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 «مردم گم شده است»

 و مسئله مردم انینعلبند

  نژادهاجر سعیدی

 

  یاز خااد ررسا  یاهمااار  با رانیاو تئااتر ا اتیاباا ادب انینسبت عباا  نلببدا  یدر بررس

 ایاو  سیسارد کیااو،  ییاالیاعمار کاتاا  و  اد  ه رسا ی. باه نرار  انیکه ک ام نلببدا 

 زیاگان نگذاشاته اسات کاه هماه یباا  نرایاا اتیادر ادب یاز و یصاارت   ااا  مییبهتر بگا

 لصاام و  یشاکدد  ، شارور یکاا ی: رادآورنا یاو را با هماان خااهر  و صاارت باه  اا  

 اا ام  سیساارد نیاااو هاام ا یدربااار  ییها ا اناا   طاارود. در  صاااوبه و به ی حباااب

صاارت  نیاکاه ا ییاز خااهر  هام صابد شا   تاا  اا یبا  لااب شاد؛یتر  بزرگ و بزرگ

  نیبرکشا یبارا یادآوریاباشا . هدگام بساته نگاا  ناباه ایا یادآوریارا  را بر هر ناا   ی اا 

باشا  کاه  یاز  لا ود  لاصاران انینلببدا   یکاه باه دنباان آن بااد. شااچاه او بااد ب نه آن

نباااو و  یفتهیاساات شاا یش و اااد ناا ارد. ْا اادا خاااهراتدربااار  یادیااز یهااا«زیااچ»

از  یخاااهرات وتاا نیااا ایاا. ا ااا آیاز و یانکااار و د زدگاادر  یخاااهرات ایاااو  یگدردانااه

 ایاارا دارد؟ آ انیعبااا  نلببداا  یادآوریاابااه او، تاااان او ااار، تاااان  افااراد نیترکیاانزد

او ااار  یراسااتهااا بهدر تئاااتر، در ررفر دس ات،یاادر ادب انی ا اااد نلببداا  یهااایروخاان

  یاابا گاارید یاز سااا دارد؟ یچااه  ااازاد هااایروخاان نیاااکدااان اساات؟ ا تیدر وضاال یو

 نیا. اساتیدارنا  ن یاو خااهرات یکاه درباار  یکساان ایا شاارانیاز گا رادیاتا ه کرد که ا

بد شاا ن و هاام در  لدااا یبااه  لدااا قاااًیهاام د  د،یروناا  تصااب  سیتقاا  ی ساام و صااش



 
 

98 اردیبهشت | تئاتر   
 
 

 

2 

اساات کااه  اا ام  شاا ان  یسااتیتا یکپ یدی اشاا یکااار ساامیآن،  کان یحی ساا اتیااااله

کااه در هااان  ییهاو نشااان ار کااردن باا ن ی بمروگااذارت. اساا یو  بمروگااذار یبد ساارهم

سار بااز ”  ان“نقاا   شا ب باه ناام  ایا سیسارد کیاباه   نیاز رسا ار عمر خاد هماا

ها و افسااانه  نیتاار یگان، ب ردگااان و رفتااه یباارا یساااگاار  خیاناا . بااه گاااا  تااارزد 

 اا ام  انشاااتیکااه در ز ااان و ردیااگیشااک    ییهاااآن را ااانیهااا رنقا  نیترساا ت

انا . ا اا ان اخته قیاباه تلا «ینفارد هدر دا  در  ااا یچهار »را به ناام  «یزیچ» یریگشک 

نشا ن ساا   باا  یکای نیاباشا  کاه ا نیاا  یشاا  یاد  افتا ؟یچارا اتفاام   سامی کان نیا

 نیاشا  نیاا یهمااار  بارا ن؛یاز نرام نمااد یابه  اابه خاار   انا ن نشاانه ه؛یسر ا نی اش

دسااته از  نیاا حرااات رااس    اارگ ا نیآور اساات. رااس درساات از او اا طرااضاا یسااتیتا یکپ

هااا کاارد  تااا خاااد را از آن اضااطرا  خاا   کداا . شاارو  بااه بباا  آن ساامیتا یکپ فااراد،ا

 خااهاا ی  نیکااه آن  اشاا ییاناا  در  اااچااه نباد را از آن صااارتیب یهاباا ن آن نی اشاا

 نیاهرچدا  ا ب شا ،ی  نیضا   اشا یهاا اااهرباه آن یو گا  وتا کد ی   یباشد ، باز تا 

کاه  یتکاه صاارت نا ارد، و اا در صاار ی. صابد شا ن با نستین اشیدستهم از گشاد 

نقطااه از  نیاادر ا انیآن اساات. نلببداا  هیباار ساار ا یاباشاا ، ارزش افاازود  نیضاا   اشاا

 ییهااا و بازنماااخاهر   ،یاابازتا  یاساات. در نقطااه سااتاد یا رانیااا اتیااو ادب  ینمااا خیتااار

آن  افتنیا ی. بارایزیاچاه چ یادآوریابساته باشا . ا اا  «یادآوریا»که را  بر هر ناا    نش

در آثاار  ایاگام نشا   اسات. ردهاان نمانا    زیاآن چ رایابه درون سر خام کارد، ز  ینبا زیچ

شاان آثاار روانکاوانه یهاانیبباا رر  یکارآگاهاان ادبا امیباه سا  یاچان نش   است. نبا یو

 یانجیااسات کاه باه   «ی نیسا»از آثاار او خاار  شا   اسات،  زیاچکرد. آن  رورویاو را ز

 انینلببدا  یادبا نی اشا» اا بااد  اسات:  یرو  یهمااار  را زیاآْاز شا  . آن چ انید نلبب

ناشااته  نیاارااس اگاار در ا ۱ تا ااش شاااد.  یااکااه نبا « یهایبد هااا و  فصاا و نقد
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 نیااا میکااه نشااان دهاانآ یاساات، باارا  یساا یابیری ساا یباارا میی ااای  زیاارا ن ییهانشااانه

خاادش را وا  کارد  و باا خااد بارد  اسات. چگاناه  یراا ریاو بستر ز نیچگانه ز   یس

 گاارید انیاا. بااه بکداا ی  «یاای بمروزدا»را  هیساار ا یهاکااه بسااتر اوساات، نشااانه اتیاااز ادب

 ان ررسا ،   ا اه و ها   سات،یک انیکاه نلببدا  میراردازی  نکتاه نیاباه ا  انیاگر در ا

 میهاااساات نشااان د نیاا. ببکااه هاا   اسااتیکاارد  ن  یااکااه او تا  ییهاااگزار ر د یابیاافرم

   ،یسا کیاچاان  اتیاادب یبهیباه وسا کدا ی  یسال« چارا»و« چگاناه» انیعبا  نلببد 

را در خااد وا  و  نیعباار کارد ، خاا  و بساتر آن ز ا اشیبار با ن ا تمااع  نیس کی

 انینلببدا « زباان خشارد داار،یزباان  » یا ار باا باازخاان نیاا یکد . راسخ به چگانگ یبحران

ر    اهاد در باهناه ر  انیناشات: نلببدا   یابا زیان یایاصارت گرفته و در راسخ باه چر

 شاانکردن یاهاد و تب  اا هاه باا    یکاه در تا ش باراب  ،یراو ایا ااع   کیانق  

 است.«  ردم»به 

اعاام از  انیار نلببداا کجاساات؟ آثاا انینلببداا  اتیااو ادب هانا ااه ینما اسااتاریر ینقطااه

او  کااردی: روخارناا ی  اناا یر گریکاا ی شاا ب بااا  ینقطااه کیااو ر ااان در  هاشاادا هینما

بااه  یابیدساات یفاارم، تاا ش باارا یناااع« ساااختن»کااه از آن  یباا کااردیرو نیاابااه زبااان. ا

باه   نیبار رسا یهاا باشا ، سالتدا دا  از دال ت یدی اشاباه ناام زباان، و در وا ا   یاساز 

 نیسات کاه ن ساتا یزباان دااری بماروزدا. زباان   یخارد، زباان یاسات. زباان ۲«رادی »زبان 

 ااا زبااان . آنشااادی  یو  لرفاا یدر کتااا  کافکااا صااارتبد  یبااار تاسااو د اااز و گتاار

کاه ات اشاار  نا ارد، ب یاخاا  از ادب یاباه گاناه»کاه  شاادی  ی لرف یخشرد زبان ای داری 

   یا( نا افتهیاساتقرار اتیابازرگ اادب اتیاچاه ادبندر دن آ ساتیاتیهار ادب یانق با ویشرا

 دارد. یژگیسه و اتیادب نیها اآن  ی(. از د۱۶-۱9۷۵:یاد از وگتر «شادی 
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 یاایعا اا    رتمداا   بمروزدا کیااو از  سااازدی  افتااهیدرون زبااان اسااتقرار  تیااا ب کیاا( ۱

 گرفته است ریتاث

 است و یاسیس یلتیوا   هب ی( به تما ۲

 .اب یی  «یارزش  مل»در آن  زی( همه چ۳

 

 ییو قلمروزدا تیاقل اتی* ادب 

 داا  عا اا    رت کیاااساات کااه زبااان  از  نیااا داااری  اتیااادب یصااهیخص نین ساات

شاانس را نا ارد کاه باه  نیاا ساد  یوتاا اگار نا گارید انیا. باه بردیاگیبهر    یی بمروزدا

را نشاان دها   یبساتبن کدا ی  یبااز هام سال سا ،یاز زباان  ساتقر بدا ریاْ ای یزبان  حب

 یهااز نشااانه ریاارا ْ یزیااهاار چ یربااار آن، ناشااتن د یکااه زبااان  سااتقر بااه واسااطه

 یباا وا گاان دااری. نا مکن باادن ناشاتن باه زباان  ساتقر. زباان  سازدیخادش نا مکن  

 نیاا. ارااردازدی  یسااتیتا یکپ یهااااز واز  یاای ا اااد، بااه  بمروزدا  یاز راا ی روابااو دال تاا

  اهااد   تنیباارانگ ایاا ییایاااتار یانق باا حتنیبااه  هاات باارانگ یانق باا یاایا بمروزد

شا ن  ی، انق با« اردم یشاان  انق با» کاییزویشا یای  بمروزدا نیابرعکس ها   ا ست،ین

از   یالزم اساات راا  ااانیبااه  ااردم اساات. در ا  اتی  اهااد رضااا  ی ااردم، تباا 

چدا  وا    انیا راد اان را از ب ان،ی نلببدا یّا با اتیاادب داار،ی  اتیاادب یساتیررداختن باه چ

 ست؟یچ ۵ییو  بمروزدا ۴کیا اتی، ا ر اکس۳هی.  راد از سر امی ش ب کد
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ناه فقاو  هینکتاه  ا  ق شااد کاه سار ا نیاا  یابا م،ییگاایسا ن   هیکه از سر ا ی هدگا 

 ،یگتاار کسیفباا  یااها اساات. از داز نشااانه یساااختار یببکااه نرااا  یا تصاااد یآورددساات

اساات و صاارفاً بااه چاارخ  کاالهااا و  یا تصاااد یاتر از  قا ااهگسااترد  اریبساا هیساار ا

و   یاساطا  تا  یاسات کاه هماه یانشاانه یا قا اه هیانباشت ثاروت رباو نا ارد. سار ا

 ۶.ده ی رار   ری  رت را تحت تاث یبد دهیسطا  چ یهمه

اسات  ییهاادال ت یبد باز فصا  دااری  ایاخارد  اتیاها   ادب ه،یاز سار ا شیاتلر نیا با

از  ید اااز و گتاار ه،یان . در  قاباا  ساار اشاا   ی بمروگااذار هیساار ا نیکااه در خاا ن  اشاا

 ییگشااار زگان یبهیهاار دو بااه وساا یزوفرنیو اسااک ساامیتا ی. کاربرناا ینااام   یزوفرنیاسااک

 طبااق و  یاایزدا بمرو یزوفرنیا ااا اسااک کدداا ،یعماا    یکباا یها نیساا یاایو  بمروزدا

اسات کاه  ی لداا نساب نیبا  یساتیتا یکار یایاسات.  بمروزدا ینساب ییا بمروزد سمیتا یکار

. آن ااه کداا ی  یبلاا  همااان را باااز  بمروگااذار کداا ی  یاای بمروزدا هیهاار آن ااه ساار ا

. در وا اا  کداا ی  ز یا اتیآن را آکساا گاارید یاز سااا کداا ،ی  ییر زگشااا کسااایاز  هیساار ا

.  فاار یزوفرنیو اسااک ساامیتا یرکا نیفهاام تفاااوت باا یاساات باارا ی یااکب کیا اتیا اار آکساا

کااردن   یااو تحم ها نیساا یدهساااز ان یباارا یاساات، راهاا کیا اتیا اار آکساا هیساار ا

 قاو اات کاارد، ببکااه در  ساامیتا یدر براباار کپ  یاانبا داا یگای  یدسااتارات . د اااز و گتاار

عقاد  دا یاز فرآ  یابارد. نبا  یرا را ییگشااو ر زگان یای بمروزدا یدا هایفرآ  یاعاض با

