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مسینیمف

باتک تاصخشم 

مظعم ماقم  یگدنیامن  داهن  مق : رشن :  تاصخشم  ینیسح . میهاربا  / مسینیمف روآدیدپ :  مان  ناونع و   -  1343 میهاربا ، ینیسح ، هسانشرس : 
8000978-964-531-234-1 کـباش :  مس . 21×12 ؛. 96 ص يرهاظ :  تاصخـشم  . 1388 فراعم ، رـشن  رتفد  اههاگـشناد ، رد  يربهر 

 -- مسینیمف عوـضوم :  مـسینیمف  عوـضوم :  هماـنهژاو  تشادداـی :   96 ص . همانباتک : تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لاـیر :
 : هرگنک يدـنب  هدر  فراعم  رـشن  رتفد  اههاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  هدوزفا :  هسانـش  مالـسا  یبهذـم --  ياـههبنج 

1866700 یلم :  یسانشباتک  هرامش   305/42 ییوید :  يدنب  هدر  HQ1216/ف2ح5 1388 

همدقم

ياه شبنج  مسینیمف " و   " هلئسم تسا ، حرطم  نانز - نایوجشناد و  صوصخ  هب  رگشسرپ - ناوج ، لسن  يارب  هزورما  هک  یلئاسم  زا  یکی 
سپ دنا ، ناسنا  نادرم  دننام  نانز  رگا  دیامن : خر  تسا  نکمم  يدنچ  ياه  شـسرپ  هطبار  نیا  رد  تسا . نانز  قوقح  زا  يرادفرط  یعّدم 
نیا رب  تسین و ؟.. تلادـع  فالخ  رب  درم و  نز ، نیب  مالـسا  زیمآ  ضیعبت  شرگن  دـیؤم  اه ، توافت  نیا  ایآ  دـنراد ؟ يربارباـن  قوقح  ارچ 

. دوش یم  هراشا  اهنآ  ياه  هزیگنا  نانز و  قوقح  زا  عافد  تاـنایرج  تیهاـم  موهفم و  هب  تسخن   " مسینیمف ، قیقد " تخانـش  يارب  ساـسا ،
یـسررب دقن و  دروم  مسینیمف  هیرظن  اهنآ ، ندیـشک  شلاچ  هب  اب  هدـش ، حرط  یتسینیمف  فلتخم  ياه  هیـضرف  يرظن ، لیلحت  کی  رد  سپس 

نیملسملا مالسالا و  ـه  جح دنمجرا  رگـشهوژپ  طسوت  هک  تسا  مسینیمف  نوماریپ  تالاؤس  نیرتمهم  دیراد ، ور  شیپ  هچنآ  دریگ . یم  رارق 
امـش میدقت  ار  هعومجم  نیا  همادا  جیردت  هب  دنوادخ ، قیفوت  اب  مینآرب  تسا . هدش  یهوژپزاب  یهد و  خساپ  هزعدیز )  ) ینیـسح میهاربادیس 
نایاپ رد  دوب . دهاوخ  تسد  نیا  زا  ياه  هعومجم  ِرابرپ  هتسیاش ، هئارا  رد  ام  يامنهار  امـش ، هدنزاس  ياهداقتنا  اهداهنـشیپ و  مینک . نابوخ 
يدانق حـلاص  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  صوصخ  هب  ، خـساپ هرواشم و  هرادا  ناراکمه  هعومجم  مرتحم و  فلؤم  هناصلخم  ياه  شالت  زا 

تهج رد  ار  نازیزع  نیا  تاقیفوت  ماود  دوش و  یم  ینادردق  رکشت و  دنا ، هدرک  شالت  رثا  نیا  يزاس  هدامآ  یناوخزاب و  رد  هک  هّزعدیز ) )
تلأسم لاـعتم  دـنوادخ  زا  نایهاگـشناد - هژیو  هب  هعماـج - ینید  گـنهرف  ياـقترا  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  بتکم  هب  رتشیب  تمدـخ 

يراشتسم اضریلع  داهن  غیلبت  شزومآ و  نواعم  قیفوتلا  یلو  هللا  میراد .

مسینیمف موهفم 

؟ هن ای  هدش  هتفریذپ  مه  مالسا  رد  هک  تسا  نانز  قوقح  زا  تیامح  نآ  موهفم  ایآ  تسا ؟ انعم  هچ  هب  مسینیمف  . 1 شسرپ * 

" انیمف  " ینیتـال هملک  هشیر  زا  ثنؤم و  تیـسنج  اـب  یناـسنا  دوجوم  ياـنعم  هب  ( femme "  ) مف ، " يوسنارف نابز  ناـگژاو  گـنهرف  رد 
هـشیر اب  ( feminine  ) نینیمف ثنؤـم و  تیـسنج  ياـنعم  هـب  ( femella") المیف  " ینیتـال هشیر  ( femel  ) لـمیف تسا . (femina)
یکی زین  ( feminism "  ) مسینیمف  " هژاو تسا . هدش  هسنارف  نابز  دراو  نیتال  زا  هنانز  تایصوصخ  يانعم  هب  ( feminiuse  ) مسینیمف

هژاو ( Dictionarc Robert  ) يوسنارف تغل  گنهرف  رد  تسا . هدـش  هدوزفا  هسنارف  نابز  هب  لاس 1837  رد  هک  تسا  اـه  هژاو  نیا  زا 
راملد "1 ادنیلازور   " فیرعت ساسا  رب   " تسا . هعماج  رد  نز  شقن  شرتسگرادفرط و  هک  ینییآ  : " تسا هدش  فیرعت  نینچ  مسینیمف "  "

هک دنراد  یصخشم  ياهزاین  نانآ ) .) دنتـسه ضیعبت  راتفرگ  تیـسنج  لیلد  هب  نانز  دشاب  دقتعم  : " هک دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  تسینیمف 
رییغت اهزاین ، نیا  ياـضرا  همزـال  دـنام و  یم  هدـشن  اـضرا  ? Rosalinda Delmar, What is feminism.1 هتفرگ و هدـیدان 
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زا دنتسه ؛ فلتخم  یناعم  ياراد  مهبم و  اه ، هژاو  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  تیعقاو   1". تسا یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ماظن  رد  یساسا 
دقاف یبرغ ، عماوج  رد  ناـنز  هک  ییاـجنآ  زا  تسا . تاـملک  لـیبق  نیا  زا  مسینیمف "   " هژاو دوب . دـهاوخ  یهجو  دـنچ  اـهنآ  موهفم  ور  نیا 
سپ تشاد ؛ همادا  يدامتم  نایلاس  تیعـضو  نیا  دـنتفرگیم و  رارق  متـس  ریقحت و  دروم  هدوب و  یناـسنا  هتـسیاش  تلزنم  بساـنم و  هاـگیاج 

رابفسا تیعـضو  نیا  زا  ییاهر  يارب  ییاه  تیلاعف  زین  نانز  حطـس  رد  شخب ، يدازآ  ياه  شبنج  اه و  بالقنا  روهظ  یمومع و  يرادیبزا 
نرق رخاوا  زا  دوب . نانز  هاگیاج  قوقح و  زا  عافد  يارب  تفاـی - ترهـش  مسینیمف "   " هب دـعب  هک   - اـه شبنج  نیا  زا  یکی  تفرگ . تروص 

 " نانز يارب  هباشتم  ناسمه و  قوقح  هب  یبایتسد  يارب  شالت  : " نآ یلـصا  فده  هکدیدرگ  قالطا  یـشبنج  هب  هژاو  نیا  دعب ، هب  مهدزون 
هناقداص هک  یناسک  همه  مینادب ، هک  تسا  تیمها  زئاح  هتکن  نیا  : " هک دننک  یم  ناعذا  یبرغ  نارگـشهوژپ  مسینیمف و  نایعدم  دوخ  دوب .

رب ار  نانز  عفانم  هک  یـسک  تسا . عفانم  نیا  ریـسفت  هوحن  مهم  هلئـسم  دنتـسین . تسینیمف  دنتـسه ، لئاق  تیمها  ناـنز  عفاـنم  يارب  دـنیوگیم 
زا اما  دزادرپب ؛ نانز  عفانم  زا  تیامح  هب  ًاـعقاو  تسا  نکمم  یـصخش  نینچ  تسین . تسینیمف  دـنکیم ، ریـسفت  نز  هب  یتّنـس  شرگن  ساـسا 

: زا لقن  هب  تیمکاح 1 . تحت  هعماج  اه ، تسینیمف  رظن  زا  تسا ! هدـش  اطخ  راچد  عفانم  نیا  تخانـش  رد  ًاساسا  تسینیمف ، کـی  هاگدـید 
(، 1375 نارهت ، زکرم ، رـشن   ) دئاق همجرت م . یـسایس ، ياه  يژولوئدیا  رب  يا  همدـقم  نارگید  يزنکم و  نای  رد : مسینیمف  دروفلیو ، کیو 

درم و نز و  تسا  هتسیاب  ادتبا  نیاربانب ،  1 " تسا . هدوب  رالاس " درم   " هملک کی  رد  نانز و  عفاـنم  هیلع  نادرم و  عفن  هب  نادرم ، ص 346 .
هدـس ات  برغ ، ناهج  رد  نز  زا  تیامح  نایعّدـم  ددرگ . حرطم  اهنآ  هب  طوبرم  ثحابم  هاوگ  نآ  دوش ؛ فیرعت  تسرد  مه  اب  اهنآ  تبـسن 

رد تسیچ ؟!  یتسینیمف  شبنج  ییاپرب  زا  نانآ  هزیگنا  دوصقم و  دـید  دـیاب  سپ  دنتـشادن ، رواب  ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  نز  نیـشیپ ، ياـه 
دقعنم عوضوم  نیا  یسررب  يارب  هسنارف  رد  یـسنارفنک  لاس 586 م  رد  هک  نانچ  دـش ؛ یم  دـیدرت  نز  تیناسنا  رد  ییاپورا ، یملع  عماجم 
ناسنا اما  تسا ؛ ناسنا  نز  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  دایز ، ياه  یـسررب  ثحب و  زا  دـعب  هن !؟ اـی  تسا  ناـسنا  نز  اـیآ  هک  دـش 

کش و هن ، ای  دنتـسه  حور "  ياراد "  نانز  ایآ  هکنیا  لصا  رد  زین  نآ  زا  لـبق   2 تسا . هدش  قلخ  نادرم  هب  تمدـخ  يارب  طقف  هک  یلیفط 
رد تنارود "  لیو   " هتفگ هب  یناویح . حور  اما  دنتـسه ، حور  ياراد  نانز  هک : دـش  هتفرگ  هجیتن  رظن  لدابت  ثحب و  زا  سپ  هدومن ، دـیدرت 

ینونک نارود  رد   3 دنک ! تاعارم  ار  نآ  نوناق  ساسا  رب  دشاب  ریزگان  درم  هک  دندوب  یقح  ياراد  رتمک  لاس 1900 ، دودح  ات  نانز  اپورا 
رارق ضیعبت  زواـــجت و  متــــس و  دروـــم  مـــه  زاـــب  هدــــش ، داـــجیا  تـــالوحت  ناـــنز و  داـــیز  ياـــه  تفرــــشیپ  دوـــجو  اــــب  زین 

Andrew.Altman,;Arguing about Law; an Introdution to legol Philosophy U.S.A:.1
، بایرز سابع  همجرت  هفـسلف ، تذل  تنارود ، لیو  . 3 ص 176 . مالسالا ، یف  هأرملا  یـسینم ، هیماس  . wadsworth, 1996;p179. 2
هک ییاج  ات  دوش ! یمن  تیاعر  نانآ  یناسنا  نأش  دنریگیم و  ص 150 . ، 1373 نارهت : متشه ، پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  )

يور زا  ای  زنط  هب  هتـشاگن  رـشب  قوقح  یناهج  هیمالعا  بیوصت  درگلاس  نیمهاجنپ  تبـسانم  هب  هک  يا ، هلاقم  رد  نز  ناگدنـسیون  زا  یکی 
تنوشخ اه و  ضیعبت  همه  نیا  اب  دسیون : یم  دنتـسه )؟ ناسنا  نانز  ایآ  ? ( Are women Human  ) ناونع تحت  یتحاران ، مشخ و 

رـشب قوقح  یناهج  هیمالعا  تاررقم  یلک  مکح  لومـشم  ناسنا و  نز ، تفگ : ناوت  یم  مه  زاب  اـیآ  ناـنز ، زا  يرازبا  ياـه  هدافتـسا  اـه و 
مالسا  1 دریگیم ؟ رارق  دـناد ، یم  يواسم  قوقح ، زا  يرادروخرب  رد  ار  همه  دسانـش و  یم  قح  ياراد  ناسنا ، ناونع  هب  ار  ناسنا  هک  تسا 

رد دـنکیم . عافد  هناقداص  نانز  قوقح  زا  دـنک ؟ یم  یفرعم  ربارب ، قوقح  اـب  هاـگیاج و  تلزنم و  کـی  اـب  فیدر و  کـی  رد  ار  درم  نز و 
نیا اـب  یلو  تسا . هدـش  ررقم  یقوقح  ناـنآ  يارب  نادرم  دـننامه  تسا و  رادروخرب  یناـسنا  يـالاو  تیـصخش  زا  ناـنز  یمالـسا ، شرگن 

هب دریذپ . یمن  ار  نانآ  نیب  قظنم  یب  یکیناکم و  هباشت  درم ، نز و  تایحور  ناور و  مسج و  رد  يراتخاس  ياه  توافت  هب  هجوت  اب  دوجو ،
یناسمه دراوم ، همه  رد  اج و  همه  اما  تسا ؛ تلادع  ياضتقم  يربارب  هن . هباشت  اما  يرآ ؛ يربارب   " يرهطم ، یضت  رم   " دیهـش داتـسا  لوق 

ياه هنیمز  ظاحل  هب  هن  مسینیمف -  اب  نانز ، تلزنم  قوقح و  زا  یعقاو  يّدج و  يرادفرط  مغر  هب  مالسا  تهج  نیا  زا  دوب . دهاوخن  هباشت  و 
catharine Macinnom; Reflections on.1 درادن . ییوسمه  یناوخمه و  چیه  نآ  ِینابم  اه و  هزومآ  ظاحل  هب  هن  شیادیپ و 
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رد يدیدرت  هن  هک  تسا  نآ  تیعقاو  . the universal Declaration of Human Rights; Netherland;1998;p.171
یمن نکیل  تسه ؛ یناسنا  تیهام  رد  نادرم  اب  نانآ  يدـننامه  نانز و  تیناـسنا  رد  یکـش  نیرتمک  هن  دراد و  دوجو  ضیعبت  یتشز  حـبق و 
نانز هیلع  ضیعبت  عفر  نویسناونک  هک  هنوگ  نآ  تسا : ضیعبت  درم  نز و  نیب  یقوقح  توافت  هنوگره  هک  تفریذپ  ار  ضرف  شپ  نیا  ناوت 

ای (، exclusion  ) انثتـسا اـی  (، distinction  ) زیاـمت هنوگ  چـیه  دوـجو  هداـم  نیا  تسا . هتـشاد  ررقم  دوـخ  نیتـسخن  هداـم  ناـمه  رد 
ضیعبت یفن  هک  یلاح  رد  دـناد ؛ یم  نانز  قح  رد  متـس  هجیتن  رد  ضیعبت و  ار  یتوافت  هنوگ  ره  هتفاتنرب ، ار  ( restriction  ) تیدودحم
تلادـع يربارب و  لابند  هب  نآ ، هباـشم  دانـسا  روکذـم و  نویـسناونک  ور ، نیا  زا  تواـفت . یفن  لـباقم  رد  هن  تسا ، یتلادـع  یب  لـباقم  رد 

طیارـش اهدادعتـسا و  توافت  هب  هجوت  نودب  درم -  نز و  قوقح  يدننامه  یکیناکم و  هباشت  لابند  هب  هکلب  تسین ؛ ضیعبت  یفن  یقوقح و 
هنوگره زا  رود  هب  یتـخاونکی و  لـماک و  يربارب  لـصا  مسینیمف ، ياـه  ناـمرآ  نیرت  يروحم  زا  یکی  تسا . ناـنآ  ینیوـکت - يدوـجو و 

هدومن و ناعذا  نانآ  يالاو  تلزنم  تیصخش و  رد  نانز  یقیقح  هاگیاج  هب  رواب  اب  مالسا  نیاربانب ، تسا . نادرم  نانز و  قوقح  نیب  توافت 
هدیزرو مامتها  رارـصا و  نانآ  زا  ییادز  متـس  نز و  قوقح  تلزنم و  ءایحا  رد  مالـسا  هکلب  تسا ؛ هدومن  ررقم  نانآ  اب  بسانتم  قوقح  مه 
ياتـسار رد  ار  نآ  زا  هتـساخرب  ناـیرج  و  دـنکیم ، هئطخت  ار  مسینیمف  یتسینیمف ، ياـه  هزومآ  هزیگنا و  یناـبم ، ظاـحل  هب  کـلذ  عم  تسا ،

. دنک یمن  یقلت  نانز  يارب  دنمدوس  یعقاو و  تیامح 

یتسینیمف شبنج 

. دیهد حیضوت  میارب  نآ  هب  دقتعم  ياه  هورگو  یتسینیمف  شبنج  هرابرد  شسرپ 2 . *

هدش حرطم  شبنج  نیا  رد  ینوگانوگ  ياه  هاگدید  هدنارذگ و  ار  یبیشن  زارف و  رپ  خیرات  نانز ، یقوقح  يربارب  یهاوخ و  يدازآ  شبنج 
مسینیمف و لایسوس  لاکیدار ، مسینیمف  یتسیـسکرام ، مسینیمف  لاربیل ، مسینیمف  زا : تسا  ترابع  یتسینیمف ، ياه  شیارگ  نیرت  مهم  تسا .

یقوقح يربارب  هار  رد  ناملـسم  نانز  تیلاعف  هدرب و  مان  زین  یمالـسا  مسینیمف  ترابع  زا  اوران  هب  ریخا  ياه  ههد  رد  نردم . تسپ  ِمسینیمف 
دحاو يرکف  ماظن  کی  یتح  ای  دـحاو و  هیرظن  کی  یتسینیمف ، شبنج  تسا !! هدـش  یفرعم  ترابع  نیا  اـب  یمالـسا ، ياـهروشک  رد  دوخ 
داجیا هعماج و  رد  نانز  تیعقوم  ياقترا  نانآ ، هغدغد  نیرت  مهم  نیا ، وجو د  اب   1 دراد . دوجو  نآ  رد  يددعتم  راکفا  ارآ و  هکلب  تسین ؛

stephe w. Lhttle john;Theories of Human.1 یتسینیمف شبنج  زاـغآ ، رد   2. تسا درم  نز و  نـیب  یناـسمه  يربارب و 
communication;5 th Edition; Belmont,California: wads worth publishing company.
هسنارف و رـشب  قوقح  هیمـالعا  رد  هدـش  ناـیب  برغ و  رد  مکاـح  راکـشآ  يرـالاسدرم  هب  ضارتعا  یعون   2.Altman;op.cit; p.180
یـسایس و  ) رت مهم  رت و  ساسح  هلحرم  دراو  هیلوا ، هلحرم  زا  رذگزا  سپ  مسینیمف  دندوب . هتفرگن  رظن  رد  نانز  يارب  یقح  هک  دوب  اکیرمآ 

سنج ود  نیب  عیزوت  هعلاطم  لابند  هب  هتفرگ ، دوخ  هب  یکیژولوئدیا  یـسایس و  يدـُعب  رـصاعم ، مسینیمف  ناس ، نیدـب  دـش . یکیژولوئدـیا )
مـسیناموا تیروحم  هتینردـم و  يرکف  ینابم  اـب  برغ ، ینیب  ناـهج  رب  ینتبم  سناـسنر و  دولوم  مسینیمف ، شبنج   1 تسا . ثنؤم  رکذـم و 

کی چیه  رد  سپ  تسا . یحو  تیاده  زا  زاین  یب  عیرشت و  ردصم  ناسنا  هک  تسا  راوتـسا  ضرف  شیپ  نیا  رب  تسا  اه  شیارگ  نیا  تسا .
- اه تسینیمف  رظن  دروم  فده  تسین . هتفریذـپ  یعامتجا ، نوئـش  رد  نید  تیمکاح  هب  داقتعاو  یحو  هب  لّسوت  یتسینیمف ، ياه  شیارگزا 
رد یناسمه  هباشت و  هب  ار  دوخ  ياج  تیـسنج ، ساـسا  رب  يراذـگ  تواـفت  نآ  رد  هک  تسا  يا  هعماـج  اـهنآ - ناوارف  فـالتخا  دوجو  اـب 

، برغ ینیب  ناهج  ساسا  رب  وصا ًال  دـبای . ققحت  يدام "  هافر  زا  يرادروخرب  رد  يربارب   " نامرآ ات  دـهدب  اه  تصرف  تاـناکما و  قوقح ،
یعامتجا و دـعب  رد  يرالاسدرم  رگید ، هیواز  زا  تسا . اه  تیلاعف  تیاغ  دوش ، یم  لماش  ار  يدام  روما  اهنت  نآ  هریاد  هک  هافر  رد  هعـسوت 
stephen;op..1 تسا . هدوب  فلتخم  ياه  تسینیمف  داـقتنا  دروم  هراومه  يا - هتـسه  هداوناـخ  رد  هژیو  هب  هداوناـخ - رد  يرالاسردـپ 
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ییوج و تذـل  اـهدرکلمع ، ِيدازآ  رب  دـیکأت  اـب  هتـسناد ، نیناوق  عضو  رد  ار  ناـنز  یتسدورف  هشیر  لاربیل ، ِياـه  تسینیمف  . cit; p.237
تسینیمف دندوب . هنابلط  يربارب  فادها  هب  لین  يارب  هعماج  یعامتجا  یسایس و  راتخاس  نیناوق و  حالـصا  راتـساوخ  هناروحمدوخ ، تیاضر 

. دندوب نانز  ِییاهر  روظنم  هب  يداصتقا  ماظن  لکش  رییغت  راتساوخ  هتسناد ، نانز  تراسا  ببـس  ار  یـص  وصخ  ّتیکلام  تسیـسکرام ، ياه 
راتخاس نیرت  يداینب  يداژن ، یبهذـم و  یموق ، یتاقبط ، ياه  متـس  اـه و  ضیعبت  ماـمت  ناـیم  زا  دـندوب : دـقتعم  لاـکیدار ، ياـه  تسینیمف 
دوجوم تازیامت  ندرب  نیب  زا  شیارگ ، نیا  ِیـساسا  تفایهر  تسا . يرالاسردـپ "   " ماـظن ناـمه  هک  دراد  قلعت  تیـسنج "   " هب يرگمتس 

