ةا دَاِن نطرن ه زةان آن در راؼتاِی راةعٌ ِی  کُؿط، ةيا ىْؽت کٌ ٍهٌ ت، نیٍاِی پْـاٍيِگ نطرى

ا تـضِْف اه اّو  را زل کيط، از دهلٌ، ةٌ گفتٌ« اىطرهىی»نؽائِل آن  ِی ؿها، رهاةِط پطرؼاالراىٌ در آن را. اّن

اؼت کٌ ةا کاِر کارگاٍِی صُد ةع رهِی زةان ه افغهدن ةع انکاىاِت ةْاىِی آن در كالِب گؽتعِش هاژگاىِی آن ه 

ّْت ه ٍهچيْو ظعِح ىظعِی ن ؽائِل تارّضی ه ؼاصتارِی زةاِن ةُنِی صُد ةٌ ةازتع ؿطِن افق ىگاً ةٌ نطرى

ًِ اه، اّو پی ٍاِی زةاىِی آن ّاری نی صُاؼتٌ ؼازی، از ّک  پعدازی ه هاژً  گْعی در کاِر هاژً رؼاىط. از دّطگا

ًِ ٍم زةان ّْت ه راةعٌ تُاىط دری ةاؿط ةٌ ؼُِی فَِم نػياِی ؿياصتی ه ٍم تارّضی، صُد نی دّطگا ِی  نطرى

اىؽان ه زةان در فضاِی آن از ىظِع تکيْکی ه کارةعدی. ه اّو صُد ؿاّط ّاهری ةاؿط زةاىی ةعاِی آىاىی کٌ در 

« رهاةِط پطرؼاالراىٌ»ٍاِی دّگِع غلهی، ادتهاغی، فعٍيگی، ه ؼْاؼی ةعاِی ؼؽت کعدِن ةياِی  زُزً

 گِع ٍهْو ىکتٌ ةُدً اؼت.ام، تا کيُن ىـاى کُؿيط. تذعةٌ ٍم، ةٌ گهان نی

 

پعدازد،  اةغارٍاِی هاژگاىی ه نفَُنی کٌ اه ةعاِی ةَتع ىـاىطِن غلُِم اىؽاىی در فضاِی زةاِن ةُنِی صُد نی

ًِ گـاِّؾ زةاىی  ؼعاىذام چٌ ةؽا ةٌ گـاِّؾ ةْـتع افِق فَم ه ةعداؿتِو ؼطٍاِی ذٍيِی فعاگْعِی نطرىْت از را

تُان رؼْط. در اّو راً ةاّط ةؽْار ؿکْتا ةُد. اّو  آؼاىی ه ةا ؿتاب ىهی ف ةٌىْغ ّاری رؼاىط. انا ةٌ اّو ٍط

کام در ةْاةان صار  تاِز اؼِب تازی ىْؽت. ةلکٌ نْطاِن آن ؿتِع قتُری ؼت کٌ تـيٌ-ه-دا نْطاِن تاصت

 کيط!  ةعد ه از ؼضتِی ؼعىُؿِت صُد ٍم ؿکاّت ىهی صُرد ه ةار نی نی

 

 

 