«. کاارد  یرا تساار داا یفرآ»:  یااگای   ااهیرفاات و همااانطار کااه ن  یراا  یااببکااه با  ،یکشاا

 طبااق  یاایبااه ساامت  بمروزدا ینسااب یاایاز  بمروزدا ساامیتا یهاا  دادن کار یعماا  انق باا

 ۷(.۲۳: ۱9۷۵ یاد از و گتر« است
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کاه در  داهی. هار آدها یر    زیاسارکا  ن یاگاناه سام،یتا یکپ یهاایتاام باا آزاد هماار 

 یبارا یراس سارکاب زنا ،یرا باه هام   ساتمیو نرام س  انا ی « ر خا» یزیچ ستمیس نیا

و از  افتااهی اتیاا حرااه اساات کااه و نیدرساات در هماا دااار،ی  اتیاا. ادبشااادیآن اعمااان  

 یبحراناا را آن و – کیاکسااا ات  حرااات در – کداا ی  جااادی سااتقر انحاارا  ا اتیااادب

 نیااا ساات؟یچ یخاارد باارا اتیااادب یبد صااارتنیتمااام تاا ش ا تیاا. ا ااا در نهاکداا ی 

 یساال تیاادر نها ت،یااناشااتار ا ب دااار،ی ااتن   ه؟یاز ساار ا یاایو  بمروزدا یورومبااه

. ناا روانکاوانااه وانها یواکدشاا یبداا ها ادیاارا از انق  یاا «. کداا  یاساایرا س  یاا » کداا ی 

  ،یاا  یفقاا ان بااه عداااان رانااه یاز بازشداساا پااان،یاد یهارا از بساات زشیااخطاااگ گر

 یها را وا اا  نهفتگاابا ن شاا  یاسیس  یا  تیااکداا  و در نها حیو سااپس تساط یاربردنقشاه

را باه  شا  یبد سرهم یهاااسات کاه گفتن یزباان داار،ی  اتیاناشاتار خارد، ادب 8. ینمای 

اسات  یاا یشا تیاا ب اتیان سات ادب یارتقاا دها . در وا ا   سائبه شا  یسرهمبد   ی 

و  اسااتیس ات،یاات ااد کارد ، از ادب تیااکار اتیادر ادبکااه  ی اضال یکاه اثار باه واساطه

 نیاااآْااااز ا ی. نقطاااهکدااا ی  یااای ساااتقر  بمروزدا اتیااادرون ادب یعداصااار ا تمااااع

 ادشبسااو و انحاارا  خاا ی حرااه یا باا اتیااادب یسااد  یاساات کااه نا یی ااا یاای بمروزدا

 .اب ییرا از در آن  

باا ن   یاا ساات با، ناو یادباا نیو در  اشاا انینقطااه در ناشااتار نلببداا  نیااا یدر بااازخاان 

و  هیاتکاا باه سار ا یدهاه رانیادر ا یچها  شمسا یرا شاداخت: دهاه یز اان و یا تماع

و در عاااض  حااام  ییکااایرااان نفاات، ارتباااگ آ ر ی اا رت و تاسااله اساات. دهااه

کاه  ی تر ا رانیام اباه ناا یبا ن  یاتا  ی. دهاهیسا یخارد  از دهاهخااهان شکساتآر ان

از  اان  یاچااان زاهاا   رانیااچهاا  و ردجااا  ا یتر دهااه اان در تئااا نیاا. ا یاازای «  اان»
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در  ساامیتا یکااه کار ی« اان»زد  اساات.  رونیااب ی اا نرر  حم رضااا رهبااا رانیااا یسااتیتا یکپ

 آن نیااز ا  یرا یهااز سااوت یایباا  بمروزدا ی تر ا رانیاآ ا   در ا  یرا  نیخ ن سا

را باه خااد  یهار با ن کاشا یکارد ، ناه تدهاا   یو  بمارو گاذار  یارا به نف  خااد بازتا 

کاه  دطاق  ی. درسات در ز ااندها ی باا    یهیبا  زیا باد اه را ن نیاکاه اکدا ؛ ب   یتب 

باشاا  از  تیااوا ل ی رزهااا گاارنیخاااد تل یو ا تماااع یدر انحااا فرهدگاا کاشاا ی  هیساار ا

تئااتر  ار ح اسات.  انیا  نیاو در ا کدا یاساتفاد    خاادو وصاار  9هدر باه عدااان ثّبّاات

 کیااا ااا تئاااتر  رناا یگی ااارد هاا    اارار   زیاان یچااان ر ااب و تجساام گاارید یهدرهااا

 یرا بااه صااارت  ملاا یفرهدگاا یتیا کااان انجااام فلااا  یشاایدارد: هداار نما نینماااد یژگاایو

 ییو گااا شااادیبااه خصااا  زبااان در آن اسااتفاد    انیااانحااا ب یاز همااه آورد،یفااراهم  اا

 ۱۰.کد یعم    یا تماع ی نگرد  یا کان آ کیچان 

چهاا  گااا    ی. دهااهشااادی  یباا ن  سااتل  تبقاا کیااتئاااتر  ،یکااارگزار فرهدگاا یباارا رااس

و ا بتااه  هایگرو آْاااز تجربااه  یاساادگبج(، کااانان نمااا اریشااهر وردجسااتیافتتااا  تاااالر ب

اساات. تئاااتر دهااه «  اان»  یااباا ن و بازتا  نیاادر ا ساامیتا یکپ یهایارگااذ بمرو یهاسااان

 خار دارد:چه  ردج آب 

 کااردی( کااه بااا روایااارساا ن را یناشااته راناا ازیآرش ت  اااان یاباارا شااساا میر خی( تااار۱ 

. سااد یبدا یو  باا یراناایا شاادا هیخاااد در تاا ش اساات نما ۱۱«یباسااتان شااتنیخا» یایاااو

تر مااه  انیاااز  ر تااناا ینم تیاادر نها یگشاا  «  اان»و  سااتنیخاد نگربااه نیااا یشااا اد 

در  ادیاا. انق اناا ی  یاز آن بااا  یب شااکاارد  و  جااادیانحاارا  ا یْرباا یهانا ااه ینما

«  ان»زا، بحاران کیزویبا ن اساک کیا اان آگاا ،  کیا یکاه باه  اا کیاکساا ات ینقطه

 ن ارد. ب  ییو رها یانق ب یهیکه سا سازدی  ی قب 
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 (یی ایا را اسفرسد باد ب یهاو نرر به فرم اتی( اتکا به ادب۲

 (یاآثار ساع به وکا ت  یتد  ا تماع یهاهی( نق  با سا۳

 (یاآثار راد می ستق یا ا فا   نشترها یبیو تحب یشداخت ا له یستیرآ  یها( نگا ۴

 .ان انیو نلببد  یتئاتر که اختران آن فرس یانجیبه   ینگرو  هان یورز( فبسفه۵ 

 رانیااا». کداا یها  در تصاار  انا ام یساال هیسار ا یخاار،  دطااق فرهدگاادر هار راادج آب  

 یراهاا یاساات. در راا یآزاد شاا   و ساارو  گااذار یروهااایانساا اد ن یدر راا  اا ام «ی تر اا

و باه عدااان  اتریادر هدار و ت ی/ رضاا  طبا باایفار  د یهااساتیدساتارها. س  یتحم یبرا

ا اا ها    انا کرد یروشادفکر اساتفاد    یروهااین ازکاه باه اااهر  رازی اان ساز ان هدر ش

    شاانیکش»کاه هماندا  هماان  یفرهدگا یرهاابااد  اسات. کارگزا روهااین  یتح  شانیینها

 یکساانقا   باشا . ا اا چاه  کیا تاانساتیبرابارش    یتدهاا با  ۱۲.ان کرد یعم   « نا

 کیا. کییزویاساک یکددا  ی اان بحران کیا» آورد؟ی ا  یرا را کییزویانقا   اساک نیا

 «. ن یکدد   ی ت ش اتیب ن ب ون ان ام. و ادب

فروش،  هجااار روزنا ااه ان،یگسااترد ، عبااا  نلببداا  یروگااذاربم  نیااا یانااهیدر   درساات

 ر  و سااترگ و نااا در  یرژوهشاا“ یشاادا هیدار تئاااتر، نماخاا  یو صاا ا نینشااو گاشه

 یفر اا ر یااو ْ سااتمیچهاااردهم، ب ایاا یشداساانیراادجم ز  وسااتیب یدور  یهاساادگاار 

گانااه او در و همان  یااآی  ش باارکااه از نااام گانااهنهما نا ااه ی. نماساا ینایرا   ”کداا ینم

 ک،یااتیبااا را گرز یاساات. ساات گرز یساات اناا ،ینمایباار    یهانا ااه ینما یهمااه نااام

 یبااه عداااان  اااان در ر ااان  ا وصااان در واد انیآثااار نلببداا  یساااختمان و زبااان. بااا 

او ناگهااان   یهاشاادا هی، فا اا   رکااز و باا ون راا ت  شاا ب و در نما۱۳هفااتم( نااا دطق
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 ایا دانیب. چداان کاه سااد  یانمای  ی انار یها ا فاه ایاو  ”زیسات“ فا  (  … ا هدیهذ  وب

 .ان کرد ی حسا  نم شدا هینما ای اتیآثار را ادب نیا یآکاد    یخشک  یاسات

کااه  کااردمیفکاار نم نیاابااه ا ناشااتمیرا  ”  ر  وسااترگ یرژوهشاا“ شاادا هینما یو تاا»

  ینماا نیاکاه ا یا ارا شااد. تاا و تا هکادیا ایاب ااها  ب اانا   یاسات، کاه کسا یزیچ

کاار را خاانا   بادنا ، نرار  نیااز آن ا شاتریهام کاه ر یدو ساه نفار یش . وت ز یبرن    ا

و  شااداختمی اان تئاااتر را بااه آن صااارت نم نساابت بااه آن ن اشااتد . اصاااالً یچداا ان  اااافق

 (.۵۰ بهشتی جبه تماشا ارد ان،یانلببد « باد یواز  کا  ً تصادف نیآ  نم به ا

در  انیببدا . زباان عباا  نلشاادیآْااز   انینلببدا  داارینقطاه زباان   نیا ا درست از هم 

 یساااز اساات، در رااب اا  و ساختمانو نرم نا اا ی  ارگیااچااه اف هااان د بااا آن زیساات

 یفروراشا یدر زباان در را یباه سااختمان  نیب شا نیتلا یاسات. باه  اا اسرا  در زباان

کاه  یاسارا  کاردن. فارگ ناشاتار ی داعات، را یباه  اا ت واسا ی دطقا یهادال تنرام 

. کدا یخااد را صار  بحاران در  رزهاا   کییزویشاار اساک ،یساتیتا یباا زباان کپ زیدر ست

نا لدااا در آن.   یااتا  ا اگ،یاا لدااا در د  یااتا  ی لدااا از  رکزهااا. بااه  ااا  نیبااه سااطح کشاا

 یسااتیتا یزبااان کپ یهاااییزدارونااه تدهااا در براباار  بم انیاشااتبا  کاارد. نلببداا   یااا بتااه نبا

کااه بااا ب  کداا ینم یزبااان  ااردم را نفاا ایااو  کییااان آرکانااه تدهااا زباا کداا ،ی قاو اات نم

. بااا کداا ی   یدر زبااان را تساار یاای بمروزدا داا یفرآ نیااهااا تااا ساارو  بحااران اآن  صاار 

اشاد   اا هاه ب یکاه عباارات نااع ییتاا  اا یزباان ی ازادهاا جادیها و   ام اکردن دیترک

 در زبان: ی نیشیا ر ناان  اب

( ۳۱اهمااان  شااادیدور    یهفااتم( خارشاا یا وصااان در واد   یاااصااارت ر ااخ ؛ گار

. کدا ی   ایار یزنا گ زیاهماه چ ید ا ی. باراشاادی  ریکداان از گاردن  سارازخان ْب  
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و اشااک  ساات   باساا ی(. دساات  اادگم را  ۲8و سااپس ادا ااه ا همااان اتیاانّفّااس شاااد و

 یهااادرخت کداا ،یرا راار   ا. آساامان د م اساات، تافااان همااه  اا(۲9ن اهمااا باااردی 

 گااران،ید گااران،یا اان و د شااان یبااه هاار سااا خاام   انیااو گر هاا  یزد  بکهدسااان ْاام

(. آ  ۵ …میرا کدااار ردجاار  بگااذار یناا ارد اسااد   یکااه تااا  سااتیمی(. او د رو۶ گاارانید

 هاتاناشاکم ساترگ، باار(. ۱8 …ساترگ  یارژوهشا  یابار زباان دار یدیسادگ  انیاچه کب

 دیاااْر یا صاااه دااا یآی   ی(. ا ساااام باااه  ب دااا  رااا۲۶ا هماااان  زدیاااری  فااارو را

(. تااا  ااردن  اارگ ۱۶سااترگ..  یا رژوهشاا میآی اا قااتیوق ساارا  از  اان(. …کشااانکا 