یتسدورف هشیر  لاکیدار ) یتسیـسکرام و  ِمسینیمف  هاگدـید  ود  قیفلت   ) مسینیمف لایـسوس  هاگدـید  زا  تسا . رکذـم  ثنؤم و  دوجوم  ناـیم 
يداصتقا ماظن  حالـصا  رب  هوالع  زین ، تیعـضو  نیا  زا  ییاهر  هار  هدوب و  يراد  هیامرـس  ماظن  مه  هنارالاسدرم و  ِیتَیـسنج  ماـظن  مه  ناـنز ،

دقن اب  نردم ، تسپ  ياه  تسینیمف  تسا . یتخانـش  ناور  یگنهرف و  ظاحل  زا  دوجوم  تیعـضو  حالـصا  مسیلایـسوس ، ّتیمکاح  هعماج و 
ياه توافت  دوجو  تیبسن و  رب  دـننک - یم  هئارا  نانز  هاگن  زا  ناهج و  زا  لومـش  ناهج  دـحاو و  يریـسفت  هک  یتسینمف - ياه  هلحن  ماـمت 

. دندوب دقتعم  یتسینیمف  رکفت  رد  ییارگ  ترثک  یگناگدنچ و  هب  هدرک و  دیکأت  يرکف  یگنهرف و 

یتسینیمف ياه  وم ج 

؟ تسانعم هچ  هب  مسینیمف  مود  جوم  ای  لوا  جوم  الثم  تسیچ ؟ یتسینیمف  جاوما  زا  دوصقم  شسرپ 3 . * 

ياه شرگن  یتدیقع و  ياه  هاگدید  ساسارب  يدنب  میـسقت  کی  درک . يدنب  هتـسد  ناوت  یم  فلتخم  يایاوز  زا  ار  یتسینیمف  ياه  شبنج 
هعماـج رظنم  زا  مسینیمف  شبنج  رگید  يدـنب  میـسقت  اـما  دـنزادرپب . نردـم  تسپ  لایـسوس و  تسیـسکرام و  لاربـیل ، هب  هک  تسا  یـسایس 

عطقم جوم ، هس  نیا  زا  کی  ره  دـش و  یم  میـسقت  جوم  هس  هب  یتسینیمف  شبنج  نانآ ، هاگن  زا  تسا . یخیراـت  عطقم  ياـنبم  رب  ناـسانش و 
مهدزون نرق  لیاوا  زا  جوم  نیا  مسینیمف  لوا  جوم  تسا : هدمآ  نایم  هب  مراهچ  جوم  زا  نخـس  ًاریخا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  یـصاخ  ِیخیرات 

قوقح هب  یبایتسد  جوم ، نیا  یگژیو  نیرت  مهم  تشاد . همادا  دش - اطعا  يأر  ّقح  نانز  هب  اکیرمآ  رد  هک   - يدالیم ات 1920  هدش و  زاغآ 
نرق ِمتفه  ههد  ات  موس  ههد  زا  یبرغ ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نانز  يارب  يأر  قح  ندش  دازآ  اب  دوب . هجوت  دروم  ربارب  یـسایس  یندم و 

يوسنارف راوبود " نومیـس   " يربـهر هب  متـسیب  نرق  متفه  ۀـهد  زا  جوم ، نیا  مسینیمف  مود  جوم  تشاذـگ . لوفا  هب  ور  شبنج  نیا  متـسیب ،
یگنهرف یناور و  یعامتجا ، ياه  هنیمز  یمامت  رد  درم  نز و  لماک  يربارب  راتساوخ  نادرم "  نودب  نانز   " راعش تیروحم  اب  دش و  عورش 

تکرـش عیـسو و  حطـس  رد  هنادرم  ياهراتفر  زورب  هب  ناـنز  قیوشت  جاودزا و  حـیبقت  درجت و  رب  دـیکأت  اـب  اـه  تسینیمف  هرود  نیا  رد  دوب .
هب يراد  هناخ  يرـسمه و  يردام و  ياه  شقن  شریذـپ  رگید ، يوس  زا  دـندرک ! دـیدشت  ار  جوم  نیا  يداصتقا ، ياه  تیلاعف  رد  هدرتسگ 
نآ ندرب  نیب  زا  فذـح و  راتـساوخ  هدـش ، هتـسناد  نانز  هب  تبـسن  ضیعبت  ملظ و  ۀـشیر  نانز و  رب  نادرم  طلـست  ياه  هنیمز  ناـنز  هلیـسو 
نیا نوناک  نانز - رب  دراو  ياه  متـس  ير ? ناونع  هب  يرالاسدرم -  گنهرف  حیبقت  اب  موس  جوم  ياه  تسینیمف  مسینیمف  موس  جوم  دـندوب .

، گنهرف نیا  زا  ییاهر  يارب  تسا . هتفای  زورب  فلتخم  ياه  شناد  رد  هک  دنناد  یم  نآ  هب  شرگن  هوحن  ناهج " و  ریسفت   " رد ار  گنهرف 
يدرکیور اب  صاخ و  یتاعلاطم  ياه  هزوح  یتسیاب  ور ، نیا  زا  دوش . هئارا  هنانز  يریـسفت  داهج  زا  هتـسیرگن و  ناهج  هب  نانز  هاگن  اب  دـیاب 

. درک شهو  ژپ  نآ  رد  داجیا و  تسا - یسایس و ... هفسلف  یـسانش و  تفرعم  تایهلا ، قالخا ، زا  هنانز  يریـسفت  هب  فوطعم  هک  یتسینیمف -
دودح ظفح  دهعت و  هب  ییانتعا  یب  یـسنج و  طباور  رد  يراب  دنب و  یب  هب  يداقتنا  نایرج  دیدج ، جوم  مارآ ) جوم   ) مسینیمف مراهچ  جوم 

اب يدالیم  ههد 90  لیاوا  رد  هنارتخد " 1  تردـق   " نایرج تسا . مسینیمف  شبنج  رد  يریگ  تهج  کی  نایرج  نیا  تسا . طـباور  نیا  رد 
رازآ و زا  داقتنا  اب  نآ  رد  هک  دندرک  یم  پاچ  دوخ  نارادتسود  يارب  یتالجم  نای ، رج  نیا  یشروش  نارتخد  دش . زاغآ  لآ  هدیا  يرکفت 
رب دیکأت  اب  هک  يدالیم  ههد 60 و 70  ياه  تسینیمف  فالخ  هب  دندرکیم ، حرطم  رت  یناسنا  هعماج  داجیا  يارب  ار  دوخ  دیما  یسنج ، تیذا 
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رد دیاب  يرادراب  زا  يریگـشیپ  درادن و  يراگزاس  يرـشب  تعیبط  اب  تسا و  اه  هدنزاب  صتخم  ینمادکاپ ، ظفح  دـنتفگیم  یـسنج ، يدازآ 
يارب يا  هلیـسو  ار  نآ  هک  ارچ  دـندوب ، فلاخم  فافع  موهفم  اب  نانآ  عقاو  رد  تسا و  یتسرد  راک  نینج  طقـس  دـشاب و  ناناوجون  رایتخا 

نیا دوش  لئاق  تیمها  قوقح  زا  شیب  تمارک  يارب  هک  دنتسه  یـشبنج  راتـساوخ  اه  تسینیمف  دیدج ، جوم  رد  دنتـسن . اد  یم  هنادرم  متس 
رگید دـنوش ، رتگرزب  یتقو  ناوج  نانز  نیا  دـیاش  تسا و  دـقتعم  ییالاب  یـسنج  ياهرایعم  هب  لاح  نیع  رد  اما  تسا  نانز  یماـح  ناـیرج 
يدنو . Girl power" Movement. 2."1 2 دنریذپب . ار  اهنآ  دنناوت  یمن  مسینیمف  نایرج  ناربهر  نوچ  دـنناوخن  تسینیمف  ار  دوخ 

رـشن نارهت : يرادـملع ؛ روپ  اسیرپ  یندـم و  هنامـس  صیخلت : همجرت و  دـنروآ ؛ یم  يور  فاـفع  هب  نارتخد  سوم ؛)  ) یل یـسنان  تیلش و 
ات 219. ص 199  1388 ؛ فراعم ،

مسینیمف شیادیپ 

؟ تسا هدوب  هچ  مسینیمف  شیادیپ  لماوع  اه و  هنیمز  شسرپ 4 . *

لوط رد  اما  دنراد ؛ يرشب  هعماج  دربشیپ  رد  یمهم  رایسب  مهس  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  یناسنا  هعماج  زا  یمهم  شخب  نانز  هکنآ  دوجو  اب 
دقاف مورحم و  قوقح  همه  زا  ناتـساب  مور  رد  نانیا  تسا . هدشن  تیاعر  اهنآ  یناسنا  نأش  قوقح و  هدـش و  نانآ  هب  يرایـسب  متـس  خـیرات 
نوچ دنتـشادن ، يا  هرهب  يداصتقا  قوقح  زا  دـندش و  یم  هلماعم  كولمم ، ءیـش  نوچمه  یتح  دـندوب ! یتلزنم  نأش و  هاگیاج و  هنوگره 

هب لقادـح  هکلب  دـندش ؛ یم  هتخانـش  ریقح  یقولخم  اهنت  هن  زین  ناتـساب  نانوی  رد   1 دـش ! یم  غیرد  نانآ  رب  ناسنا ، ناونع  قـالطا  زا  الـصا 
اجنآ رد  دـهد . ماجنا  نز  اب  ار  يراتفر  هنوگره  دوب  زاجم  وا  دوب و  درم  رایتخا  رد  ءیـش  دـننامه  نز  دـش ! یمن  راتفر  نانآ  اب  ناسنا  ناونع 
نیا زا  رتهب  تیعضو  نایناکشا ، نایـشنماخه و  رـصع  ناریا  رد   2. دـندوب يداصتقا  ياه  تیلاعف  یناسنا و  قوقح  هنوگره  زا  هرهب  یب  ناـنز 

هدرتسگ تارایتخا  ياراد  نادرم  اجنآ  رد  . تسا هدوب  همه  زا  رتراب  ّتقر  مالسا ، زا  لبق  تیلهاج  هرود  ناتـسبرع و  رد  نانز  تیعـضو  دوبن .
دیمحلادبع دومحم  . 2 . 26 ص 25 - الس م ، الا  یف  هأرملا  یـسینم ، هیماس  لباق 1 . هدـش و  یقلت  نارهوش  ناردـپ و  کلم  نانز  یلو  هدوب ؛

لمع تیلهاـج ، رد  جـیار  ياهتنـس  نیرتدـب  زا  یکی  دـنا ! هدوب  هلماـعم  ص 19 . يرخـألا ، تانایدـلا  مالـسالا  نیب  هأرملا  قوهقح  دـمحم ،
تیعـضو نیمه  اهنآ - رد  فیرحت  عوقو  لیلد  هب  زین - ناـیدا  زا  یـضعب  ناـیم  رد   1 تسا !! هدوب  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  یناـسناریغ 

، تعیبط يور  زا  ناگدـنب ، نانز و  دـنیرفآ ! یم  ار  نز  تسا ، ناوتان  درم ، ندـیرفآ  زا  هک  اـجنآ  تعیبط  دوهی : موق  هدـیقع  هب  تشاد . همادا 
شا هناگهد  ياه  نامرف  زا  دنب  نیرخآ  رد  هوهی "  . " دنتسین یمومع  ياهراک  رد  تکرش  راوازس  هجو  چیه  هب  دنتسه و  تراسا  هب  موکحم 

نایدوهی دنتـسناد . یم  یتخبدب  تبیـصم و  هیام  ار  نز  نایدوهی ،  2. درک رکذ  لوقنمریغ  لاوما  ناـیاپراچ و  فیدر  رد  ار  ناـنز  یـسوم ، هب 
دهع هب  هک  رـسپ  اما  درک ؛ یم  لسغ  هرابود  یتسیاب  دییاز ، یم  رتخد  هک  يردام  دـندرک . یمن  نشور  عمـش  رتخد ، دـلوت  ماگنه  هب  میدـق ،
نیا  3 " يدـیرفاین ! نز  رفاـک و  ارم  هک  مرازگـساپس  ار  وت  ایادـخ ! : " درک یم  رارکت  دوـخ  زاـمن  رد  هشیمه  دـیلاب ، یم  هوـهی "   " اـب دوـخ 

ات اپورا  رد  هک  میدرک  لقن  تنارود "  لیو   " زا رت  شپ  هکلب  دوب . هدـنام  یقاب  زین  یطـسو - نورق  رد  یتح  اپورا - رد  راب ، فسا  تیعـضو 
خـساپ ریخا ، نورق  رد  نانز  قوقح  زا  عافد  ياه  تضهن  تفگ : ناوت  یم   4 دندوب . رادروخرب  يزیچان  قوقح  زا  نانز  متسیب ، نرق  هناتـسآ 

سابع همجرت  هفـسلف ، تاذل  تنارود ؛ لیو  . 2 ص 22-21 . نامه ، تبـسن 1 . یبرغ  گنهرف  تشذگ ? عضوم  هب  حیحـص - هن  و  یعیبط -
ص نامه ، تنارود ، لـیو  . 4 ص 149 . نامه ، . 3 ص 48 1 . (، 1373: نارهت متـشه ، چ  یگنه ، رف  یملع و  تاراشتنا  تکرـش  ( ؛ باـیرز

نز نز و  یتخبدـب  لماع  ار ، درم  هک  دـیآ  دوجو  هب  یبتاکم  تسا  یعیبط  دـننادب ، ناسنا  همین  ار  نز  هک  ییاج  رد  تسا . هدوب  نز  هب  . 150
ناـنز تیمورحم  رد  هشیر  هدوب و  یبرغ  يا  هدـیدپ  وا ، قوـقح  تلزنم و  نز و  زا  يرادـفرط  ياـه  شبنج  ور  نیا  زا  دـنادب . رترب  سنج  ار 
جوا یبرغ و  ندـمت  یعدـم  ياه  تلم  اه و  تلود  يرگمتـس  باتزاب   " مسینیمف ،  " روهظ عقاو ، رد  دنتـشاد . یناسنا  هیلوا  قوقح  زا  یبرغ 
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، تیکلام قح  زا  هن  دـندوب و  رادروخرب  يدازآ  قح  زا  هن  نیـشیپ  ياه  هدـس  ات  ییاپورا ، نانز  تسا . هدوب  اـهروشک  نیا  رد  نز ، تیمولظم 
هب یعامتجا - ياه  هدـیدپ  هک  اـجنآ  زا  ندـش ! تاـختنا  ندرک و  باـختنا  يأر و  قح  عاـمتجا و  رد  یـسایس  تکراـشم  قح  لاغتـشا ، قح 

؛ تسا اهنآ  یخیرات  ياه  هشیر  نتسناد  ِورگرد  اهنآ ، هتسیاش  قیقد و  مهف  دریگ ، یم  لکـش  دنور  کی  یط  رد  یقوقح - لئاسم  صوصخ 
هراشا یخیرات  دهاوش  زا  یضعب  هب  قوف  ياعدا  تابثا  يارب  ور  نیا  زا  دنتـسه . یخیرات  دنور  اه و  هشیر  نامه  باتزاب  اه ، هدیدپ  نیا  اریز 

لاـس 1789) رد  رـشب  قوقح  هحیـال  ناونع  هب   "  ) هسنارف ریبـک  بـالقنا   " رد یلم  ياروش  سلجم  يوس  زا  هک  يا  هحیـال  رد  . 1 دوش . یم 
هب سلجم ، رد  نانز  روضح  ینوناق و  يربارب  اب  یتح  دوب . هدش  حرط  نادرم  يارب  طقف  یناسنا ، قوقح  يربارب و  لئـسم ? دیدرگ ، بیوصت 

 " گنوگد پمیلوا   " مناخ دش . ور  هبور  هسنارف  یبالقنا  نانز  تفلاخم  اب   " نادرم - قوقح   " مان هب  هیمالعا - نیا  دش . یم  دروخرب  تدش 
يرشب قوقح  هیمالعا   " هب ضارتعا  نانز " و  قوقح   " مان هب  يدیدج  هیمالعا  راشتنا  زا  سپ  شنامزر - مه  و  سیراپ ) یبالقنا  ناربهر  زا  )

، سلجم ناگدنیامن   1 دنداد . تسد  زا  نیتویگ  هغیت  ریز  رد  ار  ناشرس  ندوب ، یبالقنا  دض  مرج  هب  تسناد - یم  نادرم  صتخم  ار  قح  هک 
نایم هناخ و  زا  جراخ  رد  راک  ماجنا  زا  ار  نانز  هجیتن ، رد  هدرمـش و  كانرطخ  یمومع  مظن  يارب  هداوناـخ  زا  جراـخ  رد  ار  ناـنز  تیلاـعف 
رـشب قوقح  هیمالعا  اب  نراـقم  اـکیرما - لالقتـسا  هیمـالعا  رد  زین  نادرم  قوقح  اـب  هبناـج  کـی  دروخرب  نیمه   2 دنتـشاد . یم  زاـب  نادرم 

يرالاسدرم هب  ضارتعا  یعون  عقاو  رد  یتسینیمف  شبنج  زاـغآ ، رد  ور  نیا  زا  دـماین . ناـیم  هب  ینخـس  ناـنز ، قوقح  زا  داد و  خر  هسنارف -
؛ دوب يأر  قح  بسک  ییاکیرما ، یسیلگنا و  ياه  تسینیمف  هتـساوخ  نیرت  یلـصا  دعب ، هب  لاس 1860  زا  . 2 دوب . برغ  رد  مکاح  راکـشآ 

شبنج لاـس 1891  رد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ يأر  بسک  لوا ، هجرد  رد  ربارب ، ياـه  تصرف  هـب  یباـیتسد  هار  اـهنت  دـندوب  هدـش  دـعاقتم  اریز 
شبنج تفرگ . یللملا  نیب  لکش  نانز  تازرابم  نرق ، نیمه  رخاوا  رد  دش و  ناملآ  نانز  يأر  قح  راتساوخ  ناملآ ، یـسارکومد  لایـسوس 

لبق دیدرگ . نانز  هب  يأر  قح  ياطعا  راتساوخ  لاس 1915  رد  نآ  زا  سپ  تراگتوتشا و  رد  لاس 1907  رد  نانز  یتسیلایسوس  یللملا  نیب 
يارب ار  قـح  نیا  لاس 1920 ، رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد 1918 و  ناتـسلگنا  نآ  زا  سپ  رد 1913 و  ژورن  رد 1893  دـنلیزوین  اهنآ  زا 
مکلم .2 ص 115 . ش 9 ، هعسوت ، باتک  یتسینیمف ، ياه  هیرظن  نیوکت  رصتخم  هچخیرات  يوسوم ، هموصعم  . 1 دنتخانش . تیمسر  هب  نانز 

قح بسک  رد  نانز  تیقفوم  1377 ص 28 . نارهت ، ، نایبت یتاراشتنا  یگنهرف  هسسؤم  یثالث ، نسحم  همجرت  ، نید یسانش  هعماج  ؛ نوتلیمه
تـسینیمف لوا ، یناهج  گنج  زا  لبق  رد  ژورن  دـنالنف و  اکیرمآ ، ایلارتسا و  تالایا  یخرب  دـنلزوین ، لـیبق  زا  اـهروشک  زا  یـضعب  رد  يأر ،

نز دش و  ایحا  نز  یناسنا  تمارک  مالـسا ، روهظ  اب  هک  دوب  یتروص  رد  اهنیا   1. درک رت  ممـصم  دوخ  هزرابم  رد  ار  ناهج  طاقن  رگید  ياه 
هب نداهن  تمرح  درک و  عونمم  ار  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  مالسا  دیدرگ . حرطم  يرشب  تایح  رکیپ ? زا  یمین  ناونع  هب  درم ، رانک  رد 

تکراـشم رگید  ياـهراک  یگنهرف و  یـسایس و  یعاـمتجا ، روما  رد  مالـسا  ردـص  ناـنز  ور ، نیا  زا  داد . رارق  دوـخ  میلاـعت  وزج  ار  ناـنز 
رنرو .1 تسا . هتسبن  رب  تخر  ًالماک  تیلهاج  شیدنا ? تابوسر  زونه  زین  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  رد  مینک  یم  ناعذا  هچرگ   2. دنتشاد

ص 20-19 هأرملا ، قوقح  سرافوبارداقلادبع ، دمحم  .2 ص 98 . یجیهال ، الهش  همجرت  ییاهر ، يوجتسج  رد  نز  نسنوت ،

مسینیمف ياه  هزیگنا 

؟ تسیچ یتسینیمف  ياه  شبنج  ناهنپ  راکشآ و  ياه  هزیگنا  شسرپ 5 . *

يریگ لکـش  ياهرتسب  اه و  هنیمز  نایب  رب  هوالع  دـنا و  هدرک  یناوارف  تاـقیقحت  یتسینیمف ، تاـنایرج  ياـه  هزیگنا  راـبرد ? نارگـشهوژپ 
هب رد  یساسا  لماع  هس  تفگ ، ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  دنا . هدرمشرب  تانایرج  نیا  ناهنپ  ياه  هزیگنا  زا  ار  یساسا  لماع  دنچ  مسینیمف ،

تسا نشور  نادرم  یبلط  توهش  ینار و  سوه  .1 تسا : هتـشاد  ار  ریثأت  نیرتشیب  نانز ، قوقح  زا  عافد  ياه  تضهن  دشر  ندـمآ و  دوجو 
" باجح  " لیبق زا  ییاهدـنب  دـیق و  شیب  مک و  ناـنز  ینید - ياـه  ماـظن  رد  صوصخ  هب  - يرـشب ياـهگنهرف  عماوج و  زا  کـی  ره  رد  هک 
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دیق و نیا  زا  ار  نانآ  " نانز ، يدازآ  نز "و"  قوقح  " نوچ يا  هدنبیرف  نیوانع  اب  ات  دندمآرب  ددص  رد  تسرپ  توهـش  نادرم  دـنا . هتـشاد 
لیو دـنزادرپب ! دوخ  یناویح  ياه  توهـش  رتشیب  هچ  ره  ياـضرا  هب  بیترت ، نیدـب  دنـشکب و  نوریب  اـه  هناـخ  زا  دنـشخب و  ییاـهر  اهدـنب 

کیراب نت  نیون ، درم  اریز  درک ؛ رتدب  ار  راک  نیون ، درم  يامورف ? یـسانش و  ییابیز  ّسح  : " دسیون یم  هفـسلف  تاذل  باتک  رد  تنارود 
دنتشگ و نازیرگ  ندش  ردام  زا  دنتسناوت  هجره  دنتشگ و  ناوتان  ناکدوک ، ندروآ  زا  شیپ  زا  شیب  نانز  هک  هنوگ  نیدب  دیدنسپ . ار  رغال 
، دنشاب هتـشاد  يریـصقت  دوخ  هک  هکنآ  یب  دنتـشگ و  هارمه  نانآ  اب  يدایز  دح  ات  زین  ناشنارهوش  دندناسر . نکمم  دح  نیرتمک  هب  ار  نآ 