 اا  یخاکساترها ی(. آررخا  از کهکشاان کشداار رنا  باه ساا۱8 …دیاْر یبمان ا صاه

 (.۷۴ …یا رژوهش یوشگانهیت ب(. تا س 9۶ …دیْر یا  صه  یآی 

 تااانی.باه عدااان  ااان    نا یخااد ن  یناشاتار در افاق گاا چیاو ه یهانس که هم یکار

کااه شااار و بحااران را در  یراد شیو ررتاصاا یسااتی. زبااان رها ینگااا  کاارد بااه زبااان راد

 یریاااا ” زبااان  قطاار“:  یااگایو بااه آن زبااان   کداا یو اسااتلار   دقاااد   شیتاصاا

 تیاا اااّا  ا ااا در نها یوااان رااا اد ، زناا   و گاااه نیبااان شکسااته و در عاا( ز۱۳۷9:۱۱۵

 . ش  یتح 

 ی دیشایو زباان فااخر ر اتیاباه  صا  بازگشات باه ادب کییااز زبان آرکا انینلببد  یاستفاد 

 کیااکااه  یخااادش. کااار یباارعکس هاا  دادن  ااتن اساات رو بااه رو ساات،یساااز ن تیااها

ااااهر بااه  یتااو اتیااباارخ   آن ادبادش.  اان خاا یفروراشاا کداا ؛ی  کییزوی ااتن اسااک

را بر سااته  یکااه ا اار فاارد یادباا یهاناشااته ایاادار، و  لتاارض ا ااا در عماا  و نگااه

شااان  ا ااد انساا اد ت ش ت،یااکااه در نها انااهیهمااان ا تاا ار  رکزگرا یاهیاا. برراکددااا ی 

ناشاتار باه کاه باا از کاار انا اختن  هیا هر ایا یانس اد ا ا نه با تسابو نراا  نی. اروهاستین



 
 

98 اردیبهشت | تئاتر   
 
 

 

11 

: میاانرا ب اا یی ااایبهاارام ب ی یااعبااارت کب نیاا. ادهاا یر    «یادباا یهانی اشاا» اابااه 

]بااه هدر داا ان   یا لمبچااان دسااتار یا بااار یدیبو خاااش یانگارو سااه  یرسااد آسان

ها عروسااک  ینمااا ی  اامان ی( تب اا۱۰   ۱۳۵۶اساافد   ۲8 داا گان،یاآ شااادیاباا و  

م رضااا چااه خاااد بااه  ح یگااذارگ  صاا م و تا  باا  و بلاا   اار یی ااایب افتیضاا ایاا

 حصاار  یاسات ا اا او هام وتا قاو اتاز   ینااع ی صاداع یفراخار آن روزگار شاادهبب

 . ان ی  یبا  «انیب»

 دقاااد  یتاااان انق باا جااادیا ی تااان او بااه  ااا یاساایو و ااه س ینگاارش انتقاااد جااهینت در

 اتن را  سا ود کارد  و  یروهااین کیارتار شااد،یدار خااد  وا  نگاه انیازبان فاخر و ب

 .رودیبه  حام   کیناشتار در ا ر اکسا ات

 ..…بازخانم فانا  باز،شهیخانم خر ساار! خانم ش ر صد ،یها  :  اد بازرگان

 (۱۳۴۱ها،آ ا: کراهت دارد،  باوت دارد، ا ا تماشا هم داردا عروسک 

 

 یاز ورهااه شاا اکیاساات، هرچداا   ااتن   ینسااب یی ااایب یاای بمروزدا یداا هایفرآ 

ها دناا  اساات. گااا کااه چر « سااازدال ت نی اشاا»ا ااا هداااز  زدیاابگر جیاارا یهااادال ت

هاا کماکاان ان ، آنباه ضا  خااد با ن نشا   ب هدا .  تاان هدااز رونیاب جیررایْ ییهاداد 

. شاان ینم یایکددا  و باه ناا   طباق  بمروزدا فادکه  ارار اسات  لداا  سات ان ییهانی اش

  یا تفااوت را تا  یزیادال ات چ  نیاسات کاه  اشا نیاا تیا سائبه در نها گاریبه عبارت د

 م؛ی. باا وام گارفتن آن عباارت  لارو   حما  آساتفتا یباه کا  از کاار ب کاهنیکدا  و ناه ا

 .ستیگا  تا   ز سر در  جن ن چیه یی ایزبان ب
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ارا  انا   اسات؟ او سار هااد یتدهاا ب ی ارد یکاه در آن رساک  نا   ک،یابار یک ام  اد  

راساات بااا او  رشیااو کمااان  گااا ، ت رود،یاش کااه باار آن شاابدما اساات  ااداو، بااا چهاار 

را از خاااد دور کاارد  اساات، و خاااد رااس از آن دور  نیساادگ یهااو  ا ااه  یراا ی  تاا

 نیاا. از انگااردیو در را     اناا ی  ،ییباااال نیاادر ا شااداد،ی  یبااانگ دااکیرفتااه اساات. ا

 کداا ،ی  زیااها تچشاام نیاا. ا یااآیم،   ت اناا اآ اا   ساا رونیااب ی ااردکااه هساات  یارشااته

. بمااان بداا دیباار او را  را   دااکیکشااااد اساات کااه ا نیااو ا  اناا ینم یدرناا ، و اا ی  تاا

 (.۴8،   ۱۳۷۲اآرش، « آرش!

 

ررعرماات از  ییهان. ساااختماکیاابااه آفاات رتار شااادیکااه  دجاار   آورتیرضااا یین زگااا 

. ا اا  گار یدر زباان، ا اا نساب یمروزگاذارز ببا یو زباان، تا ش بارا اتیو ادب هیفرم و آرا

 اتن   یباه  طباق دارد؟ تبا  ینساب یایگاذار از  بمروزدا نیاا  ی ز تسار یضرورت اتیادب

در وااان  انیکااه نلببداا  یزیااچ ات،یااادب ا یاادر ْ اتیاا. تحقااق ادبیضاا دال ت نیبااه  اشاا

 آن است: یبد سرهم

  ؟یزدی: شما از  ارکس ور   گا یش

 .آ  می   ین اشتم.  ن با یا:  ن چار یخشاگ

  ؟یا  یشما با باد ن ای: آگا یش

 تدها آ  م. ری:خیخشاگ
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 :  ن با خ ن  فرشتگان آ  م.گا یش

 :ساار بر آن؟یخشاگ

 :  حاگ با آن.گا یش

 یکسا  ؟یا یرا ن  یکسا  ،یا اا آ   نیاشاما ا ی ن بهشاان گفاتم راسات  ،یدانی:  یخشاگ

 یباای.  اارا  جبااار کردناا ، آخاار خمیایااب مخاسااتی اان نم قااتیدر وق  ،یاادانینباااد؟  

 .میایکه ب کردیم  در   زم وساسه ییکه آنجا بادم س ا یناراوت بادم. در تمام   ت

. چشامان  آورمی ا ادیارا باه   یهادارم، خدا   ادیارا باه   یها: ادر فکار( خدا  گا یش

 (.۱۳۴۷ … ر  و سترگ  یشد باد. ارژوهش یاهیرا که به س

کااه  داا یبیکااردن در ناشااتار   یخاااد را در افراهاا ییکاااربرد ْااا انیداا  ساار  نلبب زبااان

ناه  گاریکاه د ابا یرونا  چداان ادا اه  نیا. افتا یب  اتیفارم از ر یهایکارز یو ر اتیی ز

 یکاه  ان  قتا ر و  ساتا ب  فتا ،یب  اتی تن خم شااد، ناه وتاا  اتن از ر یرو تن  یوت

باا ن شاااد  یتیباه ش صاا ساد  ین  نا اا کاه  اشااد. تاا آن   یادر  اتن در زین سد  ینا

 تیش صااا کیااکااه  شااادیآْاااز   یز ااان اتیااادب»را فروکاهاا .  ۱۴« اان»کاااه ا تااا ار 

 ۱۵«.باااز باا ارد«  اان»شااا ب درون  اااا  تا اا  شاااد کااه  ااا را از  اا رت گفااتن ساام

کاه ب  وو راا کدا   خااد دسات یبارا  یکاشایدر آثاارش نم انیکه نه تدهاا نلببدا  ی« ن»

 یسااد گانی. باارخ    ااد   ااا ا  ا ااروز کااه ناکااردینم قیااتزر زیااش نهاادبااه   ا

  یاادر وااان بازتا  و فااهیب ۱۶کمپرادورهاااو  ساامیبرا ینا  یقاایتبف یاز چشاامه   ینا اشاا

 ان .آن
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اباازورد هاام دوبااار   اتیاارا در ادب انی ااراردادن  ااا ا  نلببداا  تاااانینقطااه   نیاادر ا 

اساات.  ااا را در  راهااهیاساات در خاااد ب سیدنااازوراب انینلببداا  ایااکاارد. ررساا  آ یدیبااازب

باا  هانیسایکاه  دتقا ان و آکاد  یهماان کاار انا ازد،ی  رایاز ساتیو نه ن رایدام ببه است ز

 رونیااب کدداا ؛ی  دااهیباار ت اات  لا یماااریشااان  ااتن را بااا چااان بیشداسدان یهااانیبرر 

هااا د. آنخااا از رونیااآن باا ون اتصاااالت  بااا ب یسااد  از کااا  و بررساا کیاا  نیکشاا

 ی داا نو ناز ا ی داا نا کان ت،یاا طل یزیاافرور ،یسااینااز فاارم،  اارگ  انینلببداا  یفاارارّو

ان .  تااان دانسااته ساامیبزوردا یهادر آثااار او را نشااانه« ز ااان»آور بااا و  اا هااه اضااطرا 

اسات کاه در آن  یابازورد دا ا کیا نر یهاها باا  ا فاهنشاانه نیاهم تطاابق ا  انیوتا هم

از فارم  انیاسات کاه نلببدا  نیا هام ا ساتد ،ی  ر ابزورد هساتد  کاه نآثار همان نیا م،یفتی 

دارد،  ادکااه فاارم و اا یتااا ز ااان رایاانباشاا . ز ایاااباازورد باشاا   کااهنیا ینااه باارا زدیااگری 

 شاادا هینما دیاعج تیا. روایو هار  انار یو ااد دارد. هار ناا  فر ا زیان یباز بمروگاذار

زدن  اا ام نقااد ساات،ی دفجاار شاا   ن یهااارن یرخرد  «…میکدااار ردجاار  بکااذار یسااد  »

. در وا ا  او ساتیعداصار ن نیاز  دطاق و ارتبااگ با یختمانساا یبرسااز یاست. ت ش بارا

 یدارد و واذ  باا  تیاکاه در سااخت روا یکاارکرد یداادان بار  ب کیاانت اا   یبه  ا

. دها ی ار  ار  یانرر کارد را در  لارض داز آن صار  تااانیکاه   یزیاها، هار آن چدان

 میعباار و تقسا یکاه باه  اا یبیسا زنا ،ینقاد    نیادو ی ااست که باه ش  یاانیاو و

را بار  اف خااد و اهار نیباه دو ب ا  بساتر رودخاناه و سااو  رودخاناه، کا  ز ا نیز 

از روناا   یزیاادر گر خیاناا  و ناگهااان شاااگ شاا ان واار  زدن هاتی. ش صااکّدّاا ی 

افتاااد  اساات از او ساا ن  یدر  داازن  لشااا  ی اریااد ادیااگااا بااه ناگااا   ۱۷،هاااا اگید

 یبااه سااگ زناا ،ی  زیااگر یر ااردیبااه ر زناا ،ی  زیاان  لشااام هاام گر. ا ااا از هماااراناا ی 

 چیاو هاا تیااو در نها زناا ی  زیااگر یاساایبااه  زناا ،ی  زیااگر یابااه سااانحه زناا ی  زیااگر
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 گاارید یزیااناازد  کااه چ زیاانگفتااه اساات. او گر چیاو هاا شیتئاااتر ینگفتااه اساات. بااه  لداا

 زد  است: زینقد زدن گر یباش . او برا   یرس ییگفته باش ، به  ا

 

 .ستیگانا ر همه کی یخستگ  انی: اخیشاگ

 : و ادا ه.شگ ای

کااه از آن  یابااانیش، در خداشااتم. باار ساار را  خانااه ی:  اااان کااه بااادم  لشااا خیشاااگ

 هربااان، و داشاات، بااا چشاامان  یببداا   یسااپ  یااکااه ر نشسااتی  یر ااردیر گذشااتم،ی 

 یهاو ساارش را بااه دساات نشسااتی  ر ااردیدر کدااار ر شااهیهم یداایْمگ ریاار ساا  زرد

و چاا ا  حیو تساب ا یا:  هار گتکاچاک ارزان داشا یزهاایچ ر اردی. رساپردیناازشگر او  

  میاسا  را د گذشاتم،ی اا  از آن ا،یرار از ها ا یروز کاه باا دسات کیا. یبد  گباو گردن

او  یبااه ساا  خااارد و از رو یبیاتا اااب آ اا ،یسااا   نیاابااه ا ابااانیخ یکااه از آن سااا

و وساو   یکشا یادیاو انگشاتانم شا  شا ن . سا  فر  یا ان رر یگذشت. رن  از چهار 

.  اان زدیااکااه برخ  یکاشاای  ر ااردیو ر گذشااتد یاز کدااارش   هااا ی اناا . اتا اب ابااانیخ

گشاتم و . باه خاناه بر میاد ا یاگا   یش چدا  رار رراکدا  بسااگ یبار رو نین ست یبرا

 کردم. هیگر تا شد

 ا ؟یگ   ی: براش گای

 ابان؟یخ نیس  ْمگ ای: شاگخی

 زد؟یبرخ خاستیکه   یر ردیر ای: گایخش
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کاه  ی. کماکاردیبااد و نگااهم   ساتاد یاز بارادرانم ا یکای: را  را که شارو  کاردم شاگخی

 ه  کردم.گفت: خاهر!  ن برگشتم و به راهم ادا ه دادم.و نگا ستادمیرفتم ا

  ردم دارم. یهااز آ  دهن سیخ ی: ا ا  ن هداز چهر گایشخ

 .(…میکدار ردجر  بگذار یاسد  

 ؟یخاااد راو ایاا لشااام، ساا   ساات؟یچ تیاا ساائبه روا شاااد؟یاز کجااا آْاااز   تیااروا

اساات.  تیاابااه نااام روا یاساااز « نشاا ن ریااتقر» انینلببداا  تیااروا یکاا ام.  ساائبه چیهاا

. هاااایورود یقاااد زدن و  تصااا  ساااازکاااه ن ساااتقر نشااا ن و ناشاااته نشااا ن و ب 

زبااان  گاارید یانمانااه راساات. د داا ی.  ساائبه نااه فاارم ببکااه فراانیاا ب  یگافتااهینافرم

کااه  یاساات، زبااان انیهااذ انیفر اساا یهفااتم هاام ناااع یوصااان در واد یشاا  یبد  فص 

از  یرا  دتقاا  کداا . ورارو میکااه ب ااهاا   فاااه ی انداا  اساات تااا زبااان ایاابااه رو تاار یب

 یکااه گااا  باارا ی. زبااانیاایدو دو یهانی اشاا یو از کاراناا از ،ی اناار جیاارا یهایارگااذر ز

خااد  یاسات .وتاا آن ز اان هام بار خا    ان ز اناه ”یر ا یْ“عباث  یهانیسیآکاد 

هاا را اصا  آن یاعا   رایاز شاان ،یدوم   رازیکاه در  شان هدار شا یاست: زبان و آثاار

کاه در  ییانکاار اسات. تاابا کیاتاابا،  کیا یآکااد . هدااز ناام او در داندا ینم شدا هینما

 یراناایا زشیااکااه همااه چ یساادگبج ،یراناایا یسااتیتئاااتر ناتارا  انیاا ر ز،یااز ااان خااادش ن

 .کد یهاعان که ب ن را او درون  ده م   کی آشفت،یست را  ا
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  یاسیس لی، میادب نی. ماش۲

 رونیاخارد ناه ب اتیا. ادبساتا یاسایس آن اسات کاه ضارورتاً دااری  اتیادب یژگیو نیدو 

 یزیاکاه درون آن نمشاا کارد  ا اا  ا ام تا اه را باه خاادش باه عدااان چبب جیرا اتیاز ادب

نکتااه  نیاا ااا رکاار ا نی. همااکداا ی بااد   اریااها و زبااان  لبرنا ااه اساات،ی تفاااوت از س

را بااه  اتیاانااا  ادب نیاارا، ا اسااتینااا  س نیااآن اساات کااه ا جیااساات: اشااتبا  راا یضاارور

همااان  اا ر کااه در  یا باا یسااد  ی. نامیبکاااه یتلبقااات فاارد ایاا سااا  از  ییبازنمااا

 زیاادر خاااد فرورفتااه ن کداا یْا ااد شاارکت نم انیاا ر یهااسااتیو س اتیااادب یهامیاسااتر

 یهااازشیش را باار وسااد انگکااه سااا   سااتی. ناشااتار او باار عکااس، ناشتارسااتین

 یانتزاعا م،یکدابا  ن. اشاتکاها یفارو نم یش صا یقهیساب ایاو  کیاوتا ناروت ،یتروانشداخ

 اتفا اااخارد  اتیا. ادبرودینما ۱8یش صا اتیباه ساراو  شا ا  واساطهیب کاهبب ساتیهم ن

دوبااار  » نیاا. اکداا ی  یبد ساارهم یاساایس بااار نیااو ا ااا ا را دوبااار  ساااخته یا اار ش صاا

 یاساات. همااان کااه رو کیاز ا اار اکسااا ات یهمااان فاارارو« هاکااردن دْ ْااه یبد ساارهم

ناااا ا اد «  اااردم»، برگردانااا   باااه ۱9 اتی ا ااااد رضاااا را از   اهاااد ساااد  ینا

 اتیااادب ،یا باا اتیاا. ادبیانق باا ۲۰یاساات. شااان « نشاا  »کااه هداااز  ی.  رد ااچرخاناا ی 

کاچااک  یف ااا  یاادر آن بااه د  کااه کداا یخبااق   یارشااان  یدرگ یهادناا  چر  داااری 

 گااری. دشااادی  ریاادرگ اسااتیتاار سبزرگ یدناا  بااا چر  یفاارد ی ساائبه رشااان هااعم 

 ،یتجااار یهادناا  بااا چر   یااکاارد. با یبررساا ی ساائبه را خاااناادگ کیاا تاااانینم

  یابا ،ی سااه  ش صا یشا . ناه وتا ریاهار  سائبه درگ یو وقا  ساالرانهاانید ،یا تصاد

 ایاا. وتااا شااد را،  یااد یاساایرا هاام س یا تماااع یگارهااایف هاتیو وضاال ایاشاا تیوضاال

در با ن و  یادبا نی اشا نیا. اافتا یتفاام نمها هام افقاو در  سائبه شا نیاسیس نیروز. ا
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سات کاه خااد را از فارم ا یاتیاهماان ادب نیادارد. ا گرگاناهید یشایراست خادش هم نما

 اناار  جیاارا یهااسااتیدر براباار س یانیاساات. خاااد را بااه  اابااه ارازوساا « تهیگساا»و  اناار 

 : کد ی  یبد هبقه

 فارض  یو نرام  ساتقر را یک ساتیدر برابار  «ییتداا   نماا» اساتیباه س  نیازی دست

 یکاه  دجار باه  تدا یاساتیباشا . س ی انار یهایبد صاارت  یاهر  تن، با ون آن کاه  ط

کااه  ها؛ساامیباا ون اناا ام و ارگان ی. باا ن۲۱ اناا گار خااادخادبسااد   شاا   اساات،  ااتن درون

 یاهوار . از اناااا امسااااتا  تهیگساااا ۲۲«خااااار  صاااافحه ی لااااان» یاز هژ ااااان

از   تهی. گسااافتااهی  یااخطاااگ تقب نیرترینارااذانلطا  گفااتن کااه بااه یکدد  یبد ساارهم

کاه  ییها ساتقر کاه ادرا   اتن را تدهاا باه بارهمکد  خارد  انا ام اتیاادب یسازوکار  ار

 اتن  . واصا   اتن با ون انا ام،۲۳ن  دااگ سااخته و عرضاه کارد   یارا تا  ی لان  یر از

کداا  و  افااتید  ااتن درآن را از خاا ن خااا  یاابا کااه خاانداا   سااتا ی تداا  اناا گار،درون

 ستمساااک باااه  سااات؛یاز خاااادش ن رونیاااب یرهای مااازو  باااه تفسااا اتیاااو یبااارا

هاام  ااتن  ااارد  نیاا. در ایشااداختنشانه ی رادشداساا ایاا ،ی اناار ی،  راردادهااا۲۴ا گاهاااکهن

بااه  دااهیتک یاا یو بااه شاا رودیفراتاار  اا« خااار  از صاافحه ی لااان» ی یاساات از انینلببداا 

. شااادیباا ن   اریاا ل اتیاااز ادب یبااه خااادش و فاارارو یب شاادوبااار   لدا یباارا یانمانااه

 اا   شاادیشامرد    « لداایب» ایاو « زاکام» ایاو  یر ا یْ انی اتن نلببدا  ییاگر در  اا

 یاتیابدر برابار اد واصا  هماان  قاو ات ز اناه« اگار فاوسات» ایا «ش ونیاناگهان و فرو»

. هماان دا یآفری « نا لداا»کاه  ب ساتیو شالار ن ی لدا یباه دنباان افااد  که ناه تدهاا ستا

بااه عداااان  اهانااات  هیساار ا نی اشاا یهاو از هاار  شاااخب ان شااک یکااه ب یی لداهااانا

 یدال تا نیکاه آن  اشا یی اا شاان : ری( تفسایازاها ات فرهدگا اتیاهارز ادب یهااعبش ای
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 نیدر خبااق  اشاا انینلببداا  کیزوهیشاا اسااتیهمااان س اساات. اد افتاا  ااتی بمروگااذار از ر

باه   نیکبماات، سا تیباه سابک خااد؛ سارا اساتیس ی: ا ارای اتن دال تا ی ااه ب یادب

خااد.  یدر سار  اا زیاهرچ از شار  یخ صا. «یشایرر کان ینااع»باشاد .   یاکه نبا یی ا

خاسات. ناام آثاار  ،سا ا، ساد وم، تا ، خااهر سا ینایا  و.  انار. او  نحا و نرام. رسام

 ر  و ساااترگ در  یرژوهشااا» . لداساااتیب یوااا  ببدااا  و گااااه از یبااا اشیشاااینما

« .کداا ینم یفر اا سااتمیچهاااردهم، ب ایاا یشداساانیو راادجم ز  سااتی اارن ب یهاوار سااد 

کااه  سااد ینای   لماااالً هانیساایت کااه  دتقاا ان بااه خصااا  آکاد اساا نیهماا یباارا

شااان بااه همااان اشار  .ساا یبدا« خااا »تااناا  یاو نم :سااتا یالهیضااا یدارا انینلببداا 

 لبااام باااد کااه او بااه »ش ناشااته: دربااار  ی یاساات. داوود رشاا شااانیهااا و زبااان رر کدت

 شاادا هینما اصاا ً … یرژوهشاا ساا ،یخااا  بدا تاانسااتیاشاارا  دارد، ا ااا نم اتیااادب

 انکتااه  ابا  تا ااه اسات.  ااا ر نیاا .(۱۳8۶ : ینماااکارگا ا  «ن اشات ینبااد، نرام و نطقاا

و زباان  طادطن،  ییار ارساطسااختا سات؟یشاا   چ« خاا » نیاا میدایکه بب داردیبر آن  

( و انیینصااریاعب «ببباا  سرگشااته»  ینمااا  یها؟ شاااو فانتساام گریو زبااان تاا اع کیاارتار

 (. یاراد« افان» ای( و ییعطا یاابا قاسم  دت « یان  اوسرباز»

از  یشاالر فاارار اساات، شاا ت کیااناگهااان  ایاا «هفااتم یوصااان در واد»در  انینلببداا  زبااان

اساات نااه  «انیهااذ انیفر اساا»و ناشااته شاا   اساات.  ساا یانیکااه   یاایاو . یااوااس و ت 

باه ناام ناخادآگاا  را در اثار   ا ااد یاز ر یزیاچ انی. نلببدا ی یاناخادآگاا  فرو ییایرو

 یف اا ،یاتفا اات راو ی انیهاذ یاز خا ن ف اا .کدا ی   یابا  آن را تا  کدا ،ینم ی تجب

کااه از  یبااه باا ن یو تلاا . بازداشاات او بااه  اارم  تاا  شااادی   یااتا  یاساایو س یا تماااع

 ییکاه  اا رااز آن  یبا ،ی اردان زنا ان تیاش و روابااد، باه زنا ان افتاادن  اانیب  یر
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 اشاا ،بااا راا ر ا ااانان( ب پااانیدر ارتباااگ اد ی اارد ی طمااات روانشااداخت ایاا یساایرب

از اتهاام  یدرخااد فارو باردن راو یاسات. باه  اا« کا »نرم  ستقر واکم بار  یآشکارساز

فاساا  آن  ی یتااار-یا تماااع یدااهیردن اتصااان خاانداا   بااا ز ناااروا،  سااتحکم کاا

 و ش ت است. د یآفریداد  است. شار    یرا تشک« ک »که  ستیزیچ

 

کماا   یو از رو  اارزدیچماا ان   .کداا ی  یدی  ااا  باار اتااام ساادگ یزیااناگهااان چ و

دان و هااا. آفتااابگردان و اشااککبمااات و  ااشااک و  د .شااادیراارت   یآهداا یکهدااه

. از شاا  زناا یگریدر اهاارافم شااداوران . کبمااات   د،یااناآشاادا و ْر ییایها. اشااکشاام 

ترسااان  اان در  ی. چهاار  یااآی   یراا نیساارد و ساادگا لاااد  و خارم یی اان، هاااا یسااا