یب دـناسر و  لامک  هب  ار  رود  ینتـسبآ ، زا  يریگـشیپ  لیاسو  هکنآ  زا  سپ  تسا . اه  هناخیم  جرخ  زا  رتمک  ناـکدوک ، جرخ  هک  دنتـسنادن 
ار هناـخ  تسیاـب  یم  هک  ار  يا  هفیظو  نیرخآ  هچب ، لاـح  زا  غراـف  نز  رگید  درک ؛ کـمک  ناـکدوک ) تیبرت  زا  نز ( يدازآ  هب  ادـصورس 

رکف درک ! راک  وا  لثم  داتـسیا و  درم  رانک  هزاغم  رد  هنارورغم  داهن . ملاع  هناخراک و  هرادا و  هب  يور  دـنک ، لمحت  لـباق  ینعمرپ و  یطیحم 
يرگید زا  سپ  یکی  ار  هداتفا  دم  زا  درم  نیا  دب  کین و  تاداع  نز  دـمآ . تسد  هب  دـیلقت  هار  زا  يدازآ  نیا  رتشیب  تفگ و  نخـس  درک و 

، داحلا رد  تاسدقم و  هب  ییانتعا  یب  رد  درک و  حالصا  وا  لثم  ار  شرس  يوم  دیشوپ و  راولش  وا  دننام  دیـشکراگیس . وا  دننام  تفرگ ، دای 
ود ره  ناسکی ، یعاود  ناسکی و  طیحم  ناسمه و  لغاشم  تخاس . هنادرم  ار  نانز  هنانز و  ار  نادرم  هنازور ، يدننامه  دـییارگ . وا  راتفر  هب 
ات دننابسچب  يا  هقرو  کی  ره  رب  نز ، زا  درم  زییمت  يارب  هک  دمآ  دهاوخ  مزال  لسن ، کی  زا  سپ  دروآ . رد  لکـش  کی  هب  ًابیرقت  ار  سنج 

صـص 150، نامه ، هفـسلف ، تاذل  تنارود ، لیو  . 1 1 ...(. دوب راودـیما  ناوت  یمن  مهزاب  هزات  دوش ، يریگولج  يراوگاـن  ياهدـماشیپ  زا 
هب نایامرفراکو  ناراد  هیامرـس  یبرغ ، ياهروشک  ندـش  یتعنـص  زا  دـعب  تنارود : لـیو  هتفگ  هب  ناـنز  زا  يداـصتقا  یـشک  هرهب  . 2 . 153

يدزم دـنتفریذپ  یم  ًاعبط  هتـشادن و  يدـمآرد  اهروشک ، نآ  رد  نامز و  نآ  ات  ناـنز  نوچ  دنتـساخرب و  نازرا  راـک  يورین  يوجو  تسج 
دازآ دیاب  نانز  : " لیبق زا  ییاهراعـش  دندمآرب . عضو  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  ددص  رد  ناراد  هناخراک  دوش ، هتخادرپ  نانآ  هب  نادرم  زا  رتمک 

لوغشم یگدنزاس  راک و  هب  یعامتجا  ياه  هنحص  رد  دنشاب و  هتـشاد  يداصتقا  لالقتـسا  دننامن ، روصحم  هناخ  يراوید  راهچ  رد  دنـشاب ،
يداصتقا يرادرب  هرهب  نانآ  زا  دـنناشکب و  اه  هناخراک  طیحم  هب  ار  ناـنز  دـنناوتب  دوب  ناراد  هناـخراک  يارب  یبوخ  زیواتـسد  دـنوش و " ...
شیادـیپ تشاد . ییازـس  هب  ریثأت  ییاپورا  نانز  یعامتجا  ياهـشبنج  قیمعت  شرتسگ و  رد  مهدزون ، نرق  رد  یتعنـص  بالقنا  عوقو  دـننک .

دـش ببـس  یجر ، اخ  ياهرازاب  ندروآ  تسد  هب  يارب  رت  نازرا  ياهراک  دیلوت  رد  نایامرفراک ، دـیدش  تباقر  زکرمتم و  گرزب و  عیانص 
یلماع ناونع  هب  تسناوت  یم   " نانز ، تیکلام   " راعش حرط  دنشاب . هتـشاد  يا  هژیو  هجوت  عیطم  نازرا و  راک  يورین  ناونع  هب  نانز  هب  نانآ 

، نامز نآ  ات  اریز  دـندوب ؛ نانز  تیکلام  قح  ناعفادـم  نیلوا  زا  نایامرفراک ، نیاربانب  دـیآ . باسح  هب  راـکرازاب  هب  ناـنآ  رتشیب  بذـج  رد 
زا نز  يدازآ  دـندش . یم  رـسمه  لاوما  کلام  اـهنآ  نارهوش  جاودزا ، زا  سپ  دـندوب و  مورحم  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  زا  ییاـپورا  ناـنز 
نآ باوخ  سک  چیه  وب د و  مولعمان  همه  رب  هک  هیاپ  نادب  مه  نآ  دوش ؛ یتعنص  زین  نز  دش  بجوم  اریز  تسا ؛ یتعنص  بالقنا  ياهدمایپ 

شیپ نرق  کی  دندادیم . حیجرت  تمیق ، نیگنس  شکرـس  نادرم  رب  ار  نانآ  نایامرفراک ، دندوب و  يرت  نازرا  نارگراک  نانز ، دید . یمن  ار 
اه هناـخراک  هب  ار  دوخ  ناـکدوک  ناـنز و  تساوخ  یم  اـهنآ  زا  نـالعا  دوـب ؛ راوـشد  نادرم  يارب  راـک  نتفاـی  هک  یلاـح  رد  ناتـسلگنا  رد 

. دنزاس هتفـشآ  اه  تموکح  موسر و  قالخا ، اب  ار  دوخ  رطاخ  دیابن  دنـشاب و  دوخ  ماهـس  دوس و  شیدـنا ? رد  دـیاب  نایامرفراک  دنتـسرفب .
يارب مدق  نیتسخن  دندوب . ناتـسلگنا  مهدزون  نرق  تسود  نطو  ناراد  هناخراک  دندرک ، هئطوت  يزادـنارب " هناخ  يارب " هاگآان  هک  یناسک 

دـندش و رادروخرب  يا  هقباس  یب  زایتما  زا  سپ  نآ  زا  ریبک  يایناتیرب  ناـنز  نوناـق ، نیا  بجوم  هب  دوب . نوناق 1882  اهگرزبردام ، يدازآ 
ات دـندرک  عضو  ار  نوناق  نیا  ماوع  سلجم  ناراد  هناخراک  دـنراد . هگن  دوخ  ياربدنتـسناوت  یم  دـنروآ ، یم  تسدـب  هک  ار  یلوپ  نآ  قبط 

ناج یگدـنب و  زا  ار  نانز  يریذـپان ، تمواقم  ییوجدوس  لاسما ، هب  ات  لاس  نآ  زا  دـنناشکب ، اـه  هناـخراک  هب  ار  ناتـسلگنا  ناـنز  دـنناوتب 
هناخراک یعیبط  روط  هب  نانز ، ندش  یتعنـص  تسا !؟ هدرک  هناخراک  هزاغم و  رد  ندنک  ناج  یگدنب و  راتفرگ  هدـیناهر و  هناخ  رد  ندـنک 
هناخراک درک . رت  نازرا  ار  تمیق  ورین ، نتخادـنا  راک  هب  رد  هزات  ياه  شور  اب  لوصحم  یناوارف  اه و  نیـشام  شیازفا  درب . نیب  زا  ار  يراد 
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هک نز –  نیرید  لغاشم  دـنتفرگ . نانآ  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  دیـشخب ، یم  عونت  نانز  لغاشم  هب  هک  ار  یگناـخ  راـک  اهدـص  اـه 
... تشگ یـضاران  راک و  یب  دوخ ، نز  درکن و  یهجوت  هناخ  هب  یـسک  دش و  هتفرگ  شتـسد  زا  هتفر  هتفر  دوب - شتراسا  یگدـنب و  يام ?

، هتفر شتسد  زا  هک  ار  يراک  ات  تساوخ  یم  وا  دیـشخب . یم  رابتعا  ههجو و  وا  هب  هناخراک ، رد  راک  ندرک  ادیپ  هناخ و  زا  نز  نتفر  نوریب 
لابند هب  هقلخلا ، صقن  ای  رگناوت  نادرم  زج  هک  دش  دهاوخ  یننفت  يدوجوم  انعم و  یب  یلیفط و  دنکن ، راک  رگا  هک  تسناد  یم  دبای و  زاب 

راک کـی  اـب  دـنهاوخ  یم  هسردـم ، زا  يرارف  نارـسپ  هک  تفرگ  یلاحـشوخ  رورغ و  ناـمه  اـب  ار  دوخ  دزم  نیتسخن  وا  تفر . دـهاوخن  وا 
يراک ماجنارـس  هک  يداش  تفریذپ ، يداش  دجو و  اب  ار  دیدج  یگدرب  نیا  نز  دننک . تباث  ار  دوخ  يدرم  لیطعت ، زور  راگیـس  یتعنص و 

یم دوبن و  زور  باب  رگید  دایز ، دـنزرف  نتـشاد  داهن ، ینوزف  هب  ور  ناهج  رد  نارگراک  هدـع  نوچ  تسا . هتخاس  مرگرـس  ار  دوخ  هتفاـی و 
تشادن راک  نیا  رد  دایز  يریثأت  دوش ، مخ  دایز  ناکدوک  راب  ریز  دیابن  هکنیا  نز و  قوقح  كانبات  روهظ  دش . یم  هتفرگ  نآ  ولج  تسیاب 

مدرم ياـه  ماـظن  رد  ناـنز  یـسایس  يارآ  زا  هدافتـسا  .3 1 ... ". دریگب ار  راـک  نـیا  وـلج  تسناوـت  یمن  ناـگرزب  نـید و  ياـملع  زردـنا  و 
رتریذـپ و فاطعنا  ار  نانز  نوچ  تردـق ، ناگتفیـش  نابلط و  هاج  تسا ، مدرم  يارآ  رب  تموکح  ياکتا  یعدـم  هک  کیتارکومد ) ) رـالاس

دراو تسایـس  عامتجا و  نادـیم  هب  ار  نانآ  دندیـشوک  دـندوب ، يرتشیب  يارآ  جاتحم  یفرط  زا  دـنتفای و  یم  رتشیب  نانآ  رد  ار  اه  غیلبت  ریثأت 
دمحم .2 نامه . .1 2. دـننز هیکت  تردـق  کیرا ? رب  دـندروآ و  تسد  هب  يرتشیب  يارآ  نانآ ، نداد  رارق  ریثدـت  تحت  نتفیرف و  اب  دـننک و 

نامز رتسب  رد  یحالـصا ، ياه  نایرج  رگید  دـننام  مسینیمف ، تضهن  سرد 206 . نآرق ، رد  تسایـس  قوقح و  هوزج  يدزی ، حابـصم  یقت 
بوسحم یـسایس  بازحا  يارب  یمئاد ، هوقلاب و  زایتما  کی  اه  تسینیمف  یبرغ  ياهروشکرد  تفرگ . رارق  اـه  تردـق  هدافتـسا  ءوس  دروم 
ینیمـضت عقاو  رد  نانز ، هب  بازحا  نیا  ياهدزمان  هدـعو  دـنریگیم و  هرهب  نایارگ  نز  تارهاظت  تاـغیلبت و  زا  یـسایس  بازحا  دـنوش . یم 

، اه تسینیمف  تاغیلبت  زا  برغ  قرش و  كولب  یجراخ ، ياه  تسایس  حطـس  رد  تسا . ناشدوخ  عفن  هب  يأر  ياه  قودنـص  ندش  رپ  يارب 
لکشت اه و  نامزاس  یمالـسا ، بالقنا  یلوط  رد  لاثم ، يارب  دنا . هتـسجدوس  موس  ناهج  هناهاوخ  یقرت  تامادقا  رب  يراشف  مرها  ناونع  هب 

تابثا رد  یتاغیلبت  يا  هبرح  عقاو  رد  یناریا ، نانز  قوقح  عییـضت  هرابرد  یللملا ، نیب  عماجم  هب  دوخ  یپاـیپ  ياـه  هماـن  اـب  یتسینیمف ، ياـه 
رودـص رد  يرثؤم ، هاگرذـگ  ناونع  هب  اه  تسینیمف  زا  نینچمه  دنتـسه . ناریا  رد  یعامتجا  تلادـع  نادـقف  هرابرد  برغ ، ناهج  ياـعدا 

، للم نامزاس  نانز  ياه  هرگنک  عماجم و  رد  یـسایس ، ياه  تسینیمف  ذوفن  وش د . یم  هدافتـسا  موس  ناهج  ناـنز  هب  يرامعتـسا  ياـهوگلا 
تردقربا ياه  تسایس  تیوقت  يارب  يزیواتـسد  ، یعامتجا تلادع  يدازآ و  ، حلـص دننام  یلئاسم  هرابرد  ثحب  يارب  ار  ناهج  نانز  عمجت 

هب هن  درک ، مادـقا . هک  هاـگ  نآ  درک و  مادـقا  رید  رایـسب  برغ  هکنیا : هصـالخ  تسا . هداد  رارق  یقرتم  ياـهروشک  ندـناشک  اوزنا  هب  اـه و 
یسایس يداصتقا و  رامثتسا  ای  دوخ  ِینارسوه  يارب  يرازبا  هدافتسا  ناونع  هب  هکلب  دوب ؛ نز  ِیناسنا  قوقح  تمارک و  هب  نتـشادرواب  تهج 

. دوب

درم نز و  توافت  مسینیمف و 

نادرم نانز و  یحور  یمـسج و  توافت  هرابرد  دننک  یم  دیکأت  درم  نز و  قوقح  يدننامه  یتخاونکی و  هب  هک  اه  تسینیمف  شسرپ 6 . * 
؟ دنراد یهیجوت  هچ 

هب اه  تسینیمف  زا  يا  هدـع  دنتـسه ؛ ینوگانوگ  ياه  هاگدـید  اب  فلتخم  ياه  هورگ  لماش  دوخ  اـه  تسینیمف  تسناد ؛ دـیاب  هراـب  نیا  رد 
رگید يا  هدـع  یلو  دـننک  یم  راکنا  ار  درم  نز و  نیب  توافت  هنوگره  نادرم ، اب  نانآ  یقوقح  هباشت  هیجوت  ناـنز و  قوقح  زا  عاـفد  هناـهب 
فذح ناهاوخ  دنناد و  یم  هعماج  رب  مکاح  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، طیارـش  لولعم  رثأتم و  یـضراع و  یحطـس و  ار  اه  توافت  نیا 
دانتسا اه ، تسه  زا  اهدیاب  هزوح  نایم  تسسگو  عیرشت ، نیوکت و  طابترا  یفن  هب  زین  رگید  يا  هدع  دنتـسه . نآ  ياهدمایپ  طیارـش و  نیا 

. ددرگ ینوناق  یقوقح و  توافت  أـشنم  دـیابن ، دـناوت و  یمن  اـه  تواـفت  نیا  ییاـه ، فـالتخا  نینچ  دوجو  ضرف  رب  دـنیوگیم : دـننک . یم 
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. ددرگ ینوناق  یقوقح و  توافت  أـشنم  دـیابن ، دـناوت و  یمن  اـه  تواـفت  نیا  ییاـه ، فـالتخا  نینچ  دوجو  ضرف  رب  دـنیوگیم : دـننک . یم 
ناور ای  یکیژولویب  لماوع  هب  دانتـسا  نانآ  رواب  هب  تسا . هعماج  رد  نانآ  شقن  ناـنز و  هب  یتنـس  شرگن  هیلع  یـشروش  لـصا  رد  مسینیمف 
هعماج رد  نانز  رت  نییاپ  تیعقوم  يارب  یگتخاس  یهیجوت  هنادرم ، هنانز و  هب  اـهدرکراک  یخرب  کـیکفت  فیاـظو و  میـسقت  رد  یتخاـنش ،

هار دـنچ  نانآ ، نیب  یقوقح  توافت  هنوگره  یفن  دوخ و  ياعدا  تابثا  يارب  نادرم ، نانز و  یقوقح  هباشت  یناـسمه و  نارادـفرط   1 تسا .
یـضراع و یلو  درم  نز و  نیب  ینیوکت  ياه  تواـفت  لوبق  . 2 درم ؛ نز و  نیب  ینیوکت  تواـفت  هنوگ  ره  راـکنا  . 1 دـنراد : دوخ  يور  شپ 
زا کی  یچیه  یقوقح . تاررقم  رد  نآریثأت  یفن  درم و  نز و  نیب  یتخانـش  ناور  کیژولویب و  ياه  توافت  لوبق  . 3 نآ ؛ نتسناد  یحطس 

اهنآ و ندوب  یتشرـس  يرطف و  درم و  نز و  نیب  ینیوکت  ياه  توافت  دوجو  تابثا  اهنآ و  یفن  اب  تسین و  ینتفریذـپ  هدـش  دای  ياـه  ضرف 
زا يرایـسب  دش . دهاوخ  راکـشآ  یتسینیمف  ياه  هیـضرف  همه  ناینب  یتسـس  ینیوکت ، تایعقاو  اب  یقوقح  تاررقم  یگنهامه  ترورـض  زین 
یم دـیکأت  دـیدج  یتسینیمف  هیرظن  دـنریذپ . یمن  ار  اهنآ  ندوب  يرطف  یعیبط و  ای  نانز و  نادرم و  نیب  ضورفم  ياه  توافت  اه  تسینیمف 
یب ًاتاذ  هک  تسا  يراتفگ  يدنب  تروص  کی  تیـسنج  : " دسیون یم  ودروب " . " یعیبط يرما  هن  تسا و  یعامتجا  يرما  تیـسنج  هک  دنک 

Altman;op.cit;p.179..1 2" دراد . یناـیاپ  یب  ددــعتم  یناــعم  تیــسنج  دنکــش 0  یم  ار  دوـخ  هدولاـش  هتــسویپ  تـسا و  تاــبث 
2.Bordo, "Feminism, postmodernism& Gender skepticism" In: L.Nicholson,
هب ص 444  . ed:"Feminism/postmodernism. (London& New York; Routledge, 1970); p 134, 1382
ود ياـه  يدـنب  میـسقت  زا  دـشوک  یم  رخأـتم  یتسینیمف  هیرظن  نارهت .) هزاریـش ، ، ) یعاـمتجا هیرظن  شبنج  زا  هداز ، ریـشم  اریمح  زا ، لـقن 

اه و نردم  تسپ  ریتأت  تحت  يدح  ات  اه  تسینیمف  یخرب  دزیهرپب . دهد - یم  لیکـشت  ار  تیـسنج  سنج و  ياه  هیرظن  ناینب  هک  یهجو -
ياه يدـنب  میـسقت  يانبم  رب  رکفت  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مسینیمف ، دوخ  يروحم  درم  دـض  يداینب  هشیدـنا  ساـسارب  زین  يدـح  اـت 

انبم نیمهرب  دننک . یم  یفن  ار  نآ  يرهوج  تشرـس  دنناد و  یم  هتخاسَرب  يرما  زین  ار  سنج  یتح  دراد . يروحم  درم  رد  هشیر  یهجوود ،
رد هشیمه  هک  دنناد  یم  يراتفگ  یخیرات و  يرما  ار  نآ   " نز ،  " ندوب هتخاسَرب  رب  دیکأت  اب   1- یلیار سیند  نوچ  اه - تسینیمف  زا  یخرب 

یتحاـضف كوکـشم " و"  حوضو  هب   " يرما ناوـنع  هب  ار  نز "   " هلوـقم وا  دـنریغتم . زین  اـهنآ  دوـخ  هک  تسا  يرگید  تـالوقم  اـب  هطبار 
ياـج گـنهرف  ناـبز و  رد  سکعرب ، هکلب  درادـن . یموتاـنآ  رد  هشیر  یگناـنز   " هک تسا  نآ  رب  وزیـس " نلا   "3. دـنک یم  یفن  اوسر "2 

( یتسیز  ) یعیبط توافت  هجیتن  هن  نانز ، نادرم و  نایم  ياه  يرباربان  دوب : دقتعم  تسینیمف  نازاتشیپ  زا  تفارک "  نوتسلو  يرم   "4. دریگیم
Denise Reiley. 2.blatant disgrace. 3.Benhabib,.1 ناـنز تیمورحم  ًاـصوصخم  طـیحم  ریثأـت  زا  یـشان  هکلب  تـسا ؛
situating the self: Gender, community,and postmodernism in contemporary

.4 ص 445 . ناـمه ، هداز ، ریـشخم  اریمح  زا : لـقن  هب  . Ethics.(London and New York, poutledge, 1992), p 192
هب اما  دنیآ ؛ یم  ایند  هب  يواسم  نانز  هک  لیلد  نیا  هب  تسا . هدش  هتخاس  لوصحم  کی  یگنانز  ینعی ، تسا ؛ شزومآ  زا  ص 448 . نامه ،

نانز و  روآ - نان  ناونع  هب  نارهوش - نایم  راک  میسقت  يو  ور  نیا  زا  دنشاب . زغم  کبـس  فیعـض و  تسد ، ورف  هک  دنیآ  یم  راب  يا  هنوگ 
: دسیون یم  فلتخم ، ياه  شقن  ساسا  رب  راک  میسقت  هلئـسم  رد  زنیکتاو " سیلآ  نازوس   " مناخ دنکیم . موکحم  ار  یگناخ  ياهراک  يارب 
هک يا  هنادرم  هنانز و  تعیبط "   " ایآ دنکیم . حرطم  یتسینیمف  یهاگآدوخ  رد  ار  يرگید  يروحم  عوضوم  ناکدوک ، زا  يراد  هگن  هلئسم 

؟ دنتسین یگتخاس  یموهفم  دنتـشاد - رواب  ماگـشیپ  ياه  تسینیمف  ریاس  لیم و  تراوتـسا  ناج  هک  هنوگ  نامه  مینک - یم  هدهاشم  هزورما 
هب میا و  هدـید  شزومآ  میا ، هدـش  قیوشت  نادـب  ام  هک  ییاه  توافت  رگم  دراد ؟ دوجو  درمو  نز  سنج  نایم  یعیبط "   " یتوافت ًالـصا  ایآ 