تافااان  دااهی. در آشااادی. تافااان  شااادیشسااته   یبااه آرا اا یبااه آرا اا یآرا اا بااه دااه،ییآ

    یو آرا ااا ها،اناا از  هاااا،زانی،  هاجمهاااا و بلاا ها،واْتشااااش نااا لقان رن  .شااادی 

  .(۱۳۵۴هفتم: یاوصان در واد است دهیی ادرم در آ

 نا ااهمیکااه تق   یا بتااه نااه  اا زن اساات. کیااو خطااا  بااه  هفااتم دربااار  یدر واد وصااان

کاه همااار  « زن بااد» یادآوریاباشا .  پاانیاد یبای اادر کاه  ا ا    ایاکتا  به اوست و 

وا اا   ااتن راا ر آن را ْاهااد نگااا  داشااته اساات. بااه وکاام راا ر ْایااد  اناا   اساات. در

. کدا ی  یادآوریاکاه  ا ام ب  کدا یخباق نم یریازن اث کیا یرابا یخااهرات ایا ایناستا ژ

هااا  کان یرا در همااه زن ا یاااو ْ«. زن»کااه زن  شاا ب، ب  کیاانااه  ا  یااْ یادآوریاا

 یباای  ینااه ابااژ  کداا ،یهااا او ااار  زن را در همااه  کان ساااننی و ب شااادی  ادآوریاا

دارد. ناشاتارش   نیاسات کاه سا  یا  یتاهیایکاه ابژکت. ب  یا  یو اد دارد و ناه ساا  

. ییزدا اگاااا  / یااااوب شااااد،ی  «ییزداتی دسااا» اااتن  زد،یاااگری  یااایاز دام دو دو
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کااه   اهااد بب یروبااه ه روناا انیااکااه عر ی.  ااتن بااه  اابااه فااردرگریزدودن صااارت تفساا

داد. باا ون  بیش را تشاا  اارد بااادن ایاابااادن  زن تاااانیاساات. نم سااتاد یرشاات بااه او ا

 جیاارا یهاکااه  ساابح بااه ساادجه ی دتقاا   لماااالً. «اناا رشاات ساار همااه زن از»صااارت و 

فقاا ان   یااب اانا فقاا ان ی. چاارا کااه او در عاااض باار رواباا ییرا نم نیاااساات ا« خااا »

 «شا نقیعم»کاراناه  شا ان کدا ن و هاا  اشآن فاکاا  کارد  اسات. ع  ه( باه را ت

بار  وعا م تساب  یاباه د  ساد  یکاه نا کددا یکشاش   ییاورکاا یان  و بل  با  ساتبر  تن

 از ر ت ن ارد.  یدرک یْرب یآثار بروسته

 

کاه  انا نامیب  ااناران تیاهاا کا(( نگا  اسات؟ کجاا خانا ،یکه  را به  ارگ    ب د ت

رنا   نیتارر یکاه ت تیاها.  د یگشاایباه  اناد  ان باان   درشت زهرآ اد، یشمهابا چ

 اان فاارو  ی  یشااان را باار  ساام راساا ااا  آتاا  سازاند    ااا  ان ،یهساات یهمااه

کاه  ارا  آیدا ی   اان،یو ر  ارزان نا ،تاا ا یهاکاه دسات یدیخشامگگ یو  ارهاا زن یری 

 هااذ  ناگهااانا …باات تااا،  اارا بااس ح ها دااا  بداازناا ، یو بااه فشااارها رناا یدر باار گ

 ( …اهللدیوب

بااه  کیاادرا ات کشاامک  شیااهداااز بااه دنبااان تلر یآکاااد اهااا ی کااه  یدر وااا  ییسااا از

و  یعباات و اااد ،دهاا ی  اناا یهم ردرام را بااه یکااه  حرااات اساساا یادااهیز » ی لداا

آن بحاران باه و ااد  هیاااسات کاه بار ر تیا ا ل ینااع .کدا ی  ریا حراات را تلب تیاهم

درام بسااته بااه  اا رت  ت اا ر» کدداا ی( هسااتد  و هداااز فکاار  ۴۱   یا ااادر « یااآی 

سااد  نبااادن  اا رت، نا تجااانس بااادن و هم نیااا یژگاای  ااا ش و  اافااق اساات. و یرویاان

 یکای ادس باشا ، اگار آن  کیااز   یاو   اا ش نبا ی حاار تی  رت ش صا یلدیاست 
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 شیتلاار نیاباا ا یز  طبااعراس باه هار اهماان( «زور داشاته باشا   یبا یکیعق  دارد آن 

 یناا ارد. باارا یساااختار نیچداا  نیبرکشاا یباارا یچ  صاا یاساات. هاا «باا » انینلببداا 

و  رد ااان خانااه در   ونیاافر  اا هااه اصاا ً ….  ساائبه ناگهااانیتقااابب نیبرساااختن چداا

خاااد باا ن  یدایااخانااه را بااه ا یاع ااا یکااه همااه زن  یساات یرویاا. آن نسااتیبراباار هاام ن

 هیسار ا. کدا ی  شیارا باا خااد تلر زیاکاه هماه چ« ساد وم»ت: اسا هیکرد ، انباشت سر ا

 . ده ی   یخاد را آرا تیوا ل ای یارزش ا تماع ای ،ییدارا که در شک 

ابااه عداااان  ی ااذهب یا گااابااه کهن انینلببداا  یزبااان یهاااشاا   ار ا    یکاشاا هماااار 

خسارانه  ایاباار باه او اعت ییو عا م کاارآ تیا افق شااد و باه واساطه نیای اان( عاشارا تب

کااه  میبگاارد ییکهاان ا گاهااا یراا  یااعباا(. نبا  یو شااا دیااساات عجا یت شاا نیاادهداا . ا

 یدر راا  یاانبا نیبدااابرا .۲۵دهداا ی   یان را نماااینلببداا  یاانیااو ریو تصااا ییایاارا ان،یااخ

 یهای لباام و روسااپ ایاا «و ناگهااان... »    ونیااآزاد  ااذکار باااد. فر یهایاز تاا اع کاا امچیه

 ی اا رشات  ابا( خااناادگ کارد. یپایاد  یاتحب  یابارش  رگ و  هار را نبا از ییهاداستان

کااه خاااد خااانااد   میکدی اا شکشاا یترفلااان تیاانهایب یهاااراا ر و  ااادر و فرزناا (  اب(ا

  ون،یاا اباا( فر انیاساات. نلبداا  عهاا   گرفتااهرا بااه  یکدداا گادیآن  اا رت انق قیاااز هر

 تااربزرگ پااانیاد کیاا یبااه سااا ،پااانیاد تیوضاال کیاافاهمااه را نااه بااه ساامت  آ ا،نیوساا

و کمباااد، فقاا ان،  ی شاا ان ر زگااذار هی.  دطااق ساار انیباارر  کیاا انداا   کداا ،ی « کاااو»

کداا  چااه کداا ؟ در گااام ن ساات ، دسااتگا   یر زگااذار تااناا ینم چااهساات. بااا آنا ی حطاا

او   یاابا  اناا ،یگااان خااار   ر ز یر یاااز دا  ونیااکداا . فریساارکابگر، خااادش را فلااان  

 ه م کرد. را  د
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 نیاا. امیکااردیکااارو نم نیااا اصاابن ه،یااآدم را  ار میدونسااتیبااه خاا ا اگاار وااتم نم : اشااهلل

 …ا و ناگهااان  ساات شااهیو هم خابااهیو   خااار ی  .گااهیهمااه بب اار  از زور و ا بااار  د

  ۳۳). 

تاار بااا اضااطرا  بزرگ ی اباا( بااه سااا یرا بااا وا گااان هی دطااق ساار ا نیااا انینلببداا 

 هیساار ا  اباا(»: کداا یها آشااکار  همااه  داساابات و رابطااه انیدفر اساا ز،یچهمااه یوا گااان

 رهاایس  بیبااه ان،یاارایب ی راتبسبساابه گااان افتاد تیبااه  اابااه از ر گانهیاصااد وم(، همسااا

 سیاایکاارد  اساات. ر یرا  بمروگااذار زیاا( همااه چد وماصاا هی دطااق ساار ا «.آ ااا( نیاوساا

و  کدا ی اارد نرار را بار  بیباه تحمیا    ااع  خادش را دارد.  ااعا  خاا ، نرام  بهی ب

خاااد، بااه  یهاخانااه بااا ساارکا  خااسااته ی. دیگاار اع اااشااادی  جااادیا  یااتدهااا در او  

در  دهاا ،ی  ارچااه فر ااانروا  طااابق بااا  یاا  خاااد دساات. آنشااان یفر ااانبردار تباا ی   

ن برآ اا   از فقاا ا  یاا:  گریدکیاادر براباار   یاادو    نی. برکشاااباا یی ا لااه تحقااق  

کاه از  ییهاا.  اب(۲۶(یتجربا  یاا   ونیافر  گریاتا   یا( در برابار   یا ط  یاصد وم ا 

 انیاان، فارگ از  شاانا اختن  دطق  اتیاز ر یآ ا ن  داسابات بارافرگ اسرا ، فارگ ک 

 ۲۷هاام اضاا ع   لااا  یرو هاتیتااا شاا ن وضاال شاا ن،رفااتن راا ت و در هاام خاام 

هااا را آن یما هااایان  و سااپس اکااه در آن  ااتن  د اام شاا   ییگارهااای:  ااا / فشااادی 

چشاام، کااه  دیاا، فرباصاار  یخطاهااا رسااد ی « نراار»بااه  ۲8«باصاار  یخطااا» کیااچااان هم

اوسااا   .شااکد یو سااپس فرو  جااادیبااازنماد شاا   را ا یشاا ایاا یبل سااه ییتاااهم ف ااا

 قیاابااه تلا ایاارا نااا مکن کاارد   ی داا کااه دال ت یزیاادردنااا ، چ یدردنااا . کشااف یباایفر

 . تیران رضاکا  و کاو در دن هم، وارس یها.  اب(افکد یب
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 یروساااپ یهااااسااات. زنا اساااتی ا ااا  س ساااطاو  یاو در هماااه دااااری  اتیاااادب

، هاار  …ی رژوهشاا   یو آخشاا شااا یو گ شاا یارش  اارگ و  هاار، آخاز باا ییهاداسااتان

 تیا اکا  ا ب دااریدر زباان   شاانریا اا تقر کددا یاشاار    یخارد  هبقاات یک ام به نزاعا

 یگاریعا   در برابار د کیا یهااارزش هبا یابیدسات ایاباادن و  یتایا ب یدا  ینما ایبادن، 

 یتاایهااا ا بنا ااا از آ ساا ینای  رییو کااا هایاو از  طرودهااا و  لتادهااا و روسااپ .۲9سااتین

( در ینااژاد ،ی ااا  ،ی دساا تیاااا ب یرروتیاااوتااراز از ا ب نیاابااا ا انی. نلببداا سااازدینم

 .ردیااگی اارار   سااازن ،ی  «یگااریخاااد و د»کااه  سااد گانینساابت بااه نا یگاارید  اضاا 

گاردن « کا » تیاباه  ر ل  یشااریر ت،یاا ب تیاباه ناام ها یزیکه با برساختن چ ییهاآن

کااه بتاانداا   سااتییها«شاا ن»  یااتا  داا یآفریکااه او   یو ا باا داااریاناا . ضاارورت  نهاد 

کااه  یدر  رد اا کییزویاسااک  یااکااردن   تااریباا ن کداا . ْد ی  اهااد واضاار را بااه  رد اا

 ااردم را از خاا ن   اهااد داشااته او ااار  نکااه تاااا ییها اارار اساات ساااخته شاااد. شاا ن

 «. ردم نهفته» ش ب فروکاست.  یاها را به هبقهکه نتاان آن یباشد .  رد 

 

 یجمع انیب یبندو سرهم اتی. ادب۳

تدهاساات. او تدهااا  می     اا یکاارد ، آ ااا  کااا ی  شااانیتاار  همااه را ساار  ا 

 .(گرانید گران،ید گران،یا ن و د ستین زیا گارگن نو وت  ان ی 

 داااری  اتیااادب یاصااب یو در وا اا   ساائبه ی ملاا انیااب یبد ساارهم نیااا ییهاا   ْااا

  یاتا »: دها ی  قیاد  یدارد؟ د ااز باه آن راسا  یبایچاه د   یاکاردن   یاسیس ست؟یچ

 یبارا یان: اگار ا کاسا ینای  یاسایس یدمایسا ید ااز درباار  ۳۰سات؟یا ا  اردم چ«.  ردم
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و ااد «  اردم» »اساتاار شااد: هیارا نیابار ا  یاو اد داشته باشا ، با یاسیس یدمایتحقق س

(. در فصاا  هشااتم ۱98۵اد اااز  «و اااد ناا ارد،  ااردم  فقاااد شاا   اساات  یشاااریناا ارد، ر

 اکا  بار  یباه نااع رد،یاگیوام  « را  کباه» ازکاه  ۳۱« اردم  فقااد»عباارت  ۲دمایکتا  س