ضحم هب  اه  تسینیمف  : " دسیون یم  نمدـیرف "  نیج   "1 میرا . دـنپب  هن "  انز  هن " و"  ادرم  ناونع "  هب  ار  اهنآ  هک  میا  هدـش  هتـشاداو  روز 
ماظن رب  یـضرف  ياه  توافت  نیا  راثآ  نانز و  نادرم و  نیب  ضورفم  یعیبط  ياه  توافت  نانز ، يوناـث  یعاـمتجا  ماـقم  هیلع  هزراـبم  زاـغآ 

توافت رکنم  دـیاب  نانز  ایآ  دـش . حرطم  توافت  ضرف  نیا  ندیـشک  شلاـچ  هب  یگنوگچ  هلئـسم  هاـگ  نآ  دـندرب . لاؤس  ریز  ار  یعاـمتجا 
صیاصخ دنا و  توافتم  یلو  يواسم  دنیوگب  هکنیا  ای  دنهاوخب ؟ يواسم  قوقح  دنتـسه ، نادرم  دـننام  هک  ساسا  نیا  رب  دـنوش و  یـسنج 
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 " هناد رم   " تافص ردق  هب  اهنآ ، ص 19 و 151 . (، 1381 نارهت : مود ، پاچ  هزاریش ، ، ) مسینیمف زنیکتاو ، سیلآ  نازوس  هنانز " 1 .  " هژیو
The Future of") توافت هدنیآ  " مان هب  دوخ - باتک  همدـقم  رد  ندراژ " 2  سیلآ  نیاتـسن " و "  زیا  رتسه   "1 دنا . مهم  شزرا و  اب 

یـشزرا هکنآ  نودـب  ندوبن - ناسکی  هراـبرد  رکف  زا  هک  تسا  هدرک  تاـبثا  برغ  گـنهرف  : " دزاـس یم  ناـشن  رطاـخ  (- Difference

ياه تواـفت  ثحب   3 ... ". تسا تواـفت  هب  ناـنز  خـساپ  تسا . ناوتاـن  يرگید - نآ  هب  یفنم  یـشزرا  دـهدب و  نـیفرط  زا  یکی  هـب  تـبثم 
نانز و دوب : یعدم  هتسناد و  یمک  ار  اه  توافت  نیا  هچرگ  نوطالفا  دراد . هلاس  يا 2400  هقباس  لقادح  درم ، نز و  نیب  یعیبط  ینیوکت و 

لـصا رد  یلو  دنوش  یم  راد  هدهع  نادرم  هک  دنریگیم  هدهع  رب  ار  یفیاظو  نامه  دنناوت  یم  نانز  دنا  یهباشم  ياهدادعتـسا  ياراد  نادرم 
توافت رد  ینیع  تایعقاو   4. تسا هدرک  فارتعا  نانز  یلقع  یحور و  یمـسج و  ياهورین  ندوب  ناوتان  هب  هدرکن ، يدیدرت  اه  توافت  نیا 

سانش ناور   ) رظن بحاص  ود  هاگدید  ًافرص  اجنیا  رد  تسا . تایهیدب  راکنا  نوچمه  نآ ، راکنا  هک  تسا  نشور  ردق  نآ  درم ، نز و  ياه 
ساسارب نانآ ، ياـه  هقـالع  درم و  نز و  یحور  یمـسج و  تواـفت  دـییأت  اـب  گِرب "  نیـالکوتا  . "1 دوـش : یم  حرط  یبرغ  فوـسلیف ) و 

ص 20. (، 1381 نارهت : نایـشآ ، تاراـشتنا  ، ) رجاـهم هزوریف  همجرت  مسینیمف ، نمدـیرف ، نـیج  . 1 دـسیون : یم  یـسانش ، ناور  تاـعلاطم 
تاراـشتنا ، ) مالـسارد نز  قوقح  ماـظن  يرهطم ، یـضترم  . 4 ص 21 . ناـمه ، . Hester Eisenstein & Alice jardine. 3.2

دـنهد و یم  ناشن  هقالع  یقوذ  لامعا  ءایـشا و  هناخ و  ياهراک  هب  رتشیب  ناـنز  . "172 صص 170 - (، 1357 نارهت : متـشه ، پاچ  اردص ،
تبظاوم و دیاب  اهنآ  رد  هک  دنراد  یم  تسود  ار  ییاهراک  ای  دـشابن و  اهنآ  رد  ندـش  اج  هب  اج  هب  يزاین  هک  ددنـسپ  یم  ار  یلغاشم  رتشیب 
1". دنتـسه نادرم  زا  رت  یتاـساسحا  ًاـمومع  ناـنز  ... اونیب زجاـع و  صاخـشا  ناـکدوک و  زا  تبظاوـم  دـننام  داد ؛ جرخ  هب  رایـسب  يزوـسلد 

هاگن زیارغ  رد  اما  تسا ؛ یعیبط  ملـسم و  درم  يرترب  درف ، دـنراد ? هاگن  زیارغ  ینعی ، یعامتجا ؛ زیارغ  رد  : " دـیوگ یم  تنارود " لـیو  ."2
ار دوخ  صقن  نز ، یب  درم  زا  رتشیب  درم ، یب  نز  دراد . ار  ندـنام  اهنت  ییاناوت  درم  زا  رتمک  نز  تسا . نز  اـب  يرترب  عون ، هورگ و  دـنراد ?

رتشیب نز  تسا . دـنمزاین  وا  يربهر  هب  ًالومعم  دراد و  جایتحا  درم  تیاـمح  هب  نز ، هک  تسا  تهج  نادـب  ناـمگ  یب  نیا  دـنک و  یم  سح 
، يرتسیه جنـشت ، دـننام  یبصع - ياهیرامیب  هب  وا  ندوب  ساسح  شیر ? تسا . فطاوع  تاساسحا و  ریـسا  هشیمه  اریز  تسا ؛ هدـننک  نایب 
. تسا درم  زا  رتریذـپ  ترـشاعم  یعامتجا و  فنز  تسااج . نیمه  رد  تاـنیقلت ، زا  رثأـت  و  يدارا - ریغ  تاـکرح  اـج و  یب  سرت  ساوسو ،

درم زا  رتشیب  وا  رد  ناگیاسمه ، يأر  هدیقع و  تسا و  رت  قیاش  عامتجا  دییأت  قیدـصت و  هب  نز  هک  تسا  نیا  تلـصخ ، نیا  جـیاتن  زا  یکی 
يارب دـلوت ، ماگنه  ناـمه  زا  نز  ... دریذـپب ار  يرترب  تردـق  تیاـمح  هک  دـنک  یم  راداو  ار  وا  نز ،  ینامـسج  یگتـسباو  دراذـگ . یم  رثا 

، ناوراک دمحم  یلع  همجرت  یعامتجا ، یـسانش  ناور  گرب ، نیالکوتا  وا 1. غولب  تهج  نیمه  هب  تسا و  رتزهجم  تایح  فیاـظو  يارجا 
؛ دـیوج یمن  ییاـبیز  درم  رد  نز  یلک  روط  هب  ... تسا رتـمک  شیناوج  رود ? دـسر و  یم  ارف  رتدوز  ج 1،ص 313 . نارهت ) هشیدنا ، رـشن  )

لیم ییابیز و  سوه  هک  نیا  ... ددرگ یم  ییابیز  لابند  هب  هک  تسا  درم  نیا  دـهاوخ . یم  تسا ، تیامح  هناشن  هک  ییاـناوت  تردـق و  هکلب 
نیا اه ، تسینیمف  زا  يرایـسب   1". دـنریگب ار  وا  دـهاوخ  یم  هکلب  دریگب ؛ دـهاوخ  یمن  نز  هک  تسا  نآ  يارب  تسا ، رتـمک  نز  رد  نآ  هـب 

رب دـنناد . یم  رالاس  درم  ياه  ماظن  رب  مکاح  یعامتجا  یگنهرف  طباور  لولعم 2  ارذگ و  یخیرات و  ار  اهنآ  اما  دـنراد ؛ لوبق  ار  اه  توافت 
ار هچنآ  دـسیون " : یم  لیم " تراوتـسا  ناج  . " دـنزرو یم  دـیکأت  ددرگ ، یم  اهزیامت  نیا  تیبثت  ثعاب  هک  یلماوع  فذـح  رب  ساسا  نیا 

رگید یتاهج  رد  بیغرت  قیوشت و  تاهج و  یخرب  رد  بوکرس  لوصحم  اریز  تسا ؛ یعنصت  هرسکی  يزیچ  دنمان ، یم  هنانز  تعیبط  زورما 
ناهج همه  زا  شیب  هک  رشب  ياهیگژیو  زا  هتسد  نآ  یتح  دریذپ و  یم  ریثأت  ینوریب  لماوع  زا  هداعلا  قراخ  يزرط  هب  ناسنا  تعیبط  ... تسا

زا یکی  ( Monique Wittig) گیتیو کـینوم   3". دــنراد رارق  لوـحت  رییغت و  ضرعم  رد  تخــس  دــنیامن ، یم  هچراـپکی  لوـمش و 
: " دـسیون یم  دـیآ " یمن  اـیند  هب  نز  ناـسنا ، " ناونع تحت  يا  هلاـقم  رد  لاـس 1979  رد  تسینیمف  لاـکیدار  نارظن  بحاـص  نیرتفورعم 

هلجم ." مینکن ؛ نیبدب  نید  هب  ار  نانز  يدعب ،  کی  هاگن  اب  یتمه "؛ دارم  .2 . 145-138 صص نیشیپ ، تنارود ، لیو  .1 نز ، درم و  تالوقم 
زج يزیچ  . 32-34 صص (، 1379 نارهت : سمره ، ،) یئابطابط نیدـلاءالع  همجرت : نانز ، داـیقنا  لـیم ، تراوتـسا  ناـج  .3 ش 66 . ناـنز ،
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هن تسا ؛ يداصتقا  یـسایس و  يا  هلوقم  درف ، دـننام  زین  نز  دـنا . هقبط  کی  نانز  تسین . یگنهرف  ياه  هتخاـس  اـهروتاکیراک و  تاـّیلعج ،
 "، یـسنج يرباربان  ياه  هیرظن   " ساـسا رب   1 " تسا . هقبط  کی  ناونع  هب  نادرم  بوکرـس  ام  هزرابم  فدـه  نیارباـنب  يدـبا ... يا  هلوقم 

دنچ ره  نینچمه  تسا . هدوب  هارمه  زین  يرباربان  اب  تواـفت  نیا  هکلب  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  یتواـفتم  ياـه  تیعقوم  رد  اـهنت  هن  نادرم ، ناـنز و 
يانبم ار  نآ  ناوتب  ات  درادـن  یتیمها  یعیبط ، ياه  توافت  نیا  اما  دـنراد ؛ توافت  نادرم  اب  يرطف ، ياه  یگژیو  اهدادعتـسا و  رظن  زا  ناـنز 

میرح رد  نانز  دزم  رجا و  یب  یـصوصخ و  ياه  تیلاعف  يارب  لاربیل  ياه  تسینیمف  ساسا ، نیا  رب  داد . رارق  درم  نز و  یعاـمتجا  تواـفت 
دنرب و یم  دوس  یعامتجا - تلزنم  تردـق و  لوپ و  یگدـنز - ياه  شاداپ  نیرتشیب  زا  نادرم  دـندقتعم . دنتـسین و  لئاق  یـشزرا  هداوناخ ،

تسا نآ  تیعقاو   2 دـنوش . یم  تسا - یعامتجا  ياه  شاداپ  نیرت  گرزب  عنم  هک  یمومع - ياه  تیلاعف  صرع ? هب  نانز  یبای  هار  عناـم 
هک درم - نز و  ینیوکت  ياه  توافت  زا  يا  هدـمع  شخب  لقادـح  هنرگو  دوش ؛ یم  اه  تیعقاو  قیاقح و  ندـید  عنام  يرکف ، تابـصعت  هک 

تاـمیلعت رد  هن  دراد ؛ رـشب  شنیرفآ  رد  هشیر  دـشاب و  یم  يرطف  تسا - یملع  تاـقیقحت  یمومع و  نادـجو  لـقن و  لـقع و  دـییأت  دروم 
، رصاعم نارود  رد  یسانش  هعماج  هیرظن  رزتیر ، جروج  . 2 ص 42 . هرامش 31 ، نانز ، هلجم  لوط 1 . رد  اریز  دشاب ؛ لاوز  لباق  هک  یگنهرف 
یعطقم و دروخ و  یم  مشچ  هب  اه  توافت  نیا  یمارم ، کلـسم و  ره  اب  يرـشب  عماوج  همه  رد  خـیرات و  ص 519 . یثالث ، نسحم  همجرت 

ناگدنـسیون نامه  زا  یخرب  یتح  تسا . هدـش  ناعذا  نآ  هب  درم - اـی  نز  هاوخ  فلتخم - نارظن  بحاـص  يوس  زا  تسا و  هدوبن  يا  هقطنم 
ای یعیبط  تیهاـمو  اـه  تواـفت  لـصا  رد  هن  تسا ، درم  نز و  یعیبط  ياـه  یگژیو  یـسانشزاب  ناـکما   " رد لکـشم  دـنا : هتـشاگن  ضرتعم 
هک مریذپب  مناوت  یمن  يور  چیه  هب  رشب ، نهذ  تشرس  میلس و  لقع  رب  هیکت  اب  نم  : " دیوگیم لیم "  تراوتـسا  ناج   "1. نآ ندوب  یعنصت 

ینونک تابسانم  هک  مادام  ود ، نیا  ِتعیبط  دشاب ! ریذپ  ناکما  اهنآ  تعیبط  تخانش  ًالوصا  ای  و  دسانشب ، ار  سنج  نآ  ای  نیا  تعیبط  یسک 
رگا ای  و  دندوب ، هدرب  رـس  هب  درم ، نودـب  يا  هعماج  رد  نانز  نز و  نودـب  يا  هعماج  رد  نادرم  رگا  تسین . تخانـش  لباق  دـنراد ، مه  اب  ار 

نخـس یقالخا  ینهذ و  ياه  توافت  هرابرد  میتسناوت  یم  هاگ  نآ  دـندوبن ؛ نادرم  هطلـس  ریز  نانز  نآ  رد  هکدوب  هتفرگ  لکـش  يا  هعماـج 
مادک درم  نز و  نایم  یعیبط  ياه  توافت  هک  تسا  نیا  ام  شـسرپ  نیرتراوشد  دـنریگیم ... همـشچرس  نانآ  تعیبط  زا  ًالامتحا  هک  مییوگب 

نیا هرابرد  ام  شناد  تسا ... نکممان  عوضوم  نیا  هرابرد  هبناج  همه  قیقد و  یـشناد  هب  نتفاـی  تسد  هعماـج ، ینونک  تیعـضو  رد  تسا ؟
دمحم . 1 2 ". تسا صقان  یحطس و  رایسب  دراد - دوجو  ییاه  توافت  هچ  ینونک ، تیعـضو  نیمه  رد  درم  نز و  نایم  هک  ییادتبا  هلئـسم 

ج 35. ص 32 ، نیشیپ ، لیم ، تراوتسا  ناج  . 2 ص 67 و 68 . (، 1381 نارهت : نوتیز ، گرب  ، ) مسینیمف مالسا و  نز ، هلئـسم  داژنروصنم ،
- دـناد یم  يرـشب  شنیرفآ  راتخاس  ناور و  حور و  رد  ار  اه  توافت  نیا  ۀـشیر  هک  يرـشب - شناد  ياهدرواتـسد  رب  هوـالع  تسا : ینتفگ 

یهلا تمکح  زا  یـشان  دنمفده و  راد و  تهج  هکلب  یفنم ؛ ای  تبثم  يراذگ  شزرا  هناشن  هن  ار  اه  توافت  نیا  تسا و  نآ  دـیؤم  زین  یحو 
نِإ ِِهلضَف  ْنِم  َهللا  اولَئْسَو  َْنبَسَتْکا  اَّمم  بیِصَن  ِءاسِّنِلل  اُوبَسَتْکا و  اّمم  ٌبیِصَن  ِلاجّرِلل  ِضَْعب  یلَع  ْمکَضَْعب  ِِهب  هللا  َلَّضَف  ام  اّْونَمتت  َو ال  : ) دناد یم 

. دینکم وزرآ  هداد  يرترب  رگید ) یـضعب ( رب  ار  امـش  زا  یـضعب  نآ ، ببـس ) هب ( دنوادخ  ار  هچنآ  راهنز ، و  )1" ؛ ًامِیلَع ِءیَـش  لِکب  َناک  َهللا 
و تسا . يا  هرهب  دنا  هدرک  بسک  رایتخا ) هب  ) هچنآ زا  زین ) نانز ( يارب  تسا ،، يا  هرهب  دـنا  هدرک  بسک  رایتخا ) هب  هچنآ (  زا  نادرم  يارب 
ره تقلخ  هاگتسد  : " دسیون یم  يرهطم ، یضترم  هللا  تیآ  دیهش  داتـسا   " تساناد . يزیچ  ره  هب  ادخ  هک  دینک ، تساوخرد  ادخ  لضف  زا 

یعیبـط رادـم  رد  هک  هداد  رارق  نیا  رد  مه  ار  وا  تداعـس  تسا و  هداد  رارق  دوخ  هب  صوصخم  يرادـم  رد  ار  تادوـجوم  عاوـنا  زا  یعوـن 
ان يربـخ و  یب  يور  زا  فداـصت و  تروص  هب  ار  اهدنـس  نیا  دراد و  فدـه  دوخ ، راـک  نیا  رد  شنیرفآ  هاگتـسد  دـنک . تکرح  شدوخ 

ص 153. مالسارد ، نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  . 2 يآ ?32 . (، 4  ) ءاسن . 1 2 ". تسا هدادن  تاقولخم  تسد  هب  یهاگآ ،

درم نز و  یقوقح  ینیوکت و  ياه  توافت 

ارچ تسا ؟ راذـگریثأت  یقوقح  ماظن  رد  ینیوکت ، ياه  توافت  نیا  لیلد  هچ  هب  درم ، نز و  نایم  ییاه  توافت  دوجو  ضرف  رب  شسرپ 7 . * 
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؟ تسین هنایارگ  تعیبط  هطلاغم  هابتشا  نامه  نیا ، ایآ  دشاب ؟ دیاب  مه  نامه  تسه ، هچنآ 

توافت نیا  دنیوگیم  اه  تسینیمف  اما  دراد ؟ دوجو  درم  نز و  نایم  یتخانش ، ناور  یتسیز و  ياه  توافت  نارکفنـشور ، زا  يرایـسب  رظن  زا 
. ددرگ سنج  ود  هب  طوبرم  نیناوق  قوقح و  درم و  نز و  نایم  تابـسانم  رد  يراذـگتوافت  رباربان و  يراذـگنوناق  يارب  يا  هناـهب  دـیابن  اـه 

لالدتـسا نیا  اب  مه  نآ  درم ، يارب  ار  رگید  قوقح  قالخا و  کی  تفرگرظن و  رد  نز  يارب  ار  صاخ  قوقح  ای  کـی  دوش  یمن  نیا  رباـنب 
یقالخا یقوقح و  ماظن  رد  اه  توافت  نیا  نتفاـی  باـتزاب  رکنم  یخرب  هتبلا   1 دـنراد . توافت  رگیدـکی  اب  ینیوکت  ظاحل  هب  درم ، نز و  هک 

نز نیب  هک  یناور  توافت  نامه  لیلد  هب  تسا  نکمم  میداد ، رارق  ود  ره  رایتخا  رد  ار  يواسم  ياه  تصرف  یتقو  : " نانآ ... رظن  رد  تسا 
ص 34. ش 64 ، نانز ، ریوصت ،؟ مادک  درم ، نز ، نایکلم ، یفطـصم  .1 2" دـننک . باختنا  يدـننامهان  ياه  شقن  ناشدوخ  تسه ، درم  و 
هب ناسنا  یجیردـت  لماکت  دـنور  رد  یلبق و  شقن ? نودـب  یحور ، یمـسج و  توافت  هک  ییاجنآ  زا  رگید : یـضعب  هاگدـید  زا  ناـمه . .2

نیا نیاربانب ، دـنوش . یمن  یقوقح  ياه  توافت  بجوم  دنتـسین و  شنیرفآ  هشقن  اب  بساـنتم  یعیبط  ماـظن  زا  هتـساخرب  تسا ؛ هدـمآ  دوجو 
درک و حرطم  یقوقح  ماظن  راک و  میـسقت  يرگید  عون  اـب  ار  یگداوناـخ  یگدـنز  زا  يرگید  لکـش  ناوت  یم  تسا و  رییغت  لـباق  راـتخاس 

قوقح ندوب  يدادرارق  يرابتعا و  هناهب  هب  رگید  يا  هدع   1 داد . شهاک  جیردت  هب  قوقح  يربارب  تلادع و  عفن  هب  ار  دوجوم  ياه  توافت 
لیم ترا  وتسا  ناج   "2 دنوش . یم  لوحتم  زین  اهنآ  یعامتجا ، تایعقاو  هنامز و  فرع  لّوحت  اب  دنیوگیم : هتـسناد ، یفرع  ار  اهنآ  قالخا ، و 

نیزگیاج دیاب  ار  لماک  يربارب  لصا  تسا . اطخ  سنج ، ود  نایم  طباور  رب  مکاح  لصا  : " دسیون یم  نانز " 3  يرادربنامرف   " باتک رد  " 
یم ( " درم نز و  توافتم  ماکحا   ) دیاب هب  یعیبط ،) یگژیو   ) تسه زا  هنوگچ   " هک تسا  نیا  یساسا  تاداریا  زا  یکی   4" دومن . لصا  نیا 
درط تشاد : ناوت  یم  باختنا  عون  ود  تفرگ و  میمـصت  ناوت  یم  هنوگ  ود  یجراخ ، تیعقاو  ره  ربارب  رد  : " دـنا هتفگ  هکناـنچ  میـسر " ؟

نید و هاوختسارف ، دوصقم  . 2 . 57 صو ص 20  ش 57 ، نانز ، هلجم  تنـس ؛ باتک و  نانز ، يرتسبـش ، دهتجم  دمحم  . 1 نآ . لوبق  ای  نآ ،
The.3 ص 37 . ش 59 ، نانز ، هلجم  نانز ؛ قوقح  طسب  ضبق و  شورس ، میرکلادبع  ص 608 ؛ (، 1377 نارهت . راشتنا ، یماهس  ، ) هعماج
و ص 172 . (، 1375 نارهت : شورـس ، ، ) هداوناخ یـسانش  هعماـج  رب  يا  همدـقم  یناـخ ، وراـس  رقاـب  . subjection of women. 4
(، تیعقاو کی  هلزنم  هب   ) درم نز و  رد  یلـسانت  ياه  مادـنا  ِندوب  دـنکیم ... نیعم  ار  باختنا  عون  هک  تسین  یجراخ  تیعقاو  ِدوخ  هاگچیه 

، جاودزا قیرط  ریغ  زا  ندش  رادراب  ای  دنک ، یکیدزن  درم  اب  دـیاب  یمن  درم  ای  دـننک و  جاودزا  دـیاب  طقف  هک  دـنک  یمن  نیعم  دوخ  هب  دوخ 
ناج  "1 دـنریگیمن . هیام  ًامیقتـسم  اهنآ  زا  اما  دنتـسه ، اهنآ  هرابرد  ام و  یعیبط  نامتخاس  هب  رظان  هچرگ  ام  یقالخا  ياه  باختنا  تساوران 

یشزومآ و تاناکما  زا  دنز ، یم  مقر  ار  نآ  ریدقت  تسد  هک  ندوب ، نز  فرص  هب  رشب  داژن  زا  یمین  دیاب  ارچ  : " دیوگیم لیم "  تراوتـسا 
، دـشاب هتـشاد  هدـننک  نییعت  یـشقن  دارفا  یگدـنز  رد  دـیابن  ندوب  رـسپ  ای  رتخد  دـننامب ؟ مورحم  دراد  رارق  نادرم  راـیتخا  رد  هک  يا  هفرح 
تسا و یعیبط  قح  کی  يانبم  یعیبط ، دادعتسا  ره  : " تسا دقتعم  يرهطم  دیهش   2. زین ندوب  هداز  بیجن  ای  یماع  و  دیفس ، ای  هایس  هکنانچ 
، تسا هدرپس  اهنآ  تسد  هب  تقلخ  هک  ییاهدنس  عاونا  درم و  نز و  یعیبط  ياهدادعتسا  زا  دیآ ... یم  رامش  هب  نآ  يارب  یعیبط  دنـس  کی 

ياه توافت  : " دیوگیم زین  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ   3 " ؟ هن ای  دنتـسه  یهباشم  فیلاکتو  قوقح  ياراد  درم ، نز و  اـیآ  میمهفب  میناوت  یم 
، عطق روط  هب  هکدوش  یم  نز  درم و  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، یگدنز  رد  یساسا  ياه  فالتخا  ببـس  هدش ، هتفگ  یناور  یمـسج و 
، لیم تراوتسا  ناج  . 2 ص 271 270 . 1358 ؛ مود : پاچ  نارای ، تاراشتن  ا  شزرا ، شناد و  شورـس ؛ میرکلا  دـبع  نییعت 1 . ماگنه  دیاب 
هیبعت و دریگ . رارق  لماک  هّجوت  دروم  فیلاکت ، قوقح و  صص 144-5 . مالسارد ، نز  قوقح  ماظن  يرهطم ، یضترم  . 3 ص 16 . نیشیپ ،

لیلد  1 " تسا . ریذـپ  بانتجا  مزال و  رـشب  لسن  ياقب  ظفح و  هجیتن  رد  هداوناخ و  ماـظن  ظـفح  لیکـشت و  يارب  اـه ، تواـفت  نیا  یحارط 
رب نآ ، تارّرقم  دـعاوق و  يراذـگ  هیاپ  هب  یقوقح ، ماـظن  ره  تیعورـشم  هک  تسا  نیا  يراذـگنوناق ، رد  ینیوکت  ياـه  تواـفت  شباـتزاب 

قوقح نییعت  رد  ور ، نیا  زا  تسا . یتخانش - هعماج  یتخانـش و  ناور  یتسیز ، تایعقاو  هب  هجوت  هلمج  زا  يرمألا - سفن  دسافم  حلاصم و 
" زیامتم فیلاکت  قوقح و  ، " تواـفتم دراوم  رد  كرتشم " و  فیلاـکت  قوقح و  ، " كارتشا دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتسیاـب  فیلاـکت  و 
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هناوتـشپ رارقرب و  ار  عیرـشت  نیوکت و  نیب  طابترا  تایعقاو ، تیاعر  اب  سرد  نیا  مالـسا ، یقوقح  ماـظن  ییارگعقاو  هب  هجوت  اـب  دوش . عضو 
تارّرقم اه و  نییآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیاب  یقوقح ، ماـظن  هکنیا  رگید  هتکن  تسا . هدرک  ینیب  شیپ  تاررقم  نیناوق و  يارجا  يارب  یقطنم 

هنیزگ ات  دشاب  دارفا  دوخ  تسد  هب  رایتخا  دراوم ، همه  رد  هک  تسین  روط  نیا  دـنک و  میظنت  لرتنک و  ار  دارفا  یعامتجا  ياهراتفر  بسانم ،
ره اب  اه  نابایخ  رد  تکرح  ای  یمومع و  نکاما  رد  تایناخد  فرـصم  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک ! باـختنا  دوخ  يارب  دندنـسپ ، یم  هک  ار  يا 

تـصرف رد  هکنیا  ضرف  رب  دـنک . ضارتعا  دـناوت  یمن  یـسک  ددرگ و  یم  عونمم  ای  دودـحم  ناراذـگ  نوناق  يوس  زا  هاوخلد و ... تعرس 
يارب لاعتم - راگدیرفآ  هک  تسین  یتلاسر  شنیرفآ و  فده  ياتـسار  رد  اهنیا  ایآ  دننک ؛ باختنا  يدننامه  شقن  درم  نز و  يواسم ، ياه 

ج 5، اه ، خساپ  اه و  شسرپ  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ناسنا 1 . شیرفآ  ایآ  تسا ؟ هتفرگ  رظن  رد  شنیرفآ  نتم  رد  لامک - هب  نانآ  لین 
لاعفا ندوب  هنامیکح  اب  رما  نیا  دشاب ؟ یلبق  هشقن  نودب  یقافتا و  دـناوت  یمن  شیرفآ - دبـس  رـس  لگ  ناونع  هب  ج 21 - . ص 18 ، نیشیپ ،

ياه هیحور  اهدادعتـسا و  زا  ود ، نآ  زا  کی  ره  يرادروخرب  يانعم  هب  درم ، نز و  نیب  ینیوکت  ياـه  تواـفت  هکلب  تسین ؛ راـگزاس  یهلا 
توافت دـنمفده و  يرما  شنیرفآ  ماظن  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هتـشاذگ  وا  هدـهع  رب  شنیرفآ ، ماظن  هک  تسا  یتیلوئـسم  اب  بساـنتم 
یبایتسد هار  نتخاس  راومه  زین ، يراذگنوناق  هفـسلف  هدـش و  يزیر  یپ  نیعم  یتیاغ  هب  لین  يارب  نآ ، ياه  هدـیدپ  رد  هدـش  ینیب  شپ  ياه 
تاررقم عضو  رد  ار  تادوجوم  نیب  ریگارف  ياه  توافت  دـیاب  راذـگ ، نوناق  هک  تسین  يدـیدرت  ياج  تسا ؛ شیوخ  تیاغ  هب  تادوجوم 

ياهدادعتـسا زا  هک  يا  هعومجم  يارب  ناـسکی ، نیناوق  عضو  دـنک . فلکم  شدادعتـسا  لاـح و  روخارف  هب  ار  فنـص  ره  دریگب و  رظن  رد 
. تشاد دهاوخن  لابند  هب  نارحب  يراجنهان و  زج  يا  هجیتن  تسین و  عیرشت  نیوکت و  نیب  ضراعت  زج  يزیچ  دنرادروخرب ، توافتم  یعیبط 

هداد خساپ  راذگنوناق  ییامنهار  اب  تسیاب  یم  هک  ییاهزاین  تسا ؛ دارفا  یعیبط  ياه  هتساوخ  ندش  مکارتم  اهزاین و  ندشن  اضرا  دمایپ  نیا 
یفن نآ  هجیتن  دـشاب ، یطیارـش "  ره  رد  يربارب  ، " انبم رگا  دراد . دوجو  نادنمـشیدنا  نایم  یتواـفتم  تارظن  قوقح ، ياـنبم  هراـبرد  دوش .

نآ رد  هک  نانز  هیلع  ضیعبت  لاکشا  هیلک  عفر  نویسناونک  لوا  هدام  دافم  نامه  ینعی ، دوب ؛ دهاوخ  درم  نز و  نیب  یقوقح  توافت  هنوگره 
راگزاس میلس  لقع  اب  انبم  نیا  هک  تسا  نشور  اما  تسا . هدش  هتسناد  قحان  ضیعبت و  درم  نز و  نیب  تیدودحم  ای  انثتسا  ای  زیامت  هنوگره 
طیارـش رد  هک  تهج  نآ  زا  يربارب  تسا و  يروحم  بسانت  تلادـع و  يراذـگ ، نوناق  نکر  نیرت  يداینب  نیرت و  یلاع  هکنیا  هچ  تسین ؛

هکلب تسا ؛ تسرداـن  یتواـفت ، هنوگ  ره  ندرک ، دادـملق  ضیعبت  ور ، نیا  زا  دراد . راـبتعا  تسا ، تلادـع "   " قادـصم تواـفتمان ، ربارب و 
1 تسا . نآ  هتـسیاش  هاگیاج  رد  زیچ  ره  نتفرگرارق  تلادـع ، ياضتقم  هکنآ  لاح  دوش و  یم  هتفگ  قحان  اوران و  ياه  توافت  هب  ضیعبت ،

یلو دـننامهان -  فیلاـکت  قوقح و  عضو  درم و  نز و  نیب  كارتـشا  دراوم  رد  دـننامه  ناـسکی و  فیلاـکت  قوقح و  نییعت  زین  نآ  هجیتـن 
دنیآرف رد  اه  توافت  نتـشاگنا  هدـیدان  تسا . ود  نآ  نیب  توافت  فالتخا و  دراوم  رد  درم - نز و  ياه  تیفرظ  اهدادعتـسا و  اـب  بساـنتم 
رباربان طیارش  رد  يربارب  هکنیا  هچ  تسا !! زیمآزنط  دراوم  يا  هراپ  رد  هکلب  تسا ؛ ییالقع  هریس  فلاخم  یقطنمریغ و  اهنت  هن  راک ، میـسقت 

رصع رد  هلیسو  نیدب   " نوسرتسچ :  " لوق هب  ربارب . يواسم و  طیارـش  رد  يرباربان ، هک  دوش  یم  بوسحم  ملظ  هزادنا  نامه  هب  يواسمان  و 
همه رد  يواست  يربارب و  جیورت  ياج  هب  نیاربانب ،  2. تسا هدش  لیمحت  نانز  هعماج  رب  يرت  هدننکش  دیدج و  ياه  متس  اه و  ملظ  نردم ،

نیناوق و میظنت  فیلاکت و  قوقح و  یگنهامه  بسانت و  ای  تلادـع ، جـیورت  غیلبت و  هب  دـیاب  تسا - يروحم  هباـشت  ياـنعم  هب  هک  نوئش - 
لصا 1. کی  هب  هجوت  فاصنا  ياضتقم  دیوگیم : لئاف  ار  تشامگ . تمه  یطیحم  یتسیز و  ياه  توافت  تاکارتشا و  اب  بسانتم  تاررقم 

نیا تسا . راوتـسا  یقطنم و  ینالقع ، ص 25 . یناـهج ، مسینیمف   2 ص 59 . ارهت ن ،) اردـص ، تاراشتن  ا  ، ) یهلا لدـع  يرهطم ، یـضت  رم 
 " هباشم  " دراوم رد  دزاس  یم  مزلم  ار  ام  تسا و  هارمه  زین  یملع  يرظن و  لئاسم  رد  تینالقع  اب  هکلب  تسین ؛ قالخا  اب  طبترم  ًافرص  لصا 
، حیرـص روط  هب  زین  اه  تسینیمف  لـیلد  نیمه  هب   1 میـشاب . هتـشاد  ناسمهان  توافتم و  دروخرب  تواـفتم "   " دراوم رد  دـننامه و  دروخرب 

تامادقا یشزومآ  يامنهار  باتک  مود  لصف  رد  هک  نانچ  دنا ؛ هدش  يراذگ  نوناق  رما  رد  دوخ ، هیلوا  ياهراعـش  رد  رظن  دیدجت  ناهاوخ 
: تسا هدمآ  ( CWGL  ) نانز یناـهج  يربهر  زکرم  و  ( unifem  ) دحتم للم  نامزاس  هعسوت  قودنص  شرافـس  هب  یناهجرییغت  یلحم و 
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هک یماگنه  دوش . راتفر  ناسکی  هویش  هب  دارفا ، همه  اب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ًامازلا  يربارب  رشب ، فوقح  هب  طوبرم  ياه  ترابع  قایس  رد  "

- نتخاس نک  هشیر  ياج  هب  ار - اه  یتلادـع  یب  هراومه  ناسکی ، هویـش  هب  اهنآ  اب  ندرک  راتفر  دـنراد ، رارق  رباربان  ياـه  تیعقوم  رد  مدرم 
هار قوقح و  شقن  درادـن . دوجو  یتیـسنج  یفرط  یب  رـشب ، قوقح  رد  هک  مینک  یم  دـیکأت  ام  هک  تسا  موهفم  نیا  رد  دـشخب . یم  موادـت 

، یجراخ تایعقاو   " تشاذـگ . ثحب  هب  هعماج  ناـنز  نادرم و  ربارباـن  ياـه  تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناوت  یمن  ار  اـهنآ  ياـه  لـح 
راک میـسقت  اهدرکراک و  زا  یـضعب  صاـصتخا  عقاو  رد  درم و  نز و  ياهدادعتـسا  نیب  دوجوم ، ياـه  تواـفت  نداد  رارق  رظن  دـم  مزلتـسم 

D. D Raphael; problems of political.1 نویـــسناونک . يوــس  زا  اـــهنآ  ندرک  یقلت  يا  هــشیلک  فـــالخرب  تــسا ؛
.philosophy; London: pall Mall press. 1970;pp.175-176

هراشا

؟ تسناد اتسار  کی  رد  مالسا و  هاگدید  اب  قبطنم  ار  یتسینیمف  شرگن  ناوت  یم  ایآ   . 8 شسرپ * 

دوب هدش  شومارف  نز  ندوب  ناسنا  میدق ، رد  هک  نامز  نآ  هچ  تسا ، يرشب  ندمت  ياه  هرظنم  نیرت  هایس  زا  یکی  نانز ، هب  متس  نامگ  یب 
نز هژیو  ياهدادعتسا  يرطف و  یعیبط و  تیعقوم  عقاو ، رد  درم و  اب  وا  قوقح " يواست  يدازآ " و "   " مان هب  وا  ندوب  نز  هک  زورما  هچ  و 

تاحالصا نیا  اما  دیامن . یم  لوقعم  هجوم و  دنور ، نیا  دوبهب  رد  شالت  هنوگره  ور ،  نیا  زا  تسا . هدش  هدرپس  یشومارف  هب  وا  تلاسر  و 
برغ ییاـپورا  هریت  هایـس و  تضهن  هن  تسا ، نز  یمالـسا  دیفـس  تـضهن  ناـمه  نـیا  دریگ و  تروـص  راوتـسا  حیحـص و  ياـنبم  رب  دـیاب 

اوه و ساسا  رب  یفارحنا  ياه  هزومآ  تضهن  نیا  ياـنبم  اـما  تساـخ ، اـپ  هب  يو  قوقح  نز و  یناـسنا  ماـقم  ياـیحا  يارب  دـیاب  مسینیمف .) )
رد یبرغ  یتسینیمف  شبنج  یمالسا و  شرگن  رد  نز  قوقح  زا  هعافد  تیامح و  هوحن   1. برغ يایند  فرط  هب  ندرک  زارد  تسد  سوه و 
نز هدـش  لامیاپ  قوقح  قاـقحا  يارب  اـپورا  رد  هک  یتضهن  لـیلد ، نیمه  هب  دراد و  يدـج  تواـفت  اـه  هزومآ  يرظن و  یناـبم  اـه ، هزیگنا 
دوخ تفرگ ، نز  زا  ار  اهیتخبدب  هلسلس  کی  و  تفرگ ، تروص  . 90-46،89-45 ص 37-27 ، ج 19 ، راثآ . هعومجم  يرهطم ؛ یضترم  .1

زا مالـسا  راکنا  لـباق  ریغ  يدـج و  تیاـمح  مغریلع  هجیتن  رد  دـش . ناـنز  رگید  ياهیتخبدـب  اـه و  یگراـچیب  اـه ، متـس  زا  يرایـسب  أـشنم 
مسینیمف حالطصا "  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نشور  مسینیمف  مالـسا و  ياههاگدید  ضراعت  نانز ، یعامتجا  یقوقح و  هاگیاج  تیـصخش و 

زا متـسیب  نرق  زا  لبق  ات  اپورا  رد  نز  اه : هزیگنا  ظاحل  هب  فلا . اه : ضراعت  اه و  توافت  حیـضوت  اما  تسا .  تسردان  ساـسا  زا  یمالـسا "
. تسا هدوب  حرطم  برغ  مدرم  نایم  رد  نیمز ، قرـشم  زا  شیپ  نز  ندوب  هقلخلا  صقان  دوب ، یناسنا  قوقح  دقاف  لمع  ماقم  رد  نوناق و  رظن 
" . " هاتوک لقع  دنلب و  ناوسیگ  اب  تسا  يدوجوم  نز  " دشاب " . راسمرش  تسا ، نز  هکنیا  زا  دیاب  نز  دنا ": هتفگ  اسیلک  بهذم و  نابز  زا 

نز اطـسو ، نورق  رد  " تسا . ناسنا  ناویح و  نایم  خزرب  نز  ای "  تسا "و  هدرک  یلها  ار  وا  درم  هک  تسا  يا  یـشحو  دوجوم  نیرخآ  نز 
لقتسم و یگدنز  هتسیاش  هکنیا  هچ  دنک ، یگدنز  درم  یتسرپرس  تحت  هدوب  روبجم  نز  هجیتن  رد  و  هتخانشن ، رایع  مامت  لماک و  ناسنا  ار 

هلمج زا  ینوگانوگ  ياه  هیمالعا  و  دـش ، زاـغآ  رـشب " قوقح   " ماـن هب  ییاـه  همزمز  دـعب  هب  مهدـفه  نرق  اـپورا  رد  هکنآ  اـب   1. دوبن دازآ 
یم رت  تسپ  سنج  لقادح  ای  یناسنا و  تیوه  دـقاف  ار  نز  نوچ  اما  دـش ، رداص  هسنارف  اکیرمآ و 1789   1776 ناتسلگنا ، هیمالعا 1688 

ص نامه ؛ دش و 1. حرطم  درم  ربارب  رد  " نز قوقح  هلئسم " متسیب ، نرق  رد  راب  نیلوا  يارب  اهنت  دوب . نادرم  اهنت  رـشب  زا  دوصقم  دنتـسناد ،
؛ داد ماجنا  نز  سنج  هب  ار  اه  تمدخ  نیرت  گرزب  مالسا  اما   1 دندش . رما  نیا  میلست  ییاکیرمآ  ییاپورا و  لود  137و 174و 173 و 31 .

رظن زا   2. درک تمدخ  وا  هب  رکف  لالقتسا  تیصخش و  تیرح ، ياطعا  هکلب  نارتخد ، هب  تبسن  ناردپ  قلطم  يراد  رایتخا  بلـس  رد  اهنت  هن 
قوقح زا  يرادروخرب  رد  مه  یناسنا و  تیوه  تفارـش و  لـصا  رد  مه  درم  نز و  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  هلئـسم  نیا  رد  زگره  مالـسا 

رد درم  نز و  یقوقح  ياـه  تواـفت  هشیر  تسا . صقاـن  ناـسنا  یمالـسا  شرگن  رد  نز  هن  تسا و  نادرم  نید  مالـسا  هن  دـنربارب . یناـسنا 
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3. نز هب  برغ  برع و  تیلهاج  زیمآریقحت  هاگن  هجیتن  هن  تسا ، شنیرفآ  فده  درم و  نز و  زا  کی  ره  يدوجو  راتخاس  هب  هجوت  مالـسا 
يارب اوـح ، مدآ و  ناتـساد  حرط  رد  نآرق   4 میا . هدـیرفآ  نادرم  تشرـس  ریظن  یتشرـس  زا  نادرم و  سنج  زا  ار  نانز  یمالـسا  شرگن  رد 

درک و هسوسو  ار  اهنآ  ود  ره  ناطیش  دیوگ : یم  درک ، یم  یفرعم  هسوسو  هانگ و  لماع  ار  نز  سنج  هک  رـصع  نآ  جیار  هشیدنا  اب  هزرابم 
، تسا طوبرم  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هب  تسین ، طوبرم  تیـسنج  هب  یهلا  برق  يورخا و  رجا  هب  ندیـسر  يونعم و  تاـماقم  یط   5. تفیرف
ص نامه ؛ . 3 ص 89 .  نامه ؛  2 ات 142 . ص 137 و 144  نامه ؛ ِیفارخ 1 . راکفا  اب  مالـسا  درم " . فرط  زا  ای  دشاب و  نز  فرط  زا  هاوخ 
ات 22. تایآ 20  فارعا ، . 5 هیآ 211 . ير ، وش  ، 6 هیآ رمز  هیآ 189 ؛ فارعا ، هیآ 21 ؛ مور ، هیآ 72 ؛ ، لحن هیآ 1 ؛ ، ءاسن . 4 138 و 136 .