هار اثار  ا ااد شامرد   یبارا فارض یکاه باه صاارت ر یبنه   اها خبق  ردم ورتضر

 یباارا ررساا  کااه آن  ااردم کجاساات، نیاا( و او ااار آن اساات. در راسااخ بااه اشااادی 

و   کداایاشااار    (۳۲فساانه ،ینگاراافسااانه شانیبیو شااداخت د ااز بااه عدصاار فبا ییراهدماا

دوم  و سااپس کافکااا و در انتهااا  باا  سااتیتاارم، در کتااا  فبساافه چ نیاااز ا رشیدر تفساا

کاه  اردم  ا  نرارش باا آن  کدا ی  انیاب ۳۴و اساطار  ۳۳ فهاام  اردم ریباا بازتفسا دما،یس

 میساای تفاااوت اساات. از ر انت کااا  ً یآ مااان ساامیسیز ااان ر انت از  ااردم یدیشاایتصااار ر

 یدهدا  فرم تار یاساطار  ب یانجیاباه    اردم  یابازتا  یتا ش بارا -نیها  ر - یآ مان

هماان  .۳۵اسات ی یتاار یهابار اساا  داساتان ساازتیهابار عداصار  هیاباا تک ی ن  مل

 ش . سمیاسطار  که بل ها به نف  ناز سازتیکارکرد کب

 سا شدایبااز   ۳۶خارد اساتیعما  فساانه در س سامیکه د ااز باه عدااان  کان یزیآن چ ا ا

باه زعام او  ۳۷ ساتقر اسات. اتیاکا ن، ادب اتیاادب ینااف ن،یشایر  یادرست بر خا   عقا

 ادیااز  ۳8«یخااهر   ا ن»کاه  ساتا یزیاچتماام آن «یادآوریا»رد خا اساتیس یکد  اصاب

  یاافسااانه نااه بازتا  گاارید انیااشاااد. بااه بی  سااری  ۳9«فسااانه»کااه بااه  اا د  یادآوریاا باارد ،

 از اسطار  است.  ییزدااسطار ، که اسطار 

 اناا گار خااادش اساات،  دبلاا( درون .شااادیاز خاا ن  داااب  خااادش برساااخته   « ااردم»

از او باشاا   انداا   یا  یااکااه  ااردم زا «یی دشااا» دبلاا( از هاار  ساات،ین یروناایب یاز  دبلاا

 ا ااا. یاو هاار  حاا ود  یتی یزدود  شاا   اساات. از هاار تااار.  بمااروتیاا ب ایاا تیااها
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هدار باه آن اشاار   کاه یفقا ان ایاهدار و   اا ً باشاد ،آن  یزاندا  یبرانگ تاانا ی  ییزهایچ

 تیااسات کاه اهم دا یفرآ نیا. دروا ا  ایتیاْا چیها سات،یدر کاار ن ییایاتار گری. دکد ی 

. کددا ی   یا اردم و هدار فساانه را تا  کاه ساتا یاا ی.  سائبه شاتیاو ناه ْا کد ی   ایر

همااان  سااتا یااسااطار  یکااه  شاا ان کدشاا ی: آگااا  نمااادن فاارد هدگااا ساا یناید اااز  

 نیااا ی.  اااان برکشااد  ۴۰(۱98۵:۱۲۵اد اااز  اساات«  ااردم» یبرسااازن   نیآْاااز یضااربه

اساات. در آن ز ااان کااه « .…اهللدیااناگهااان هااذ  وب»  ون یاافر انیدر آثااار نلببداا  شیتاصاا

را در  اشیساا یاز ساارکا  دهااه یگچهاا  و ردجااا  ساارخارد  یدهااه یروشاادفکر

در  ب شاا ،یاسااتل    یهااسااطار  «ییبازنمااا»در  ا ااد  راتئاات یشاا  ی بمروگذار یف ااا

شا   اسات،  هر اان خااادش را   یاکاه در آن تح  هیسار ا یهانشاانه ی نیاناد یهاوصاار

 یاتحتا  یابازتا  دا یفرآ نیا. اکدا ی   یااتفاام کارب  بازتا  یاساتلار و یدر زبان استلمار

 لاصاار » یباارا یت شاا چیهاا ههساات.چه کاا زیاان ی( ارتجاااعاشسااد  ینا تیااباار خاا   ن

. شااان ی(  یاا ااروز یرسااانروزبه هااا صاارفاًآن رد،یرااذیها انجااام نماسااطار  ۴۱«کااردن

شکسااات  ا یسااا یهااااآن گادان یکدد   یو تشااا  یادآوریاااکاااه اساااطار  آن ی اباااه

 تیو رضااا ایباشاا ، ناسااتا ژ هیساار ا نیفروخااارد  شاا   در  اشاا یساا یدهااه یروشاادفکر

 یباایدر کاارب  تما نیوساا واصاا  از آن اساات، داسااتان ا ااام یردگباار ساارخا «ی رهماا»و 

 اارداد در آثااار  ۲8 یرااس از کادتااا یراناایا. کاااراکتر روشاادفکر یکشاااز ن به شااادی 

 وارشسیکااه نقاا   اا  سااتا یروشاادفکر ی ربااان گاااریف  یاابازتا  یو راد یی ااایب

 تیااب  ایاا نیااد یروماا یهاش بااه  ا ااهو اتصااان یروشاادفکر تیاز وضاال یسااازتیکب

کااد ،  یدیشاایر یگذاردر نشااانه هیساار ا نی اشاا یدسااتکااه در گشاد  یاساات. روشاادفکر

 ی. همااان نقطااهشااادی  «یگااردچااار تاااهم کد »هااا، گزار  یهمااه یدیشاایکردن رآ اااد 

. ۴۲یاسایس امیار یباه افااد  یاسایکاد  س  یاآن اسات. تقب یدر را هیکه سار ا کیاکسا ات
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 یهیاااساات. فا اا  روو شاا  ییزدااسطار  یانهفسااا ینشااانه  ون،یاافر انیاا  نیاادر ا

زنداا   اساات. نقد کیااکااد  و در عاااض  ییساارخاش، فا اا  تاااهم تاانااا یگراآر ااان

شاا   اساات.    یااکااه اهاارا  او تد سااتا یزدن از ساااختمان اا ام در وااان نقااد  ونیاافر

 نیتماار ی. بااا فاهمااه کااه بااراکداا ی  دیااش را ت ر داساابات اهاارا  اانیااو کیاا انداا  

ا اارد  را ْا ااد  لباام گاااری.  لباام اساات ا ااا فکداا ی  یخاااابگهم آیاا یناازد او   «کتااهید»

. کداا ینم  یاا( بازتا زناا ی  یاساایو  هاام س انااهیداه یهااا شااکدد   کااه ور ورساا ن

ناه  باردی   یرا را نا اه یکاه نما یزیاچ میهام گفتا تار یو ااد نا ارد. ر اص ً  ونیفر

کاه  دطاق ب    یافاراهم د شیبارا  ااآ نیکاه وسا یاساهیو ساپس دس  ونیافر تی ربا 

 میته اساات،  سااتقاسااطار  نداشاا کیاادر  اا    یانا ااه ینما انیصااد وم اساات. نلببداا 

ش را ساان  اردم نیکارد  اسات با  یو آن را بحرانا هینقد زد  است باه سارو ات سار ا

 یاز اسااطار ، باا ون خبااق اسااطار  ییزداخادشااان  اارار داد  اساات. اسااطار  یرو بااه رو

 د اااز .۴۳شاااندار کردنو دوبااار  نشااان خانااه یادیااکااردن ا یو باارعکس بحراناا گاارید

 ۴۴آن  قاو اات یجااهیهداار  مکاان اساات و نت یانجیااه  فقااو باا« فسااانه»خبااق  ساا ینای 

رفااتن ضاارورت  ااردم  انیاا ا ااد از   اسااتیس یهااانااه تدهااا انهاا ام ا کان» اساات.

آن کااااربرد  هکااارد  و بااا تریضااارور هاتیکاااه و اااادش را در آن وضااالبب شااااد،ینم

 قاو اات را  نیااهسااتد  کااه ا یی:  قاو اات. هداار و فسااانه ابزارهاااب شاا ی  یتر سااج 

: می مباه د ات کدا نیا(. بااز باه ا۱99۵:۱۷۴اد ااز  «هدار  قاو ات اسات». دا کدی مکن  

 قاو اات در  نیااخاارد(  قاو اات اساات. در وا اا  ا اتیاازدا برآ اا   از ادبهداار ااسااطار 

 میافااد  کدا . د ات کدا خااها یکاه   یا یاو ناه در ر شاادی  جاادیا اتیادب  یتا  یا یش

 اتیاآن اسات. در ادب  یاتا  یا یکاه شا ی ملا یباه ناام آگااه یارزشا  یا هم نه تا  نکته

 در انتقاان  لداا دارد. یاسات کاه سال دا  یگا ام یار نیاا ،یانق با اتیادر ادب یوتا تیاکار
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 ادیااساا دگا، در انق نی اشاا یاهااال تدر دام د نیاااز ا  یراا ۴۵امیاار خاااد هاار نااا  ایااا ااا آ

  یاسات؟ را ا ا  یگرفتاار ن سامیتا یدر گاردش کار یهانشاانه و ۴۶یگرانیاب دا  ینسبت فزا

 یواااز » ی حااار و  بمروگااذارد  نشاا   اساات؟ بااه  ااان د اااز و گتاار اگا  نیاااز ا

 ،یبه ناه آزادئ سا تیاا ب یساد  ینا کیا یراس بارا«. را آ ااد  اسات یاهر گازار  یاسیس

 ارار  نیباه هما  ی. شااساتا دا هایبه ناه  قاصا  کاه فرآئخرو  است.  س یهارا  افتنیکه 

 «ی بارهن و  ش صا» یا تمااع ایا یاسایس امیار چیها  لمااالً انیاست که ناشاتار نلببدا 

 کیااسااربد   یبر سااته کااه بتاااان آن را رو یا مبااه خااهانااه،یآزاد یناا ارد. شاالار

چاا   اتیااادب یزانداا گیبااا برانگ  یااسااه کدیوااک کاارد.  قا ابااانیخ کیاا ااریااد ایاا کیااچر

ار . ناشااتانیاایانق ب یهاااشیه یهمااه اتیااادب کیااو رتار شااار ایاادوران خااادش 

بااه  اسااتیس ی: ا ااراردیااگی   یساار   تفاااوت راا کیاا یاسااتیس انینلببداا  کیزوهیاسااک

. «یشاایرر کان یناااع» باشااد .  یااکااه نبا ییبااه  ااا  نیکبمااات، ساا تیساابک خاااد؛ ساارا

 نیااا  و.  اناار. در وا اا  اخاااد. نحااا و نراام. رساام یدر ساار  ااا زیااهرچ از شاار  یخ صا

و   یاافزای  ۴۷ی ملا یباه ناام آگااه یرزشااسات کاه بار ا انیناشتن نلببد  یگگانچ ریتاث

 از یبا اشیشایسا ا، ساد وم، تا ، خااهر، خاسات. ناام آثاار نما سا ینایاو. او   امینه ر

 سااتی اارن ب یهاوار و سااترگ در سااد   ر  یرژوهشاا» . لداسااتیب یواا  ببداا  و گاااه

او  شاا ان  یادباا نی اشاا «کداا ینم یفر اا سااتمیچهاااردهم، ب ایاا یشداساانیو راادجم ز 

و   نیب شا تیتااز . باه دنباان وساان یزهاایچ انیااسات. ناه ب انیاب یدوباار  یسازهمسر

 .تر یب یزهایکردن چو نه وس زهایکردن چوس تر یب

دنبااا م  ی. زناادومیخراش، باااال  ااآساامان کیاادر  شااماریب ییهاکااه از ربااه  میااخااا  د 

. کدمیا از او فاارار  اابرهاناا م، ا اا یاز خطاار خاهاا یکااه   دانمی.  اازناا ی  غیااو   کداا ی 
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. زن راارت گااردانمیاو باار   ی.  اان رو بااه ساااشااادی    یااارتباااگ  اان و او بر ییدر  ااا

 .زنمیخاادم  ا م  ا ی. بلا ،  ان کداار  ااد  باراشاادی  ررت ی. از هزار  تر ببد شادی 

. ان سااتاد یببداا ، در کدااار هاام ، آرام و خااا اش ا یهادورتاار از  اان ساااختمان یبرخاا

. تیاانهایب ییانفجااار. روشاادا ی. ساا اشااادیها روشاان  از ساااختمان یکاایناگهااان 

 ااردم  ساااو از همااه  شااادی ا شااباو  . همااهیراا دریراا یشااد. انفجارهااا ی هایخارشاا

 نیتاااراز درون آن سااااختمان و از درون آن آتااا  و آن سااا اها کم یو ااا . یاااآی   یرااا

 ییاساات. گااا   یاا یر نیو ساادگ ینگفتداا یدر راز زیاا. همااه چ یااآینم رونیاابااه ب یادیاافر