دیلپ هیآ 12 . ءاـن ، هیآ 40 ، رفاـغ ، هیآ 97 ؛ لـحن ، . 6 .. " رورغب . امهیلدـف  نیحـصانلا .. نم  امکل  ینإ  اهمـساق  و  ناطیـش .. اـمهل  سوسوف  "

تیـسنج هلئـسم  و  تسا ، ناسنا  شنیرفآ ، ییاغ  تلع  دومن . یفرعم  ایبنا  قـالخا  ءزج  ار  نز  نتـشاد  تسود  درک و  هزراـبم  ناـنز ، ندرمش 
شمارآ هیام  ریخ و  درم ، يارب  نز  دوجو  یمالسا  هشیدنا  رد   1 دنا . هدش  هدیرفآ  رگیدکی  يارب  درم  نز و  زا  کی  ره  هکلب  تسین ، حرطم 

دنزرف دیلوت  رد  ار  نز  مهـس  دیابن  تسا و  نز  درم و  زا  رـشب ، لسن  هک  روط  نامه  دشاب . وا  يراتفرگو  یتخبدـب  هیام  هکنآ  هن   2، تسا لد 
تاـساسحا دـنا ، هداـتفا  رکف  نیا  هب  رید  نوچ  دـش ؛ یتاـساسحا  دروخرب  هب  رجنم  یتسینیمف ، ياـه  شبنج  یگدز  باتـش   3. تشادنپ زیچان 

یملع و یسررب  ياج  هب  نز ، یناسنا  قوقح  یسررب  رد  هک  تسا  کحـضم  نیا  دریگرارق . امنهار  یفـسلف  یملع و  قیاقح  هک  دادن  تلهم 
نیا نوچ  یفـسلف : تسرداـن  یناـبم  ظاـحل  هب  ب . مینک . هعجارم  یمومع  راـکفا  تاـباختنا و  ناوج و  نارتـخد  نارـسپ و  ءارآ  هب  یفـسلف ،

: " دوب زیچ  ود  نآ  یلـصا  روحم  تفرگ ، لکـش  رـضاح  نرق  ات  مهدـفه  نرق  زا  هک  دوب  برغ  یعامتجا  ياه  تضهن  ریاـس  هلاـبند  تضهن 
، تسا رایع  مامت  ناسنا  کی  تسا و  کیرـش  تیناسنا  رد  درم  اب  نز  هک  لالدتـسا  نیا  اـب  تضهن  نیا  ناماگـشیپ   " يواـست . يدازآ " و" 

درم اب  وا  قوقح  يواست  نز و  يدازآ  نیمأت  نودب  هک  دندش  یعدم  دشاب ، وا  اب  ربارب  درم و  دننام  زین  فیلاکت  قوقح و  مامت  رد  دیاب  سپ 
هیآ 21. مور ، هروس  . 2 هیآ 187 . هرقب ، . 1 تسا . رما  ود  نیمه  زا  یشان  زین  یگداوناخ  تالکشم  همه  تسانعم و  یب  رشب  قوقح  زا  نخس 

طرش ود  نز ، قوقح  قاقحا  يارب  يدازآ ، يواست و  هک  دشن  هجوت  تضهن  نیا  رد  ص 131 . ج 19 ، راثآ . هعومجم  يرهطم ؛ یضترم  . 3
هرهب ربارب  یناسنا  قوقح  زا  دیاب  هدش و  هدـیرفآ  دازآ  رگید  ناسنا  ره  لثم  تسا ، ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  نز  دنتـسین . یفاک  اما  دـنا ، مزال 

تلصخ هنوگ  ود  اب  دنا  ناسنا  هنوگود  یلو  دنربارب ، تیناسنا  رد  درم  نز و  درم . تافص  زا  ریغ  یتافـص  اب  تسا  یناسنا  نز  اما  دشاب ، دنم 
هب یبولطمان  ضراوع  نآ  هب  یهجوت  یب  تسا و  هدوب  دـنمفده  رـشب و  شنیرفآ  نتم  رد  یگنوگود  فالتخا و  نیا  اه . یـسانش  ناور  اه و 
رد دش و  هدرمـش  یکی  يدننامه "  هباشت " و"   " اب يربارب "   " ًاوهـس ای  ًادـمع  یتسینیمف  شبنج  رد  اه : هزومآ  ظاحل  هب  ج . دروآ . یم  راب 

ار نز  قوقح  دـندرک  یعـس  درم ، نز و  قوقح  ندرک  يواسم  يارب  يدوجو ، راـتخاس  رد  درم  نز و  ياـه  تواـفت  هب  هجوت  نودـب  هجیتن ،
ياه یتخبدب  دیدرگ . يو  ندوب  نز "   " یـشومارف بجوم  نز ، ندوب  ناسنا "  ، " ناس نیدـب  و  دـنهد ، رارق  درم  قوقح  لکـشمه  هباشم و 

نز و ندوب  نز  هک  تسا  نآ  زا  دیدج  ياه  یتخبدب  دوب و  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  نز  ندوب  ناسنا  هک  دوب  تهج  نیا  لولعم  ًابلاغ  میدق 
هللا هیآ  دیهش  داتـسا  هتفگ  هب   1 دـش . هدرپس  یـشومارف  هب  يو  تلاسر  يزیرغ و  ياهزاین  هژیو و  ياهدادعتـسا  وا ، يرطف  یعیبط و  هاگیاج 

يدنلب ياه  ماگ  شلوزن  رـصع  رد  نآرق  هک  دنراد  فارتعا  هزادـنا  نیا  ات  نافلاخم  تسا . نز  قوقح  هدـننک  ءایحا  میرک ، نآرق  : " يرهطم
صو 130 ص 34 26  نامه ؛ درم 1 . ندوب  درم  نز و  ندوب  نز  روظنم ، نیدـب  نآرق  زگره  یلو  تشاد . رب  وا  یناسنا  قوقح  نز و  دوس  هب 

تسه تعیبط  رد  هک  هنوگنامه  ار  درم  نز و  عیرشت ، نیوکت و  نیب  طابترا  يرارقرب  اب  هکلب  تسا ، هدرپسن  یشومارف  هب  ار  صو 136 .  128
، نز یمالسا  تضهن  اما  تخانش . تیمسر  هب  ار  وا  یعیبط  قوقح  داد و  لمع  رکف و  لالقتسا  تیصخش ، نز  هب  مالـسا  تسا . هدرک  تیبرت 
یحور و تاـفالتخا  هب  هجوت  درم و  نز و  یـسانش  ناور  هیحاـن  رد  هکنآ  تسخن  دراد : یـساسا  تواـفت  ود  برغ  یتـسینیمف  تاـنایرج  اـب 
درمت و هب  ار  نانآ  زگره  نآ ، زا  تیامح  ناـش و  یناـسنا  قوقح  هب  ناـنز  ندرک  انـشآ  نمـض  هکنآ  مود  تسا ؛ هدرک  زاـجعا  ناـنآ  یناور 
، دربن نایم  زا  ناـنز  دزن  ار  نارهوش  مارتحا  نارتخد و  دزن  ار  ناردـپ  مارتحا  درکن . راداو  درم  سنج  هب  تبـسن  ینیبدـب  ناـیغط و  نایـصع و 
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هدافتـسا يارب  يا  هلیـسو  ار  نانز  درکن و  نیبدـب  نادـنزرف  تیبرت  يردام و  يرادرهوش و  هب  ار  نانز  درکن ، لزلزتم  ار  اه  هداوناـخ  ساـسا 
هب عامتجا  رد  ًالمع  هک  یقوقح  منک  یمن  اعدا  زگره  نم  : " دـنیامرف یم  ناـشیا   1" دادن . رارق  نادرم  ینار  توهش  يداصتقا و  ای  یـسایس 

لماک یگدیـسر  زورما  نز  عضو  هب  تسا  مزال  هک  ما  هتفگ  اهراب  تسا . نادرم  قوقح  اب  يواـسم  دوش  یم  نز  بیـصن  اـم  یمالـسا  رهاـظ 
زا هناروکروک  دیلقت  اب  هن  اما  دوش ، هداد  سپ  زاب  وا  هب  هدش  كورتم  خیرات  لوط  رد  هدرک و  اطعا  نز  هب  مالـسا  هک  یناوارف  قوقح  دوش و 

؛ نامه . 2 ات 94 .  89 ص 37 ، نامه ؛ . 1 2 " تسا . هدروآ  دوجو  هب  نانآ  يارب  یتخبدـب  نارازه  هک  برع  گنهرف  مدرم و  تسردان  شور 
ص 137 و 90.

درم نز و  یقوقح  ياه  توافت  هفسلف 

مراد تسود  موش و  یم  هجاوم  شسرپ  نیا  اب  هراومه  اما  مریذپب ، ار  ینسینیمف  راکفا  مناوت  یمن  ناملـسم  کی  ناونع  هب  نم  . 10 شسرپ * 
نز و نیب  یناوارف  یقوقح  ياه  ترافت  ارچ  سپ  دسانش  یم  تیمسر  هب  ار  نز  يارب  ربارب  قوقح  و  تسین ، نادرم  نید  مالسا  رگا  هک  منادب 

؟ تسا هدش  لیاق  درم 

فیلاکت و اهنآ  يارب  دراوم  همه  رد  هک  نانچمه  تسا ، هدرکن  عضو  یهباـشم  قوقح  درم  نز و  يارب  اـج  همه  رد  مالـسا  هک  تسا  ملـسم 
، يواست همزال  اما  تسا  هدرک  تیاعر  درم  نز و  قوقح  رد  ار  یناسنا  تاواسم  لصا  مالـسا  تسا . هدرکن  عضو  زین  یهباشم  ياه  تازاجم 
رد توافتم  فیلاکت  قوقح و  و  ناسمه ، طیارـش  رد  ناسکی  ربارب و  فیلاـکت  قوقح و  عضو  تلادـع ، همزـال  تسین . یتخاونکی  هباـشت و 

ياراد نیوـکت  رظن  زا  درم  نز و  اریز  تسا ، تواـفتم  درم  نز و  فیلاـکت  قوـقح و  یخرب  ور  نـیا  زا  تـسا . ناـسمهان  ربارباـن و  طـیارش 
نز هک  اجنآ  زا  دشاب . هتشاد  هجوت  یتسه  تایعقاو  هب  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  یقوقح  ماظن  ياه  هصخاش  زا  یکی  دنتـسه و  یناسمه  طیارش 

هتـشاد توافتم  ًانایحا  اما  ربارب  قوقح  درم  نز و  دـنک  یم  اضتقا  تلادـع  دـنراد ، یناوارف  ياه  تواـفت  یحور  یمـسج و  ظاـحل  هب  درم  و 
قوقح و اما  تسا ، یناسنا  قوقح  رد  اهنآ  يربارب  تیناسنا ، ظاحل  زا  اهنآ  يربارب  یناـسنا و  تیثیح  رد  درم  نز و  كارتشا  همزـال  دنـشاب .

ساسا رب  فیلاکت  قوقح و  نیمه  هتبلا  تسین ؛ ناسمه  دوش ، یم  ررقم  بسانتم  یعیبط  فیاظو  میسقت  تیسنج و  ياضتقم  هب  هک  یفیلاکت 
رگید يوس  زا  تسین و  لئاق  نانز  هب  تبسن  نادرم  يارب  یقوقح  حیجرتو  زایتما  زگره  مالـسا  تسا و  ربارب  نزاوتم و  فیلکت  قح و  مزالت 

نز قوقح  تیاعر  ور  نیا  زا  رگیدکی ، بیقر  هن  داد  رارق  مه  قیفر  ار  درم  نز و  قالخا ، قوقح و  نیب  هتـسیاش  لماعت  يرارقرب  دـنویپ و  اب 
هفـسلف مهف  رد  هعوضوم  لوصا  ناونع  هب  لیذ  تاـکن  هب  هجوت  دوش . یم  بوسحم  یناـسنا  سدـقم و  يرما  لـباقم ، فرط  يوس  زا  درم  و 

قوقح و زا  یناسنا ، تشرـس  رد  كارتشا  لیلد  هب  درم ، نز و  ًـالوصا  . 1 تسا . دـیفم  نآ  یقطنم  هیجوتو  درم ، نز و  یقوقح  ياه  تواـفت 
قوقح فالتخا  تروص ، نیا  رد  دنوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  ناسنا  عون  زا  فنـص  ود  ناونع  هب  اایحا  یلو  دـنرادروخرب ؟ یناسکی  فیلاکت 

رد هتـشادن و  یـشزرا  هبنج  یقوقح ، ياه  توافت  نیا  . 2 تسا . ییانثتـسا  یعرف و  رما  کـی  درم ، نز و  سپ  دوـش . یم  حرطم  فیلاـکت  و 
یمن ود  کی و  هجرد  هب  اه  ناسنا  میـسقت  بجوم  زگره  نیاربانب ، درادـن و  یـشقن  لاعتم  يادـخ  يوس  هب  وا  برق  ناسنا و  یقیقح  لاـمک 

زا یـشان  تاـفالتخا ، نیا  رتـشیب  و 169 3 . اـت 140   136 اـت 130 ،  125 ص 37 ، ،ج 19 ، راـثآ هعوـمجم  يرهطم ؛ یـضترم  . 1 دندرگ .
، درم نز و  یقوقح  تافالتخا  رتشیب  اریز  ردارب ؛ رهاوخ و  ردـپ ، ردام و  رهوش ، نز و  لثم : تسا ، هداوناخ  رد  درم  نز و  هژیو  ياهدرکراک 
.4 تسا . ناسنا  ندوب  درم  ای  نز  یگژیو  زا  یـشان  یعامتجا ، قوقح  رد  تافالتخا  زا  یخرب  دـنچره  ددرگیم . زاب  هداوناخ  قوقح  ماـظن  هب 
. تسا مالسا  رد  نز  قوقح  مالسا و  هب  رگن  یئزج  هاگن  زا  یشان  مالـسا ، رد  نز  قوقح  هب  تبـسن  تاضارتعا  تاهبـش و  زا  يرایـسب  هشیر 

مه نآ  و  مالـسا ، یقوقح  ِماظن  بتکم و  هعومجم  رد  هداوناخ  قوقح  ماـظن  هداوناـخ و  قوقح  ماـظن  هع  ومجم  رد  نز ، یقوقح  ماـظن  رگا 
. دش دهاوخ  نشور  دوخ  هب  دوخ  تالاؤس ، زا  يرایسب  خساپ  دوش ، هعلاطم  مالـسا  یقالخا و ... یـسایس ، یعامتجا و  تاماظن  ریاس  رانکرد 

یـضعب هفـسلف  تسا . وا  يورخا  یگدنز  رد  رـشب  یعقاو  تداعـس  یقیقح و  یگدنز  ترخآ و  هاگرذـگ  ایند  یمالـسا ، شنیب  ساسا  رب  . 5
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لثم نانز  هب  تبسن  يراتفر  ياه  تیدودحم  یخرب  یمالسا و  ششوپ  هب  ناملسم  ناوناب  مازلا  نوچمه  درمو  نز  نایم  یقوقح  ياه  توافت 
هللا تیآ  هکناـنچ  دوش . یم  یباـیزرا  نز  ینمادـکاپ  یک و  اـپ  تفع و  رـصنع  رب  مالـسا  ماـمتها  ياتـسار  رد  درم ، نز و  نیب  طـالتخا  عـنم 

هنحص رد  نانز ، زا  شیب  بتارم  هب  نادرم  نید ، نیا  ینامرآ  بولطم و  عامتجا  رد  مه  مالسا و  ردص  هعماج  رد  مه  : " دنیامرف یم  حابـصم 
.6 ص ص 2100 . نیـشیپ ، ج 2 ، یپک ) یلپ  هوزج   ) تسایـس قوقح و  يدزی ؛ حابـصم  . 1 1" دـنراد . هتـشاد و  یم  روضح  یعامتجا  ياه 
، دنریگ رارق  هک  يدرف  یعامتجا و  تیعقوم  شقن ، ره  رد  درم  نز و  هک  تسا  هدش  ثعاب  یمالـسا  هشیدنا  رد  هداوناخ  داهن  ندوب  يروحم 

عامتجا يریگ  لکـش  يانبم  لیـصا ، داهن  کی  ناونع  هب  هداوناـخ  هک  ارچ  دـنهد ؛ رارق  تیولوا "   " کـی ناونع  هب  ار  هداوناـخ "   " یتسیاـب
، نآ ياضعا  نایم  طباور  قیمعت  و  داینب ، نیا  تیوقت  لیکشت و  هب  نز ، هتسیاش  هرهچ  میـسرت  نانز و  قوقح  يزیر  یپ  رد  ور ، نیا  زا  تسا .
هب هک  يا  همانرب  هطباض و  ره  ای  داهنـشیپ و  هیـصوت و  ره  و  دوش ؛ هیـصوت  هجوت و  داهن ، نیا  یلـصا  نکر  ود  ناونع  هب  رهوش  نز و  هژیو  هب 

ار درم  نز و  نیب  یقوقح  تافالتخا  یخرب  تسا  نکمم  اسب  هچ  زین  فده  نیا  نیمأت  دوش . فذح  دـماجنایب ، داهن  نیا  یتسـس  فیعـضت و 
یمالسا هعماج  زا  هناگیب  يرصانع  ناملسم ، هداوناخ  لیکشت  یلصا  رصانع  هک  دراد  مامتها  رارصا و  مالـسا  لیلد ، نیمه  هب  ددرگ . بجوم 

ار كرشم  اب  نمؤم  جاودزا  ًاحیرص  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  هعماج  نیا  اب  گنهامه  صلاخ و  يرـصانع  هکلب  هدوبن  يدیحوت  و 
.7 دوش . هدامآ  تسرپادخ  كاپ و  ملاس ، نادنزرف  یـشیادیپ  يارب  هداوناخ  طیحم  هلیـسو  نیدـب  ات  تسا 1  هدرک  مـالعا  عونمم  یلک  روطب 

هداد رارق  دوجو  نسحا "  ماظن   " زا یـشخب  ناونع  هب  ار  نآ  یهلا ، ریبدـت  تسد  هک  دـنا  هناـمیکح  ییاـه  تیعقاو  یتیـسنج ، ياـه  تواـفت 
نیکرـشملا اوحکنت  و ال  نمؤی .. یتح  تاکرـشملا  وحکنت  ـال  و  ساسحا 1 . بجوم  لاـمکأشنم و  هک  تساـه  تواـفت  نیمه  هکارچ  تسا ؛

اه توافت  نیا  نتشاگنا  هدیدان   1 دوش . یم  اهدنویپ  میکحت  یعامتجا و  یناسنا و  تایح  ءاقب  هنیمز  لباقتم و  زاین  . 221 هرقب / اونمؤی . یتح 
. درادن یگتـسب  نآ  نیا و  يرواد  عون  تساوخ و  هب  اهنآ  دوبن  دوب و  هک  تسا  یتایعقاو  اب  هزرابم  يانعم  هب  یقوقح ، تاررقم  يزیر  یپ  رد 

یخرب أشنم  اـه ، تیلوؤسم  اـهراک و  میـسقتو  یعاـمتجا  تابـسانم  طـباور و  میظنت  رد  اـه  تواـفت  نیا  هک  تسا  یقطنم  ـالماک  نیارباـنب ،
فیلاـکت قوقح و  كارتـشا ، دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتسیاـب  فیلاـکت ، قوقح و  نییعت  رد  دوش . اـه  شقن  ددـعت  یقوـقح و  تاـفالتخا 

رد توافت  بجوم  هک  دشاب  يوحن  هب  اه  توافت  هاگره  هکلب  توافت  زا  ینازیم  ره  هب  توافت و  ره  هن  هتبلا   ) توافتم دراوم  رد  و  كرتشم ،
، یـصاصتخا فیلاکت  هب  نادرم  ندـش  فلکم  هن  ور ، نیازا  دوش . عضو  زیامتم  فیلاکت  قوقح و  دوش ،) يرمـالا  سفن  دـسافم  حـلاصم و 

نداد يرترب  درم و  نز و  نیب  ضیعبت  هناشن  فیلاکت  نامه  بسانت  هب  قوقح  یخرب  رابتعا  هن  و  تسا ؛ نانز  ندرک  دادـملق  یلیفط  رب  یلیلد 
يارب ددرگیم . یقوقح  نزاوت  يرارقرب  ببس  رگید  يوس  زا  تیفاعم  تیمورحم و  وس و  کی  زا  فیلکت  قح و  مزالت   . 8 تسا . نز  رب  درم 

فیلکت راد  هدهع  درم  قح و  ياراد  نز  هقفن ، هب  تبـسن  ًالباقتم  تسا و  فیلکت  راد  هدـهع  نز  قح و  ياراد  درم  نیکمت ، هب  تبـسن  لاثم ،
هداد وا  هب  هک  هچنآ  هب  مادـک  ره  هک  دـهد  یم  روتـسد  نانز  هب  مه  نادرم و  هب  مه  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  دـیاش  . 1 تسا ،

حرطم ثرا  توافت  قافنا ، هفیظو  لـیلد  هب  و  (. 32 ءاسن / . ) دنارورپن رـس  رد  دراد  يرگید  هک  ار  هچنآ  نتـشاد  يوزرآ  و  دشاب ، عناق  هدـش 
یناسک تیمورحم  ندید ،) همدص  ای  لتق   ) درم فذح  اب  دبای و  دایدزا  زین ، وا  دمآرد  عبنم  دیاب  دش ، نوزفا  درم  هنیزه  رگا  نوچ  دوش ، یم 

تافالتخا ندوب  زیمآ  ضیعبت  هناـملاظ و  مهوت  تاـکن ، نیا  هب  هجوت  . 9 ددرگ . ناربـج  درم  هید  شیازفا  اـب  دـندش ، مورحم  قح  نیا  زا  هک 
رد نآ  زا  شیپ  ای  تسا و  رفیکو  شاداپ  ياطعا  ماقم  رد  اـی  ملظ  اریز  دزاـس ؛ یم  نک  هشیر  ار  مالـسا  یقوقح  ماـظن  رد  درم  نز و  یقوقح 

، تسا روصت  لباقریغ  دـنوادخ  هب  تبـسن  ثحب ، عوضوم  اب  هطبار  رد  زین  یلکروط و  هب  ود  ره  نیا  و  رفیکو ، شاداپ  نییعت  يرواد و  ماـقم 
قح نزاوت  تلادع و  نیا  لاعتم  يادخ  تسا . یفتنم  هک  دـش  نشور  الاب  نایب  اب  هک  دـنام  یم  یقاب  فیلکت  قح و  نییعت  ماقم  رد  ِملظ  طقف 
نانآ هدـهع  رب  نادرم  يارب  هک  تسا  یقوقح  دـننامه  نانز  يارب  : " تسا هدرک  نایب  نینچ  اـیوگو  هاـتوک  تراـبع ، نیرتهب  اـب  ار  فیلکت  و 

(. 228 هرقب /  "  ) فورعملاب نهیلع  يذلا  لثم  نهل  و  . "1 1 " تسا .

ینسینیمف شبنج  ياهدمایپ 
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ینسینیمف شبنج  ياهدمایپ 

یفنم ياهدمایپ  راثآزا و  هنومن  دنچ  تسا  نکمم  هچنانچ  دراد . ير  ابنایز  ياهدـم  ایپ  یتسینیمف  ياه  هزومآ  دوش  یم  اعدا  . 11 شسرپ * 
؟ دینک نایب  ار  درم  نز و  یقوقح  هباشت  رب  ینبم  یتسینیمف  ياه  هزومآ 

زا ار  دوخ  تمارک  نانز  فلا . دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  يراـب  ناـیز  رایـسب  ياهدـمایی  یتسینیمف ، ياـه  هزومآ 
نانز و دح  زا  شیب  ندوب  سرتسد  رد  ب . دنا . هدمآرد  نادرم  ياه  ینار  سوه  رازبا  تر  وص  هب  دنا و  هدش  هدیشک  لاذتبا  هب  هداد ، تسد 

يارب نادرم  ات  هدـش  ثعاب  رما  نیا  دـندرگ . رفنتم  یتح  هدـش و  نادرگیور  نانآ  زا  مک  مک  نادرم  هک  هدـش  ببـس  نانآ ، یعیبطریغ  راتفر 
دوخ یسنج  شطع  هک  تسا  هتشاداو  ار  نانز  زین ، نادرم  يرهم  یب  يدرس و  دنروآ . يور  ناشناسنج  مه  هب  دوخ ، یـسنج  زیرغ ? ياضرا 

نآ اب  برغ ، ندمت  هک  تسا  یمیظع  تالکـشم  زا  یکی  زدیا ) دننام   ) نآ ياهدمایپ  يزاب و  سنجمه  دـنناشنب : ورف  دوخ  ناسنج  مه  اب  ار 
نآ رد  هک  ییاهروشک  نامه  ینعی ، دـش ؛ هدـهاشم  اـکیرمآ - هژیو  هب  یتعنـص - ياـهروشک  رد  راـب  نیلوا  يارب  تسا و  ناـبیرگ  هب  تسد 
نی رخآ  قبط  تسا . لوادـتم  دازآ و  نآ ، لکـش  نیرت  یطارفا  نیرتددـعتم و  نیرت ، عونتم  رد  یـسنج  ياهزاین  ياضرا  درم و  نز و  طباور 
ياه هرهچ  زا  یکی  ناونع  هب  لشیم - هردـنآ   1 دننک . یم  یگدـنز  اپورا  اکیرمآ و  هراق  رد  زدـیا  هب  نایالتبم  زا  دـصرد  زا 80  شیب  رامآ 

هب نآ  زا  هتسناد و  درم  نز و  يربارب  رصع  رد   " یتنس ، هداوناخ   " يارب ینیزگیاج  ار  یسنج  طباور  هنوگ  نیا  رصاعم - تسینیمف  سانشرس 
نانز راک  2 ج . دننک . لمحت  ار  داشان  ياه  جاودزا  دنتسین ، رضاح  رگید  اپورا  نانز  نادرم و  : " دنک یم  دای  داش " دازآ و  هداوناخ   " ناونع

یگداوناخ تافالتخا  زورب  بجوم  رما ، نیمه  و  هدـش ، دـیاش - دـیاب و  هکنانچ  هناخ  ياهراک  هب  نانآ  یگدیـسر  عنام  هناـخ ، زا  نوریب  رد 
هداد شهاک  قالط  هکراتم و  زا  ار  نانآ  میب  هدش و  نانز  ندش  رتروسج  ببس  دمآرد  نتشاد  يداصتقا و  لالقتـسا  یفرط  زا  تسا . هتـشگ 

زا دوب . اه  جوز  ددعت  عنم  نانز ، رادفرط  ياه  تضهن  جـیاتن  زا  یکی  د . تسا . هتفای  شرتسگ  یگداوناخ  ياه  عازن  هنماد  هجیتن ، رد  تسا ؛
هک داد  هزاجا  درم  هب  دیابن  سپ  تسا ؛ نانآ  قوقح  عییضت  بجوم  نانز و  تیصخش  هب  یتمرح  یب  نتـشاد ، نز  کی  زا  شیب  هک  نانآ  رظن 

نیا دـمایپ  تسـشن . یـسرک  هب  هباشم  ییاه  لالدتـسا  اـب  مه  نآ  هک  دوب  ّتقوم  جاودزا  عنم  رگید ، ثحب  دـنک . راـیتخا  زین  يرگید  رـسمه 
نانز هدرکن و  رهوش  نارتخد  دادعت  عیرس  شیازفا  تق ، وم  جاودزا  عنم  يرـسمه و  دنچ  تیعونمم  قالط ، دایدزا  يزاب ، سنجمه  لماوع ،

: زا لقن  هب  ناهج ، رد  نانز  يامیس  روپ ؛ یلق  کیفار  لدنشور و  لیلج  دیدش 1 . ياه  گنج  هب  التبم  هک  ییاهروشک  رد  رما  نیا  دوب . هویب 
لاح هتـشذگرد و  هداوناخ  لشیم ، هردنا  . 2 ص 221 . رتو ، میرم  همجرت  یتعنـص ، هتفرـشیپ  هعماجرد  یگنهرف  لوحت  تراهلگنیا ، دـلانور 
هراـچ رتراـب و  تبیـصم  لکـش  دـنداد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  نادرم  زا  يریثک  دادـعت  دـندش و  یم  يزرم  نورب  اـی  یلخاد  ص 36 . اپورا ،

يرـسمه و دـنچ  زا  هک  نادرم  هک  ییاـج  نآ  زا  ه . دـش . یم  جراـخ  ارذـگ  تقوم و  رما  کـی  تروص  زا  تفرگیم و  دوـخ  هب  يرتریذـپان 
یمن يزاب  هقیفر  زج  يا  هراچ  دنتفای ! یمن  هدش  عابـشا  ار  دوخ  یـسنج  هزیرغ  زین  نز  کی  اب  دندوب و  هدـش  عنم  تدـش  هب  تقوم ، جاودزا 

يرامآ ياه  قیقحت  تشگ ! جیار  رادرهوش  نانز  یتح  رهوش و  یب  نانز  نارتخد و  اب  یـسنج ، عورـشمان  ياه  طابترا  ور ، نیمه  زا  دندید .
اب دـننکیمن و  اـفتکا  دوخ  ینوناـق  نز  هناـگی  هب  یبرغ ، عـماوج  رد  نادرم  رتـشیب  هک  تسا  روآ  درد  تیعقاو  نیا  رگ  ناـیب  اـه ، یبرغ  دوـخ 

نوناک یشاپورف  یگداوناخ ، قیالع  یگتخیـسگ  مه  زا  ببـس  عورـشمان ، یـسنج  ياهطابترا  و . دنراد . يرـس  رـس و  رگید  نانز  نارتخد و 
، یتسینیمف ياه  هزومآ  يارجا  ياتسار  رد  درم  نز و  طباور  يدازآ  تسا . هدش  تسرپرـس  یب  عورـشمان و  لافطا  شیادیپ  هداوناخ و  مرگ 
هتـساوخان و دیلاوم  نینج ، طقـس  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  يرگید  ياهدمایپ  یمـسرریغ ، عورـشمان و  طباور  شرتسگ  رب  هوالع 

هراشا هداوناخ  داینب  یـشاپورف  يرگ و  یپسور  يزاـب ، سنجمه  هب  شیارگ  یـسنج و  یگدروخاو  ناـنز ، هب  زواـجت  تنوشخ و  عورـشمان ،
رد هژیو  هب  هدیدپ - نیا  تسا . یتبراقم  ياه  يرامیب  يرگ و  یپسور  يوس  هب  شرپ  يوکس  تمیزع و  هطقن  یـسنج ، دازآ  طباور  ز . درک .

تصرف هلیـسو  نیدب  اریز  تسا ؛ عیاش  دنا - هدش  عورـشمان  نادنزرف  ای  دنزرف  بحاص  نتـسبآ و  هتـساوخان  روط  هب  هک  یناوج  نارتخد  نیب 
ح. دـنروآ . یم  ور  یـشورفدوخ  هب  رقف ، زا  ییاهر  یگدـنز و  ياـه  هنیزه  نیمأـت  يارب  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  لیـصحت  لاغتـشا و  ياـه 

www.Ghaemiyeh.comمسینیمف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 32زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هب دشاب ، لباقتم  هیوسود و  رگیدکی  هب  نانآ  لیامت  رگا  درم ، نز و  دازآ  طباور  رد  تسا . هداهن  ینوزف  هب  ور  ناوناب ، هیلع  یسنج  تنوشخ 
زا يرایـسب  رد  دشاب ، هتـشادن  هطبار  داجیا  هب  یلیامت  نز  دشاب و  هفرط  کی  لیامت  رگا  اما  دوش ؛ یم  متخ  عورـشمان  عورـشم و  ياهدـنویپ 
رد نمرولیـس  لـیناد  دریگیم . تروص  وا  هیلع  ( sexual harassment) یـسنج رازآ  و  ( Rape  ) یـسنج تنوشخ  زواـجت و  دراوم 

هدش و ینامیشپ  راچد  یمک ، تدم  زا  سپ  ینانز  نینچ  الومعم  دیوگیم : دنا ، هتفرگ  رارق  یـسنج  زواجت  تنوشخ و  دروم  هک  ینانز  دروم 
! منک هجوت  بلج  ات  مدوب  هدیشوپن  ار  سابل  نآ  شاک  يا  : " دنزاس یم  يراج  نابز  رب  ار  تالمج  نیا  هتسویپ  دننک و  یم  شنزرس  ار  دوخ 
هب نینج  طقـس  رگا  : " دـسیون یم  برغ  رد  ناـنز  هیلع  یـسنج  تنوـشخ  هراـبرد  نمربوا  لـشیم   1  !... " مدوـب هدزن  دـنخبل  وا  هب  شاـک  يا 

یگنهرف تسا ، زواجت  گنهرف  اکیرمآ ، گنهرف  هک  تسا  نیا  شتلع  دننامب . هدنز  دـنناوت  یمن  الـصا  نانز  دوش ، فقوتم  ینوناق  تروص 
نادرم یسنج  مجاهت  رطخ  اب  نانز  همه  تسا ... هدش  دودحم  رـضاح ، اج  همه  یـسنج  تنوشخ  زا  سرت  رطاخ  هب  نانز  یگدنز  نآ  رد  هک 

 " لومعم رایسب   " يا هدیدپ  برغ ، رد  راک  طیحم  رد  ار  نانز  یسنج  رازآ  " زندیگ ،  "2 "! هتساوخان یگلماح  رطخ  ای  دننک و  یم  یگدنز 
هراشا ص 204 . یـسانش ، هعماج  زندـیگ ، ینوتنآ  . 2 ص 83 .  یناـهج ، مسینیمف  یـسنج 1. رازآ  ياـه  هنوـگ  زا  یخرب  هب  يو  دـناد . یم 

هب رت  هناکریز  لکش  راتفر ، نیا  زاربا  هوحن  یهاگ  هتبلا  تردق . ای  یلغش  رادتقا  زا  هدافتسا  اب  یسنج  ياه  تساوخ  لیمحت  هلمج  زا  دنکیم ؛
تسا وا  یسنج  ياهشهاوخ  هب  نداد  نت  ورگ  رد  اه ، شاداپ  تفایرد  یلغش و  عیفرت  هک  نیا  هب  لباقم  فرط  ندنامهف  نآ  دریگ و  یم  دوخ 

تیلوؤسم اه و  شقن  ددـعت  تهج  هب  فعاضم  راشف  1 ط . دشاب . عیفرت ) زا  يریگولج  ای  جارخا  لیبق  زا   ) نآ دب  دـمایپ  رظتنم  دـیاب  هنرگو 
يروحم یلـصا و  ياهراعـش  هلمج  زا  " ربارب ، راک  لباقم  رد  ربارب  دزم  نانز و"  لاغتـشا  ترورـض  تسا . هدـش  دراو  ناـنآ  رب  ناـنز ، ياـه 

مامت نانز  دوس  هب  اهنت  هن  رما  نیا  اما  تسا . هدوب  نادرم  هرطیـس  زا  ییاهر  يداـصتقا و  لالقتـسا  هب  یباـیتسد  يارب  برغ ، رد  ناـنز  شبنج 
درم نز و  نایم  یعامتجا  يداصتقا و  يربارب  ثعاـب  زگره  هتـشگ و  ناـنآ  رب  ( Double Burden  ) فعاضم راشف  ثعاب  هکلب  هدـشن ؛
هلمج رد  نوسرتـسچ  تسا . هدروآ  مهارف  ناـنآ  يارب  ار  يرت  هد  رتـسگ  تالکـشم  هدرک و  قیمعت  ار  دوجوم  يربارباـن  یتـح  تسا ! هدـشن 
هدیقع هب  یلو  دـنتفرگ ؛ یم  رارق  هجنکـش  ضرعمرد  یتح  تسیاشان و  راتفر  دروم  ًالبق  نانز  هک  متـسین  نآ  رکنم  نم  : " دـیوگیم شفورعم 

حرط تقیقح  رد   2 " تسا . هدوبن  راب  تقر  دـننادرم - يرادا  بیقر  زین  هناخ و  ياورنامرف  هک  زورما - هزادـنا  هب  هاـگچیه  اـهنآ ، عضو  نم 
ص 201 و نامه ، . 1 يربارب ، نازادرپ  هیرظن  ور  نیا  زا  داد . رییغت  نادرم  عفن  هب  ار  تردق  هنزاوم  هتساوخان  روط  هب   " لاغتشا ، رد  يربارب  "

ياه تیلوؤسم  اهراک و  ربارب  میـسقت   " هلمج زا  يددعتم  ریبادت  اب  هدـمآ ، شیپ  لکـشم  اب  هلباقم  يارب  ص 93 . یناهج ، مسینیمف  . 2 . 211
هتـشادن ینادنچ  قیفوت  هتبلا  هک  دنا  هدـمآرب  نآ  زا  نتـساکددص  رد  نکپ ، هیمالعا  ضیعبت و  عفر  نویـسناونک  رد  رهوش " نز و  نایم  هناخ 

ملـسم و یفطاـع  یتسیز و  ياـه  تواـفت  يراـگنا  هدـیدان  رب  فعاـضم ، راـشف  هدـیدپ  یباـی  هشیر  لـیلحت و  رد  زندـیگ ، ینوتنآ   1 تسا .
روما قتف  قتر و  نادنزرف و  هب  نانز  یفطاع  دیدش  یگتـسباو  دراذـگیم و  تسد  برغ  نادرم  نانز و  نایم  راک  میـسقت  رد  يریذـپانراکنا ،

هک دنکیم  باجیا  كدوک ، یگدـنامرد  دـنهد . یم  شرورپ  دـنروآ و  یم  ایند  هب  ار  ناکدوک  نانز  وا ، نییبت  رد  دـنکیم . دزـشوگ  ار  نانآ 
مامت رد  نانز  هک  یـشرورپ - یتبقارم و  شقن  رارمتـسا  هب  یگداس  هب  هیلوا ، یکیزیف  ترورـض  نیا  دـشاب . ینالوط  دـیدش و  هیلوا ، تبقارم 

2 دنوش . یم  بذج  یگناخ  ياه  تیلاعف  رد  ًاساسا  یگدننک ، تبقارم  يردام و  شقن  ظاحل  هب  نانز  دماجنا . یم  دنریذپ - یم  اه  گنهرف 
: دوش یم  هراشا  دـش - داریا  زدـیا  رانیمـس  همتاخ  رد  هک  - یـسیلگنا رتکد  ناوناب  زا  یکی  نخـس  هب  بلطم  ندـش  رت  نشور  يارب  ناـیاپ  رد 

رارق درم  نز و  نیب  مالـسا  نید  هک  ار  ییاهزرم  دیاب  دزیخرب ، هزرابم  هب  نآ  اب  ای  دبای و  تاجن  زدـیا  يرامیب  زا  زورما ، ناهج  هکنیا  يارب  "

هدام 16 "ج " و" د " دـنب لثم  . 1 3". دیآ لمع  هب  يریگولج  نادرم  نانز و  زرم  دـح و  نودـب  یگتخیمآ  زا  دـننک و  تاعارم  تسا ، هداد 
جهن رد  نز  یسانشناور  یبیط ؛ دیهان  مالسالا و  نیعم  میرم  . 3 ص 190 . نیشیپ ، زن ، دیگ  ینوتنآ  . 2 نکپ . هیمالعا  هدام 27  نویسناونک و 

ص 246. مق ،) تداعس ، رطع  تاراشتنا  ، ) هغالبلا

یگدنز ددجت  مالسا و 
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یگدنز ددجت  مالسا و 

هتشذگ و ِمدرم  هب  قلعتم  مالسا ، دنیوگ  یم  اما  داد ؛ ماجنا  نز  يارب  ار  اه  تمدخ  نیرت  گرزب  مالسا  هکدنراد  لوبق  يا  هدع  شسرپ 12 . * 
رییغت ار  رباربان  ماکحا  نیا  دش  یم  ثوعبم  زورما  ربمایپ  رگا  و  دشاب ؛ زورما  نز  زاین  يوگخـساپ  دناوت  یمن  سپ  تسا ، شیپ  نرق  هدراهچ 

. تسا ایوپ  مالسا  ینید و  یشیدناون  اب  قبطنم  یتسینیمف  ياه  هزومآ  وداد  یم 

متسیس زا  دیاب  یگداوناخ  قوقح  رد  دنیوگیم  هک  یناسک  هدمع  لیلد  : " دنیامرف یم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  يرهطم  هللا  هیآ  دیهش  داتـسا 
ياهراگزور عماوج و  تایـضتقم  زا  تواـفتم  رـصاعم  ياـیند  تایـضتقم  هدرک و  رییغت  ناـمز  عضو  هک  تسا  نیا  مینک  يوریپ  یبرغ  ياـه 

. تسا قابطنا  لباق  یتفرشیپ  ددجت و  نامز و  رصع و  ره  اب  تسا و  ینادواج  نید  کی  مالسا  نید  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  تسا . نیشیپ 
هک دنا  هتفگ  هجیتن  رد  دنا و  هتسناد  تسایس  زا  نید  ییادج  ار  قابطنا  نیا  رـس  دنا و  هدرب  اطخ  هب  هر  قابطنا  نیا  یگنوگچ  رد  يا  هدع  اما 

رییغت خـسن و  يانعم  هب  ار ، نامز  اب  مالـسا  قابطنا  تیلباق  رگید ، يا  هدـع  و  تاداـبع . دـیاقع و  لوصا  هب  تسا  رـصحنم  ینید  ياـه  هزومآ 
تیلهاج برع  گنهرف  موسر و  تاداع و  اب  بسانتم  مالسا  یعامتجا  نیناوق  دنا  هتفگ  دنا و  هتـسناد  يرـشب  شناد  تفرـشیپ  قباطم  نیناوق 

رد هک  تسا  ناگناگیب  همغن  تسخن  یتسیرالوکـس 1  رییغت  دوش . عضو  اهنآ  ياج  هب  يرگید  نیناوق  دیاب  راگزور ، نیا  ياضتقم  هب  دوب و 
رد زین  مود  ریـسفت  تسا . یعامتجا  تلادـع  طسق و  يرارقرب  ینعی  ایبنا ، تثعب  فدـه  اب  ریاغم  دوش و  یم  غیلبت  یمالـسا  ياهروشک  لخاد 

ینوگانوگ لماوع  مالسا  ینید  نیناوق  يریذپ  فاظعنا  رـس  قابطنا . فاطعنا و  هن  تسا و  مالـسا  یعامتجا  نیناوق  يدوبان  خسن و  تقیقح ،
نوناق نتفرگ  رظن  رد  . 2 نف ؛ ملع و  هب  یگدنز  رازبا  اه و  تروص  بلاق و  لکـش و  يراذگاو  یگدنز و  فدـه  حور و  هب  هجوت  . 1 تسا :

هدرک طوبرم  یتباث  لوصا  اب  ار  ریغتم  عاضوا  مالسا  هتبلا  ریغتم . تاجایتحا  يارب  ریغتم  نوناق  تباث و  ياهزاین  يارب  یعامتجا  يدرف و  تباث 
رب یمالـسا  ماکحا  يانتبا  ینید ؛ تینالقع  . 3 دروآ ؛ یم  دوجو  هب  ار  یـصاخ  یعرف  نوناـق  يریغتم  عضو  ره  رد  تباـث  لوـصا  نآو  تسا 

لیدـعت لرتنک و  شقن  هک  مکاـح  نیناوق  . 4 مالـسا ؛ یعقاو  ناسانـشراک  صیخـشت  هب  مهم  رب  مها  تحلـصم  نداد  حیجرت  رترب و  حـلاصم 
Ibid) Adjective to describe things that have .) 1" ررـضال ؛  " ای جرح "   " هدعاق دننام  دـننک  یم  افیا  ار  رگید  نیناوق 
no connection with religion: secular.20 (Dictionary. BBC) .for examole in the educational or
political system, is the belief that religion should have no influence on or connection with
the running of country: or. (Oxfird Dictionary) . etc, education, the belief that religion
should not be involved in the organization of society. ( Dictionary. B.B.C). the detachment

يانبم رب  یتموکح  ماکحا  . of a state or other politics body frim religious foundations : secularism. 5
ییایوپ هکرحم و  هوق  هک  مالـسا  يریذپداهتجا "   " تیـصاخ . 6 تسا ؛ هدرک  ضیوفت  یمالـسا  هحلاص  تموکح  هب  مالـسا  هک  یتاراـیتخا 

مالسا  1 تسا . يرشب  ددجت  ندمت و  تفرـشیپ و  اب  نآ  يراگزاس  یمالـسا و  ماکحا  يراگدنام  ییایوپ و  ثعاب  لماوع  نیا  تسا . مالـسا 
نز تازاجم  عون  فیلاکت و  قوقح و  عون  نیب  ییاه  توافت  ثعاب  رما  نیمه  هکدراد  یـصاخ  هفـسلف  درم  نز و  یگداوناخ  قوقح  هرابرد 
نیب بسانت  تلادـع و  يانبم  رب  رـصاعم و  ناهج  رد  نردـم  تیلهاج  شیپ و  نرق  هدراهچ  تیلهاج  اب  ریاغم  تیعـضو  نیا  دوش . یم  درم  و 

جراخ عامتجا  رد  هک  یعیبط  هیلوا و  قوقح  طاـحل  زا  درم  نز و   2 تساهنآ . زا  کی  ره  يدوجو  راتخاس  اب  تازاجم  فیلاـکت و  قوقح و 
یم توافت  یباستکا ، قوقح  رد  ًاجیردت  سپـس  دنراد و  رارق  هباشم  يواسم و  تیعـضو  رد  دـنکیم ، ادـیپ  مه  هب  تبـسن  هداوناخ  طیحم  زا 

، دوش یم  لیکـشت  نارهاوخ  ناردارب و  نادـنزرف و  ردام و  ردـپ و  رهوش ، نز و  زا  هک  یعامتجا  ینعی  یگداوناخ  قوقح  هرابرد  اما  دـنبای .
هتفرگ ماـن  قوقح "  يواـست   " طـلغ هب  هک  هیـضرف  نیا  قبط  " درم : نز و  یگداوناـخ  قوقح  هباـشت   " هیـضرف فلا . دراد : دوجو  ضرف  ود 

یعامتجا ياهداهن  ای  یلم  تاسـسؤم  رد  یعامتجا  طباور  ریاس  دننام  نادـنزرف  ردام و  ردـپ و  رهوش ، نز و  نایم  یگداوناخ  طباور  تسا ،
حطـس لثم  یباستکا  يایازم  اهنت  هک  تسا  یتلود  ص 128-127 . نامه ، . 2 ات 123 . ص 97  ج 19 ، راثآ . هعومجم  يرهطم ؛ یـضترم  . 1
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یهباشم یقوقح  ياهدنس  اب  هباشم و  ياهزاین  اهدادعتـسا و  اب  درم  نز و  اریز  ندوب ، رهوش  ای  نز  هن  دنک  یم  نیعم  ار  اهنآ  تیعـضو  داوس 
یناسکی يدننامه و  ساسا  رب  یگداوناخ  قوقح  دیاب  نیاربانب ، دننک . یم  تکرـش  یگداوناخ  یگدنز  رد  دنراد ، تسد  رد  تعیبط  زا  هک 

تسا یعامتجا  یندم و  طباور  زا  توافتم  یگداوناخ  طباور  هیضرف ، نیا  قبط   " یگداوناخ : قوقح  هباشت  مدع   " هیـضرف ب . دوش . میظنت 
یـصاخ فیلاکت  قوقح و  تسا ، ندوب  رهوش  هک  تهج  نآ  زا  ندوب  رهوش  تسا . توافتم  زین  طباور  نیا  میظنت  رد  هیلوا  یعیبط  قوقح  و 

اب هک  تسا  یصاخ  قوقح  فیاظو و  یـضتقم  کی  ره  ندوب ، دنزرف  ند و  وب  ردام  ردپ و  ای  ندوب  نز  هک  روط  نامه  دنک ، یم  باجیا  ار 
شنیرفآ نوناق  دننک و  یمن  تکرـش  یهباشم  ياه  جایتحا  اهدادعتـسا و  اب  درمو  نز  یگداوناخ ، یگدنز  رد  سپ  تسا . توافتم  يرگید 

مود هیـضرف  یمالـسا ، شرگن  رد  تسا . هتفرگرظن  رد  ینیعم  عضو  رادـم و  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  هداد و  رارق  یهباـشمان  عضو  رد  ار  اـهنآ 
یعیبط عیرـشت ، نیوکت و  رد  نسحا  ماظن  شنیرفآ ، يدنمفده  رب  ینتبم  یگداوناخ  قوقح  هباشت  مدع  لصا  ای  هیـضرف  تسا . هدش  هتفریذپ 
یتسه ناهج  تعیبط و  يرادـفده  يرطف ، یعیبط و  قوقح  شیادـیپ  أشنم  تسا . مالـسا  یقوقح  ماظن  يرگن  عقاو  هداوناخ و  نوناـک  ندوب 

یم قوس  تسا  هتفهن  اـهنآ  دوجو  رد  ار  شدادعتـسا  هک  یتـالامک  يوس  هب  ار  تادوجوم  صاـخ ، يرادـفده  اـب  شنیرفآ  هاگتـسد  تسا .
تادوجوم هب  یتوافتم  ياه  قاقحتسا  اهدادعتـسا و  فده ، هب  هجوت  اب  و  تسا ، یعیبط "  قح   " کی يانبم  یعیبط "  دادعتـسا   " سپ دهد .