هااا . اتامسااتیبااه آن ن یدسترساا -یتمدااا یوتاا -از  ااا را  یکااه کساا سااتی تلا  یا اار

سااار بار  ی. رسارگاذرمی.  ان، آرام  شاان ی  جارتاراکم،  دف  یتک در ناارچدان تکهم

 یزن را ساااار باار اسااب گااردانم،ی. رو کااه  رودیباااال  اا شااماریب ییهااسااد دارد از ربااه

بااه آزار  اان آ اا   اساات؟ او بااا دساات راساات  بااه  ایااآ کدمیاد فکاار  اا. بااا خاادمیبی اا

دساات  بااه …. دودیاش  اا. رناا  ساار  آتاا  باار خانااهکداا یور اشااار   شاالبه یهاخانااه

 .(۱8۳هفتم، یا وصان در واد واکم آت 

 اترئات یفاهیرار از چار  و خاناباه اسات و وا ردیاگیکاه هااعان   یبا ن سا ینای  آرتا

. می کا( کدا  یابا میرسایناشاته   نیاو عفانت اسات. هرباار باه اچر   نیخشکان ن هم

آ ااا  عفاناات بااه  یانااهیکااه در   سااتاد یا ییاساات. او در  ااا« ساا  ت»آرتااا   یااافااق د

 تیما  سارارا ع اترئا. آرتاا تمی کا( کدا  یابا مباه  نیا. باا خاانا ن اش یان یس  ت  

 چاار  دارد. یکااافاو بااه  اا ر  یا تماااع ماااریچاار . باا ن ب تیا ااا نااه ساارا اناا ی 

هااا. چر  گااریدروو و د ه،یساار ا خصااا ت، و ااار، ت،اضاامح نیّ د ،یان ازهمرشاات

را  ااا دهداا .  یهااایماریب نیاا صاا  دارناا  ا یادباا یهانی اشاا گااریو د انینلببداا  آرتااا،
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را باه  اان  شااننی دحصار باه  اش یرومای اا دهدا . ب هیبا سار ا ی  اهد را در هم ست

ردهااان  ییهاو کباااد ضااربه قیااعم ییهااایگو  انداا  خانمرد  ازناا ان یهااا  بافتنسااا  و 

. سااتیهاااعان کشااتار و  اارگ ن اتر،ئاا. هاااعان تکدداا یکااه باار باا ن وارد شاا   را رساااا  

 یناشااتار نیزبااان خاارد  اشاا نیااا یبااار در شاا ی  رتشاایب اریاساات. بساا یهاااعان زناا گ

و سااا   گاازار  و  انیااب یسااا   ی. دربااار یگنهفتااه  فهااام یناشاات. دربااار  انینلببداا 

 هام  ا  نرار د ااز(. ا اا  صا  ناشاته، نقاد زدن بااد از د ااز  میا فااه پانیاد یهادال ت

  نیااد سااد  ،ینا یها ااات چشاام یدااایبااه  ااردم. تااا واا  ب انی. از نلببداا انیبااه نلببداا 

ان  ساات. نشااان دادن بتااا  یکااه شااا یخرو اا یهاااکااه از او شاارو  شاا  و را  ی نیساا

 ان . ان   یبر ا خب یکه هداز ب ییهازد  ش   و ا بته هزارتانقد  یهادالن

 

 

 ها:پانویس

 و داد  دساات از ساای  آن هاینشااانه براباار در را شوساساایت واضاار وااان در هداار و ادبیااات شااای  هرچداا  (۱

 نشاا    سااتلم  شااکا  آن «شاا ن گاریاا  » خااادش  ااان بااه شاا ن، وادریاا   باعاا( هداااز ساای ن اینبدااابر

 .است

۲) Minor 

۳) capital 

۴) axiomatic 

۵)Deterritorialization  

ای سار ایه  ا اش نشاانه. ساتا ی هفتااد نااعی عمبگار  لداشاداختیسر ایه بر وسد تلریفای  قارر در دهاه (۶

 "تا یاا   لدااا"و  "دال اات"و  "بازنمااایی"او اای ثّبااات  .کداا دوگانااه عماا   ی (register) هماااار  در یااک ثبّااات

دو ای ثّبّاات . دها باه هار دو ساا ان  ی " ان"و  "فارد" ،"ساا  "باا ها   ( زبااناشداسای دال تای نشانه .ستا
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کاه تا ی کددا   صا ا،  های دیاا اگ یاا دیجیتاانتاا  اشاین راان، ازاشداسای ْیار دال تای ست کاه نشانها  اشیدی

 ریااان اناا ازد کااه  ااازاد هایی را بااه تااناا  نشااانهدهاا  و  یبااه آن سااا ان  ی( گرفتااه... اه عااات و تااباا  و 

ایان ثّبّاات دوم ناه سرشات ساا   . شاان ناه نماادین اسات و ناه دال تاینمادین یا دال تی دارن  ا ا کاارکرد با فل 

گااذاری را ه  ( از  بیاا  عااهااش، هیجانااات و ادرا اگی و ریشااافردی دن ریشاسااا  دار کاارببکااه نشااان

 ازیتزیاا ا ای سار ایه باه کاار بیدا ازدهایی در  اشاین نشاانهدنا  ها و چر هاا را هم اان  ا فاهان  تاا آنکرد 

 .(۲۰۰۶ التزاراتا

 در باا  کداا ،نمی ساارزن  باااد ، شااار و  ااذت و ویااات آفریدشااگر کااه ایاان در را کپیتا یساام هاااآن وا اا  در (۷

 .بید  ی  سا ه یک کد ، ی سرکا  را شار و ویات این ا ت اهات  و هااکسیام بر بدا که آنجا

باارای . آفریداا کداا   تفاااوت  یچااه ارسااطا تلریااش  یگی خاااد را در تفاااوت بااا آننیتس  فهااام نهفتااهالیااد (8

ا اار ببقااا   ااا  و اسااتل اد .ای فروتاار از آنببفلاا  و در  رتبااهگی ساات در براباار  فهااام ویرتاهاا  ببقااا  ارسااطا

تاهاا  الیبدیتساای، ا اار ا ااا ویر. ساات کااه  مکاان اساات تحقااق ریاا ا کداا ا ا کااانی. وا لاای نیساات  حاا  اساات،

 .تر از ا ر با فل ست چه بسا وا لینهفته وا لی

9) Register  

 ررداختااه، ا تماااعی هایآیداا   گیریشااک  گانگیچااه بااه (prefiguration socialا ا تماااعی نگریآیداا   (۱۰

 .کد  ی یابیب ی  و ا گاسازی و شداسایی را بستر در ت ییر هایرانری 
 سیاساات .سااتا  اا یمی یویبااه همااان باسااتانی خایشااتن بااه بازگشاات و  باای ادبیااات ایاان یریشااه ا بتااه (۱۱

  شاارا اشز انااه نیروهااای یهمااه کااه سااتانتگراسیانی اینقطااه بااه  یاارردج رضاااخان دسااتیابی نیاااز از ناشاای

 گااردهم را ( (کمپرادورهاااا دالن بار وهااای خصااا  بااه و  ا ااک، بار واهااای  شااگری، کار داا ان فا ااانی

 .باسااتانی شاکا  بااا  ان ناام بااه ش لبای رو  و «ارتجااعی ناسیانا یسام» از تر داسااد اینقطاه چاه آن و دآور

 تجا د و  ا ا  نیروهاای بساو اااهراا :یابا  ی نیاز دیگاری کااربرد چها  یدهاه در ارتجااعی نا یسامناسیا این

 .هاااآن کااردن خدااای و شاا ن انق باای و د اکراساای باار را  بسااتن وا اا  در و شانیسااتی شاالارهای یراارد  در

 .هبری اوسان یناشته «شا  رضا یدور  در ایران  ا له» به کدی  نگا 
شااد کاه در نهایات ها   هدار تشاکی   ی هی  اردم باباا ها   تشاایق عا اه فرهد  در فرانساههای خانه (۱۲

اواخاار دهااه    دو اّ  اا  وزیاار فرهداا  فرانسااه در . های سیسااتمایک در  ااردم اسااتآن نهادیدااه کااردن سیاساات

ها را باای  از خانااه  اانااان کااه صاار  شااادی و ی فرهداا  ایاان خانااه اای دی از  اسسااان خانااه ۶۰

های ها کااه بیشااتر  بمروگااذاریایاان خانااه. شاامارد ی point de refence "وا اا   ر لیاات"ساات، سرخاشی
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آ باارت  .گیرناا    اارار  یبااا همااان ساااختار  ااارد تقبیاا نیاازاناا  در ایااران داد اتر انجااام  یئااشااان را در  اا یام ت

 . ینا  ی «کشیشان نا»ها را اّ   کارگزاران این خانهدو   یستر  دتق 

۱۳) Alogic 

 باه راساخ در نی اه یخدا   ی هقهاه  اتن در د ااز برخاسات؟ ساتیز باه خااد ایان  ان، ایان با بای  چرا ا ا (۱۴

 کااه نا تلااارفی فردگرایاای  ا ااا»] : نایساا ی «باازنیم واار  فردگرایاای بااه بازگشاات از تاااانیم ی آیااا» ررساا 

 نقا ی را گرایای فارد ایان نی اه نازد زیارا .شداسا  ی بااز آن در را خااد انا  بس  ا رن آگااهی تردیا  ب ون

 دارد،از و اااد خاااد انحاا ن ناااعی نی ااه، برای.کداا  ی همراهاای je « اان» و moi «خاااد»  فاااهیم از دار ااان

 باارعکس، کااهبب گیاارد،نمی صااارت  اان یااا خاااد یااک نااام بااه اا مانااه ساااختارهای براباار در واکااد  وی نراار

 نهایتاا و شا    دجار زداییشا ب باه کاه فردگرایای «.انا باد  هاانرام ایان هم سات « ان» یا «خاد» این گایی

 .زداییسیاست
 ر ر هاینام د از (۱۵

 بار واهادالن :کمپرادور (۱۶

 باهیقاهاا «ناشاته» رای  از  لداای آن باا هاذیان اسایانفر  ایان آیاا دیاا اگ؟ کا ام ررسای  بایا  هم وا   به (۱۷

 کااه چه.اسات دیاا اگ کاارکرد چهاار آن  اکا  و وا اا  کجاا  ااری رریشایک م ایان انا ؟خاانهم دیاا اگ از

 . ساات   یاا  نااا ی بایاا  نیااز او هاینا ااهنمای  ا اازای باارای وتااا .اساات آن وا گااانگی و تساا ر تمااا ی بااه

 دراشاااننشان ب اانیاا ا اناا داد  نااام هاااآن بااه باهیقاهااا راای  از کااه داصااریع بااا زبااان، بااا دیگاار وتااا شااای 

 او هاینا ااهنمای  ایرا اا باارای بایاا  شااای  .کاارد بد یصااارت را زد هااذیان وسااانیت ایاان تااااننمی (اناا کرد 

 بتاااان گااا آن شااای  و کاارد رهاشااان  حاا  هی ینااا در .نجساات نااا ی دیگاار یوتاا یااا  ساات دیگاار نااام

 و اترئاات یگاارد  از تساامه و تابیاا  ی  ااتن در کااه تاا ااان هااا تیبی و شاارم  ااذا  رود ای :کاارد شااانخطا 

 شااما دربراباار ا ااروز اترئاات چاارا .نیساات نشااانی شااما از ا ااروزی  ااتن هاایچ در دیگاار چاارا !کشاای  ی ادبیااات

 نلاا  یوتاا کداا ،نمی شااانگرم آفتااا  کااه سااد  و  اارد   ماااعتی  انداا  اساات؟ داد  دساات از را  وساساایت

 .کد نمی گاری   یوت هم را شان  مح 

۱8) concern individual   
 از ماانیا یافاصاابه در هماااار  ناا ارد، را اثاار در   اخبااه  صاا  کااه ی  اااهب ساات؟یک  اتیرضااا   اهااد (9۱

 نیچدا یبارا آشااب . بار را او ایا شا   کیانزد او باه اثار کیا ردیبپاذ تاانا ینم زانیا  هماان به و ست یای  اثر

 شا ، ایاشا  ساتقر نرام فشاار ریاز خااد با ن یفروراشا  تا اه کاه گاا آن هار که است آن  طبا  اثر یهب  ا

 نیاا کاه دها  داانیاهم او باه و کدا  اثباات دوباار   یبارا را نرام تیاد ا ا و کدا   ا اه او یبرا را فشار آن

 .ردیرااذینم را یرومایب چیهاا او دها . ادا اه خاااد اضامح ن بااه یتار یب تیرضاا بااا تاا اساات درسات نرام
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 و اتیاااخ   صااش بااه را ینرماایب عا اا  یتاار یب  یااتاک بااا کااه اساات رفتااهیرذ یز ااان وتااا ینرماایب او یباارا

 تاا هاایترا د از اسات. ناشاتار از ناا  نیاا  ساتقر  دطاق « اگاا » شااد. بازگردانا    ساتقر  یرا از اتی دا

 و یادباا  ا ااد یهاافرم تاا شاانروانکاوانه یها ستشاار و ا گاهااکهن از ا اروز، تاا باساتان اناانی از .هایکما 

 هستد .  اتیرضا هد  ا تیترب یر در همه یهدر
۲۰)  devenir 

 عطاش  ا ار عدااان باه را  ا رت کاه رونیاب باه  لطاا  ایا و باشا   ان گاردرون تاان ی   ی  د از نرر از  (۲۱

  ربااگ  ا رت باه  یا  ،یدارسار ایه منراا در ب انا . ساا ان و نرام ایجااد رد را خااد ها   و ده   رار خاد

 .شادی 
۲۲)  Page of Out 

 خارد  اسات،یکد  خارد  انا ام سکدا  واصا  بارهم ی ا  یاکاه  اتن تا  «یی لداا»هام  تیدر نها شهیو هم (۲۳

 ینشااان دار و  بمروگااذار یسااتیتا یکار نیتاسااو  اشاا نیاااز ا  یکااه راا ییهااناا ام اساات …و تیاناا ام  دساا

 ان .ش  

 .کدداا ی  جااادیساااز را اهمگاان و همگان یها، روناا نشااانه یسااازکااه بااا  ااذ  و همسان یی گاهااااکهن (۲۴

باا تر بااه  یوتاا ایاا یگ ااا را بااه خاااهرات دوران ب ااه شااهیکااه هم شااانیگریت اع یهااایادیا گاهااا و اکهن

 نام ناخادآگا .  ا اد به  یاز ر زیچ کیبه   ی  د یفرآ  یگرداند ، تقب یفانتسم، بر 

 کیا یتدهاا برکشاد   دااریزباان   کاهیدر وا  کدا ،یو  اضااعات عما    تیساد  ،یکساانیکهن ا گا باا  (۲۵

 ست. استهیو نار  تهیخو گس

 یو داور دهاا یرا اشاااعه   یفر ااانبردار خااا  خاااد  ااذت بباارد، یاز فر ااانبردار تااناا یتدهااا    یاا ط  یاا  (۲۶

 . کد ی  ریو اتص ت را تکا که  ش د کرد  یتجرب  ی. دربرابر  کد یو  حکام  

۲۷) Distortion کاهنیباا  حااا ا .شاادیر   هام هام شادا هی لا  شا ن ناه تدهاا در  داسابات در با ن نما نیا 

اشاته کاه ن ی کارر یهااباه دساتار صاحده و آن ا ک(( نها ،ینم یو لا یسایناشدا هیباه  ااعا  نما انینلببد 

و   اارگ و  هاار ییهااا: گااا  ن ساات بارششااادیهاام تکاارار   گاارید یهاکااه در ناشااته ییهااا.  ک(مید اات کداا

ان ازها هاا و دساتاسات.  ک( زیچدر واان کشا ار کاردن هماه یی کا(  کا(  کا( کاه گاا هاا. ک( گرید

 . سیسب ییهاها.  کدتو  کدت
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دو  رینشساته و شمشا ماهیخ کدتار در را رت …ا کا(( یدونای  یچا  تا  از تاا(  کا(ا  تا ؟. …:  ونیفر

 نه؟ هست. ادتیبه  ایآ .کش یر سد   ش را بدم

۲8)  oeil’l-trompe 

 هااا،یهمدژاد ها،یشاااون یخا شاااد؛ی    یاانا  «تیااا ب تیااها»چااه آن یبااه عداااان  اااان برسااازن   (۲9

 .هایان یو  ادرر هاییگراخان .هایگروههم

تفااوت دارد.  Nationو  osDemتر ماه باه  اردم  اندا   گارید نیباا عدااو people اردم باا عدااان  نیاا بته ا (۳۰

 خادبسد   است.  ی دب  بزرگ است. ا ا  ردم د از کیوابسته به  ی ردم ا ر می فاه نیدر هرک ام از ا

۳۱)   le peuple qui manque -missing people  

۳۲) fabulation یدر تر مااه نینمکاا نیوساا شاا   اساات. شاادهادیر یچداا  یعبااارت  لااان نیاااتر مااه  یباارا 

در  یریو زهاار  اکساا یْ  اا مااانیبرگرداناا  ، ر ییگاآر ااان آن را بااه داسااتان یروزنا ااه قا ااه از د اااز در 

 نیاخااد باا عدااان ا یهدر  قا ا یْ  ا ایاانا  و راتر ماه کرد  یبافآن را افساانه ساتینا ه کتا  فبسفه چوا  

اگاار  کااهیوا برگرداناا   اساات. در یبافافسااانه ایاا یبافگذاشااته شاا   اساات آن را  صااه یصاافحه بااه عماا  خااا 

 رایافساانه اساتفاد  شااد، ز یاز وا   شا  یسال  اانینا ارم، در ا یو اد داشاته باشا  اه عا یگرید یتر مه

بااه «  ااردم»و  «نینااا تل یگذشااته»دو  یگدهد  صااانات تیااو  اه اشییزدادر براباار اسااطار ، کااارکرد اسااطار 

فساانه را باه  یرفتهو خا ن  نشاانه آوردی ا اد اانیرا باه  ماایفساانه ن یوا   ییرا نشاان دها . از ساا گریدکی

  یاْباو اسات با یبایتر ماه باه هار د  نیا. اگار اکدا ی  یکه اضطرا     نرر د ااز را تا اع یراو«  ن» یسا

 .  یهبب فرتزبان    انیاز  اد

۳۳)  people 

۳۴)  myth 

هاام  ا زا اااً  یاانمایر   « ا تمااا  زبااان»در  یکااه بااه صااارت او اا یسااازتیکااارکرد کب نیاادر ا اسااطار  (۳۵

 باش . د  یآ یاسطار  تاان ی. اسطار   ستد ین «یمی  »

۳۶) micro politic 
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 . کد ی  ادی تیروااز آن به عداان ک ن اتاریکه   یزیآن چ (۳۷

چااه بااه نراار  ی ملاا ایاا ،یا تماااع ترکیاااساات. عبااارات نزد civic یباارا یاتر مااه دجااایدر ا ی ن اا (۳8

ا تمااا  و شااهر  یهاااواااکم باار ارگان میاا درااار ر  تاار یب  ااانی اا ن ا یا ااا وافرااه آ  ناا ی  ترسیسبساا

 باش . کینزد یو خاهر  ساز یفرا اش نیبادن ا کیستماتیبه س  یشا یاست.   ن

۳9) Fabulation 

 رون   دارد: درهم یارتباگ   تصات نید از ا یبرا (۴۰

 نیو  اشا یدیشایر ادیااز انق شایرهاا ایا. او  و خبقا  یااسات. تا «  اردم» اساتیس تیا اضاا  و  مکد یک:

 .( کدد  یبازتا 

 اساتیهدار اسات و باه صاارت  تقابا  هدار هام س اساتیهدار نابساد   اسات. س یانجیاخبق  ردم با ون  دو: 

 است.

 کدد   است. نیینق  فسانه تل یهدر نیدر چده: س

 تر شاد:  طبد روشن میسیبدا شاننیشیر شی ردم و فسانه را با تلار ید از میاگر تفاوت  فاه  یشا

 و اد داشته  یدیشیکه ر ستیبه آن  لدا ن نی ردم گم ش   است ا ا ا ا ش:

اساات. باا ون  داااریو   یساات.  ااردم هماااار    بااام وضاا  ا باا یاایکااد  ا ب یهمبسااته ا یااْ ی  یااا : 

 گم ش   است.   ید  نیبه هم  ی ردم و اد ن ارد و شا ،یا ب تیوضل

 ایااز بااور باه اتار یهار نااعا اهاایها( و اتارسرچشامه افتنیاا یاطار ا ار اسا ایا یبایا ار ت  یفسانه دربار  : 

 یساازآن کاد  فسانه» ی. د ااز راساتین یآتا یها یاا  ایارا باه همارا  دارد( و  ییخطر هبااگ باه ا ار اساتل 

  .(۱99۵:۱۷۴د از ا  «به افسانه ن اشته باش  یراه گریکه د ستا

و اادش را در آن  کاهبب شااد،یرفاتن ضارورت  اردم نم انیا   ا اد از اساتیس یهاانه تدها انها ام ا کاند: 

هسااتد   یی:  قاو اات. هداار و فسااانه ابزارهاااب شاا ی  یترکاارد  و بااه آن کاااربرد  سااج  تریورضاار هاتیوضاال

 (۱99۵:۱۷۴اد از «. هدر  قاو ت است». کدد ی قاو ت را  مکن   نیکه ا
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بااه عصاار  یاساات: آن کااه براساات«  لاصاار»عبااارت  کا اا  کبمااه  لاصاار  آگااا بن از یبااه  لداا شیاا درااار تلر (۴۱

و باه  ساتین  یخاا یباا ز اناه  دا یهام آ ،یاسات کاه باه تماا  یکسا ،یصر وا لا لا کیتلبق دارد؛   یخا

 قااًیکدا ، ا اا د ی  یهدگام  لرفاباه لداسات کاه او خااد را نا نیبا  نیاچساب ؛ ا یآن نما یتراهرات و ادعاهاا

بااا  ا یااکااه او در   سااتا ی یتااار یناهمز ااان نیشااکا  و هماا نیهماا یبااه واسااطه قاااًید   ،یااد  نیبااه هماا

اساات کااه  یدارد...  لاصاار کساا  یدر  و بااه چداا  اناا اختن ز انااه خااا یباارا یشااتریاسااتل اد ب گااران،ید

و  هااایتار یتمااا  در  یببکااه باارا ها،یی شاااه   روشاادا یا ااا نااه باارا دوزد،ینگاااه  را بااه ز ااان خاااد  اا

کااه بااا تاار کااردن نااا   باام در  یکساا .داا یرا بب یرگاایت نیااا تااناا یت کااه  اساا یآن...  لاصاار کساا یهاایرگیت

تر ماه  سات؟یباه کتاا   لاصار چ مینگاا  کدا تار یب ی طا لاه ضارور ی. باراسا یبدا تاانا یابمات وان،  

 نشر گام نا انپار،یک ریا 

چاان  سات،ین یانقا   ررسا   داساب یدا  یررسا  در  اارد آ»: سا ینای  ها نیو سا سامیتا ید از در کپ (۴۲

و درسات بااه  شااان ،ینم یاز  اردم هسااتد  کاه انق با یاریشاااد، بسا یررسا   رباااگ  ا نیاکاه بااه ا ییتا اا

 مانلات   تریاسااس یررسا  هسات تاا از  سائبه نیاو ا شااد،یانقا   انجاام   نیاهم هست کاه ا  ید  نیهم

 ساا نگانینا .(۱9۷۱گفتارهااا ادر  «یگاااهی ااردم، در هاار سااطح و در هاار  ا ی کداا : ررساا  از شاا ن  انق باا

 ااردم  «یشااان  انق باا»تاار تاانسااتد   ا ااد کااردن  ااردم بادناا  کم یانق باا یدر راا اریبسااچهاا  کااه  یدهااه

تاساله  ایااز وا ،   یتاساله با  یاد  هناه با رانیاانقا   ا انیاآبراهم روآنا یگردن . چه که باه زعام درسات 

 .داد تاسله نا تاازن ر   یبه د  کهبب ،یگافتهین

 دفلاات کااه  «یانق باا ییگراعماا »تاااهم  کردن یاا  اهااد اساات. همااان زا ی اا  کااردنیهمااان بحران نیااا (۴۳

 هیاشاار  کارد نراام سار ا  یااباه صاارت اخاب هام با بااد یساتیتا ی ا  نرار نراام کپ یبه تما  شیاریناهاش

(. راس اگار  شاگفتاه  تار یکاه ر «هیسار ا» شیاباه تلر میر اا  کدا .ساتا یو رهباا یفراتر از رادشااه یزیچ

 یباارا یرا سفارشاا اهللدیااناگهااان هااذ  وب  یشاادا هیونما افتااهیرا در ن ییزدانشااانه یا یشاا نیااا ی دتقاا 

سا ت در اشاتبا    یشاا کدا ی بما اد   «یرانایاز روشادفکر ا ی طباا  شا ب فار  رهباا یچهار » د یخاشگ

 ماچهیدر فصاابدا ه ساا انینلببداا  نا ااهژ یو در «... انیو ناگهااان ابااا  نلببداا » یبااه ناشااته  یااانگااا  کد باشاا .

 .(یآباددو ت نیخانم  انا نباهت و ْ  حس یهفتم ناشته یشمار 
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  اا ش  یزیاکاه باا چ ساتا یاعتاراض ز اان«. اعتاراض»بار  قاو ات اسات و ناه   یا اب  تا اه تاک ینکته (۴۴

ر  ن ااها   گارید میکاه باا آن   اا ف یزیاچ میتاا  طمائن شاا میکدی ا «یکاار»که  ستی قاو ت ز ان .میهست

 سرو ات. ردنک یست. بحرانا ایزویو اسک ایرارانا انی  زیا ا استاار همان تما شیار زیتما نیداد. ا

۴۵)  message 

۴۶) enunciation 

 (collective, enunciative valueا (۴۷
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