رابتعا و عیرـشت ، نیوکت و  طابترا  نامه  نیا  تسا . شنیرفآ  هب  هعجارم  اهنآ ، تیفیک  یعیبط و  قوقح  صیخـشت  هار  سپ  تسا . هدش  هداد 
عبطلاب یندم  ناسنا  دنیوگیم  دنناد و  یم  یعیبط  ار  نآ  يا  هدع  درادن ؛ دوجو  يدحاو  رظن  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  هرابرد  تسا . تیعقاو 

همه درادن و  دوجو  يرظن  فالتخا  نینچ  یگداوناخ  یگدنز  باب  رد  اما  دـننکیم . ضرف  يدادرارق  رما  کی  الماک  ار  نآ  یـضعب  تسا و 
نیاربانب تسادج . یعامتجا  یگدنز  زا  یگداوناخ  یگدنز  باسح  سپ  تسا ، یعیبط  دصرددص  رـشب  یگداوناخ  یگدـنز  هک  دـندقتعم 

نازیم ساسا  رب  قوقح  عامتجا ، رد  تسا . توافتم  هعماج  رد  دارفا  قوقح  یعامتجا و  ماظن  اب  درم  نز و  قوقح  هجیتن  رد  هداوناـخ و  ماـظن 
يارب و  تسج ، تعیبط  رد  دـیاب  یعیبط ، قوقح  ریاس  دـننام  ار  یگداوناخ  قوقح  هشیر  یلو  تسا ، یباستکا  هک  تسا  دارفا  تیلاعف  راک و 

هک هدـش  هدرب  راک  هب  يریبادـت  شنیرفآ  رد  دوش . نشور  فیلکت  اـت  دوش  هتـسیرگن  درم  نز و  تاـجایتحا  اهدادعتـسا و  هب  دـیاب  راـک  نیا 
ار يا  هرود  یخیرات ، نئارق  دهد . قوس  دنزرف  نتشاد  یگداوناخ و  نوناک  لیکشت  يوس  هب  ار  تاناویح  یضعب  ناسنا و  تشرـس  تعیبط و 

دارفا نایم  یـسنج  هطبار  ای  دننک و  تسیز  رگیدکی  زا  يادج  درم  نز و  ینعی  دشاب ، یگداوناخ  یگدنز  دـقاف  ناسنا  هک  دـنهد  یمن  ناشن 
لکـش یهاشردپ "   " تروص هب  هاوخ  یهاشردام " و   " تر وص  هب  هاوخ  میدـق  رـشب  یگدـنز  دـشاب . هتـشاد  یمومع  یکارتشا و  تروص 

تیکلاـم هدوب و  یکارتـشا  تروص  ادـتبا  هک  هدـش  عـقاو  ناـگمه  لوـبق  دروـم  تقیقح  نیا  تیکلاـم  هلئـسم  رد  تسا . هتـشاد  یگداوناـخ 
هتشاد و ییانثتـسا  هبنج  فالخ ، دراوم  یخرب  تسین . یبلطم  نینچ  زگره  تیـسنج  هلئـسم  رد  یلو  تسا ، هدمآ  دیدپ  نآ  زا  دعب  یعامتجا 
زا درم  نز و  ياه  توافت  هب  دـیاب  یگداوناخ  فیلاکت  قوقح و  نییعت  رد  نیاربانب ، دور . یم  رامـش  هب  یمومع  یعیبط و  عضو  زا  فارحنا 

نانچمه و  تسا . يراذـگنوناق  هیاپ  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  ادرف  زورما و  هک  تسین  يرما  نیا  و  درک . هجوت  يدوجو  راتخاس  تعیبط و  ظاـحل 
تاساسحا رظن  زا  زین  یناور و  تهج  زا  هکلب  ینامـسج  ظاحل  زا  اهنت  هن  درم  نز و  دـش ، هراشا  نادـب  یلبق  ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هک 

روظنم نسحا  ماظن  ساسا  تسا و  رادفده  هک  یعیبط  ياه  توافت  نیمه  دنراد و  ییاه  توافت  دوخ  شنیرفآ  نتم  رد  رگیدـکی  هب  تبـسن 
، هدـش لـئاق  درم  نز و  نیب  یمالـسا  تاررقم  هک  ییاـه  تواـفت  هـشیر  تـسا و  هداد  رارق  یهباـشمان  عـضو  رد  ار  درم  نز و  تـسا ، هدـش 
ار نآ  قطنم  دیاب  هک  نآ  تیاهن  تسا ، ورشیپ  نییآ  نید و  زین  زورما  مالـسا   1 تسا . نانآ  يدوجو  راتخاس  شیرفآ و  نوناق  اب  یگنهاـمه 

یگدنز تدم  مامت  رد  جاودزا ، زا  سپ  هک  تسا  نیا  يرـشب  یگداوناخ  طباور  رد  نهک  رایـسب  ننـس  زا  یکی  لاثم ، يارب  دـیمهف  تسرد 
دننامه هلئـسم  نیمه  تفریذپ و  ار  هقفن  هلئـسم  یتاحالـصا  اب  مالـسا  تسا . هدوب  شیوخ  نادنزرف  نز و  جراخم  راد  هدـهع  درم  كرتشم ،

، نامه . 1 يداـصتقا ، رظن  زا  درم  دـننام  نز  رگا  دـیوگ  یم  نادـقتنم  تسا . هدـش  مالـسا  رد  نز  یقوـقح  ماـظن  هب  یقاداـقتنا  بجوـم  رهَم 
هقفن دـنا  هتفگ  اذـل  دـشاب و  درم  هدـنب  راوخ و  هریج  نز  هک  دوش  یم  ثعاـب  هقفن  درادـن . هقفن  هب  يزاـین  دـشاب ، لقتـسم  ات 169 . ص157 
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یلام تیلوئسم  راد  هدهع  دوخ  ات  درک  جراخ  درم  یگدنب  زا  ار  وا  داد و  يداصتقا  لالقتسا  نز  هب  دیاب  تسا و  نز  تیکولمم  دهع  راگدای 
لالقتـسا یفن  ياـنعم  هب  هقفن  تخادرپ  دـنک . تکرـش  يواـستم  روط  هب  درم  اـب  زین  نادـنزرف  جراـخم  لـفکت  رد  دوش و  شیوـخ  یگدـنز 

يدـنچ ات  برغ  يایند  رد  هک  میدـش  روآدای  البق  تسا . نادرم  یتسرپرـس  هزاجا و  تیمومیق و  هب  نانآ  جایتحا  همدـقم  ناـنز و  يداـصتقا 
رـضاح نرق  رد  و  رادرهوش ، نز  تلروجحم  يدـح  اـت  مهدزون  نرق  رد  دوب . عونمم  روجحم و  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  زا  اـقلطم  نز  شیپ 

نز : " تنارود لـیو  لوق  هب  هکلب  دوبن ، ییاـپورا  نادرم  یناـسنا  تاـساسحا  مه ، نآ  تلع  هتبلا  هک  دـش  هتـشادرب  اـه  نز  همه  تیروـجحم 
يارب هک  دوب  اه  هناخراک  نابحاص  صرح  يدنمزآ و  نیا  مدآ . زا  هن  دنکرکشت  نیـشام  زا  دیاب  دوخ  تیکلام  قح  يدازآ و  يارب  ییاپورا 

نرق هدزیس  مالسا  هک  مینیب  یم  اما  دندرب ،. ناتـسلگنا  ناملراپ  هب  ار  نز  يداصتقا  لالقتـسا  نوناق  رتمک ، دزم  تخادرپ  رتشیب و  دوس  بسک 
ییاراد رد  نز  هک  یلالقتـسا  : " ناگیاش رتکد  هتفگ  هب  درک . بیوصت  ار  درم  نز و  زا  کـی  ره  يداـصتقا  لالقتـسا  نوناـق  اـپورا ، زا  شیپ 
بلاـغ قوقح  رد  مه  شیپ  يدـنچ  اـت  نپاژ و  مر و  ناـنوی و  قوقح  رد  تسا ، هتخانـش  تیمـسر  هب  ار  نآ  ادـتبا  زا  هعیـش  هقف  دراد و  دوخ 

تیکلاـم و قح  دوب ".1  عونمم  دوخ  لاوما  رد  فرـصت  زا  روـجحم و  هیفـس  نوـنجم و  ریغـص و  لـثم  نز  ینعی  هتـشادن ، دوـجو  اـهروشک 
هک تسا  نآرق  حیرـص  صن  هـب  و  ص 362 . یندم ، نوناق  حرـش  ناگیاش ؛ یلع  دیـس  مالـسا 1 . نید  تازایتما  زا  نانز  يداصتقا  لالقتـسا 
نز هب  يداصتقا  لالقتسا  نداد  رد  مالـسا  هزیگنا  ًالوا ، هک  قرف  نیا  اب  . 1( َْنبَسَتْکا اّمم  ٌبیِصَن  ِءاَسنللَو  اوبَسَتْکا  اَّمم  ٌبیِـصن  ِلاَجِّرِلل  : ) تفگ
نز هب  هچ  رگا  ًاـیناث ، نارا ؛ هیاـم د  رـس  ناراد و  هناـخراک  عماـطم  لـیبق  زا  يروما  هن  هدوـب ، یتـسود  تلادـع  یناـسنا و  یهلا و  ياـه  هبنج 

برغ ًاثلاث ، رکن د ؛ راداو  نایصع  درمت و  هب  ناردپ  رب  ار  نارتخد  و  رهوش ، رب  ار  نانز  درکن و  يزادنارب  نامناخ  اما  داد ، يداصتقا  لالقتسا 
یگدنب زا  ار  نز  هک  مالـسا  اما  درک ، هزاغم  هناخراک و  رد  یگدـنب  راتفرگ  ار  يو  درک ، زاب  نز  تسد  زا  ار  هناخ  رد  راک  ریجنز  لغ و  هک 

هدا وناخ  دوخ و  جراخم  نیمأت  يارب  نز  شود  زا  ار  مازلا  راـبجا و  عون  ره  هداوناـخ ، هجدوب  نیمأـت  هب  درم  مازلا  اـب  دـیناهر ، هناـخ  رد  درم 
تسا و نز  کلام  درم  هک  دـیدرک  طابنتـسا  مالـسا  نوناق  ياجکزا  هنوگچ و  امـش  ًالوا ، هک  میـسرپ  یم  نادـقتنم  نآ  زا  ام  لاح  تشادرب .
هب ار  بآ  هساک  نیا  : " دـیوگب شکولمم  هب  درادـن  قح  هک  تسا  یکلاـم  هنوگچ  نیا  دـشاب ؟ یم  نز  ندوب  كولمم  هقفن ، تخادرپ  تلع 

ریـش هچ  رگا  دراد ، دزم  هبلاطم  قح  دنکب ، کلام  يارب  مه  يراک  رگا  یتح  كولمم  درادن و  يو  دـمآرد  رد  یقح  یفرط  زا  هدـب " و  نم 
يا هقفن  لوا  عون  دراد : دوجو  هقفن  عون  هس  مالـسا  رد  تسا ؟ يرگید  كولمم  يروخ  هقفن  ره  رگم  ًاـیناث ، دـشاب !؟ شدوـخ  هچب  هب  نداد 
یم بسک  هچنآ  زا  تسا  يا  هرهب  ناـنر  يارب  دـنک و  یم  بسک  هـچنآ  زا  تـسا  يا  هرهب  نادرم  يارب  كولمم 1 . طفرـص  دیاب  کلام  هک 

نیدلاو هب  تسا  دنزرف  هقفن  رگید ، عون  دنک ؛ یم  فرـص  اهنآ  يارب  تاناویح  کلام  هک  یجراخم  لثم  دـنک ، دوخ  هیآ 32 ) ءاسن ، . ) دننک
یم هقفنلا  بجاو  یصخش  یناوتان  نآ ، طرـش  تسا و  نادنزرف  نیدلاو و  نایم  لباقتم  قوقح  هکلب  تیکولمم ، هن  شکالم  هک  سکعلاب  ای 

، هفیظو زا  فلخت  تروص  رد  يو . ندوب  زجاع  لـیلد  هب  هن  و  تسا ، نز  تیکلاـم  قح  هن  هکدرم  ندرگرب  تسا  نز  هقفن  موس ، عون  دـشاب ؛
اوعد هماقا  یقوقح  رما  کی  تروص  هب  دراد  قح  نز  دـنک ، یلاخ  هناش  درم  رگا  ینعی  تسا ؛ هبلاـطم  لـباق  ْنیِد  کـی  تروص  هب  هقفن  نیا 

لاح تسا . هدرک  تیاعر  يداصتقا  لئاسم  رد  ار  نز  بناج  يا  هقباس  یب  لکـش  هب  مالـسا  هک  مینیب  یم  دریگب . درم  زا  ار  دوخ  قح  دنک و 
تـسا نیا  تقیقح  تسا . هدرک  طقاس  نز  هدـهع  زا  يداصتقا  روما  رد  ار  يرابجا  ره  مالـسا  ارچ  تسیچ و  هقفن  زا  عون  نیا  كـالم  مینیبب 
مالسا هکلب  تسین ، يرگید  ررض  هب  کی  چیه  رادبناج  مالسا  دنک . عضو  ینوناق  نآ  سکع  ای  درم  دض  نز و  عفن  هب  هتـساوخن  مالـسا  هک 
مالـسا تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  تیرـشب  هعماج  تداعـس  هرخالاب  دنبای و  شرورپ  اهنآ  نماد  رد  دـیاب  هکار  ینادـنزرف  نز و  درم و  تداعس 

دیاـب درم  كرتشم ، یگدـنز  لاـصو و  رد  دـیوگیم : هتفرگ ، رظن  رد  تسا ، يزاـین  یب  رهظم  نز  زاـین و  رهظم  درم  هکار  تقلخ  هدـعاق  نیا 
تـسا نیا  درم  رب  نز  هقفن  موزل  رگید  تلع  دنک . لمحت  مه  ار  راک  نیا  هنیزه  دیاب  اذل  دسانـشب ، نز  دوجو  زا  ریگ  هرهب  ناونع  هب  ار  دوخ 

، تسا درم  هدهع  رب  یعیبط  رظن  زا  هچنآ  هدش و  هتشاذگ  نز  هدهع  رب  تیعبط  ظاحل  زا  لسن  دیلوت  ياسرف  تقاط  تامحز  تیلوئـسم و  هک 
نداد ریـش  نامیاز ، یتخـس  يرادراب ، نارود  ینیگنـس  هناهام ، يرامیب  دیاب  هک  تسا  نز  نیا  دشاب . یم  ینآ  شخب  تذـل  لمع  کی  طقف 
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هجدوب نیمأت  ظاحل  زا  درم  نز و  هکدوش  انب  رگا  دـهد . یم  شهاک  راکو  بسکرد  ار  نز  ییاناوت  اهنیا  همه  دـنک . لمحت  ار  كدوک و ...
يراتفرگ تدـم  رد  رن  سنج  مه  تاناویح  رد  هک  مینیب  یم  اذـل  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  يراب  تقر  عضو  نز  دـنریگ ، رارق  یهباـشم  عضو  رد 

راـک و يورین  ظاـحل  زا  درم ، نز و  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هلئـسم  دـنک . یم  کـمک  هداـم  سنج  هب  هقوذآ  كاروـخ و  رد  لـسن ، دـلوت 
درم زا  رت  نوزفا  تورث  هب  وا  جایتحا  رتمک و  تورث  لیصحت  يارب  نز  ییاناوت  دنا و  هدشن  هدیرفآ  هباشم  يدیلوت ، يداصتقا و  ياه  تیلاعف 

نآ لیـصحت  هب  رداق  نز  دوخ  هکدراد  ینیگنـس  جراخم  مه  نآ  هک  دروآ  یم  هارمه  هب  ار  عونت  ننفت و  هب  لیم  لـمجت ، هب  نز  لـیم  تسا .
تـسا یهیدـب  تسا و  يرتدایز  رطاخ  غارف  رتمک و  شالت  رتشیب و  شیاسآ  مزلتـسم  نز ، رورغ  طاشن و  لامج و  ياـقب  ییوس  زا  و  تسین ؛
نادرم هکنیا  رـس  دوش . عقاو  درم  تجهب  رورـس و  هیاـم  دـسرب و  شدوـخ  هب  هک  تفاـی  دـهاوخن  یتـصرف  درادـن ، رطاـخ  شیاـسآ  هک  ینز 
یگدنز دربن  دراو  رتهب  هک  نآ  یگدنز  راک  میـسقت  رد  تسا . نیمه  دننک  نز  میدقت  یتسد  ود  دـنروآرد و  لوپ  ندـنک  ناج  اب  دنرـضاح 
ینوناق رـسمه  هب  دـنک و  یگدـنز  لمجت  اب  دـهاوخب  رگا  نز  تسا . نز  تسا  يرگید  حور  هدـنهد  شمارآ  رتهب  هک  نآ  و  درم ؛ دوش ، یم 

رکف هتبلا  دـننک . یم  غیلبت  هقفن  هیلع  یچراکـش  نارـسوه و  نادرم  تلع  نیمه  هب  دـش . دـهاوخ  یکتمرگید  نادرم  هب  دـشابن ، یکتم  دوـخ 
زا يرادفرط  يا  هدع  زورما  ياپورا  رد  دوش . یم  تیوقت  زین  دنا  هدمآ  هوتـس  هب  نانز  فارـسا  لمجت و  زا  هک  ینادرم  فرط  زا  هقفن  ياغلا 
اه نیمه  لاح  نیع  رد  دننز ! یم  مد  هداوناخ  زا  ردپ  لماک  درط  یهاشردام و  هرود  هب  تشگزاب  زا  هک  دـنا  هدـناسر  اجنآ  هب  ار  نز  يدازآ 

يریگولج يرادراب  زا  ات  دـهد  هدـعاسم  لوپ و  هلئاع ، لیکـشت  زا  ناوتاـن  نارداـم  هب  دوش و  ردـپ  نیـشناج  هک  دـننک  یم  توعد  ار  تلود 
روخ و هقفن  دعب  هب  نیا  زا  تسا ، هدوب  درم  ِكولمم  ناضرتعم ، لوق  هب  روخ و  هقفن  ًالبق  هک  نز  ینعی  دوشن ! ضرقنم  عامتجا  لسن  دننکن و 

نآ هکلب  دوش ، یم  ردام  تاساسحا  فیعـضت  ثعاب  اهنت  هن  هداوناخ  ردپ  يوس  زا  هقفن  ياغلا  هک  تفگ  اهنآ  هب  دیاب  دشاب . تلود  كولمم 
تداعـس و زج  هب  دوش  یم  لـصاح  زیچ  همه  طیارـش  نیا  رد  دروآ . دـها  وخرد  راـکو  بسک  لغـش و  تروـص  هب  یفطاـع  تروـص  زا  ار 
، مه نز  لماک  لالقتـسا  نارادـفرط  یتح  هک  مییوگب  میتساوخ  لاـح  ره  هب  یگداوناـخ . نوناـک  صوصخم  يونعم  تاذـل  زا  يرادروخرب 
رد هک  مینیب  یم  یتح  دـنک ، تخادرپ  ار  نآدـیاب  تلود  اهنآ  هدـیقع  هب  هک  دـنناد  یم  یقح  مزلتـسم  لـسن  دـیلوت  رد  ار  نز  یعیبط  هفیظو 

نز و دوخ ، یگدـنز  لـماش  دـنوش ، یم  لـئاق  درم  کـی  يارب  هک  يدـمآرد  لقادـح  مه  رـشب  قوقح  هیمـالعا  ناـهج و  يرگراـک  نیناوق 
نز هب  کی  چـیه  رـشب ، قوقح  هیمـالعا  هن  مالـسا و  هن  سپ  دنـسانش ، یم  تیمـسر  هب  ار  دـنزرف  نز و  هقفن  قح  ینعی  دوش ؛ یم  شدـنزرف 
یم هدرمـش  نز  ياکتا  هطقن  درم  هدـش و  هدـیرفآ  درم  هب  دـنمزاین  یلام  رظن  زا  نز  هک  دـنا  هدرک  تاـعارم  ار  نیا  هکلب  دـنا ، هدرکن  نیهوت 

ات 229.  213 209 ؛ ، 201 ات 196 . تاحفص 193  نامه ، . 1 1 دوش .
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