
؟مینک زیامتم ملع هبش زا ار ملع هنوگچ
۱۳۹۹ رویرهش۳-کیزیف هاگشاب

یروصنم اضر



یزاجم یاضف رد ملع هبش فیرعت زا ییاه هنومن

 ،هدنیوگ هک دنک روصت تسا نکمم نآ ندینش اب صصختمریغ بطاخم و دراد یملع یاه ثحب هب هیبش یرهاظ ،ملع هبش•
 و دنک تریحیلوکلوم لاتیبروا و موتناوک دننام یتاملک ندینش زا تسا نکمم صصختمریغ بطاخم .دیوگ یم یملع نانخس
.تسا یملع بلطم کی یریگارف لاح رد هک دنک ساسحا یتح

 یفرح چیه دنریگ یم رارق یملع شور و ملع نیب هرذ ریز هک ینامز و دنراد یملع تاملک زا یا هتسوپ طقف یملع هبش یاهاعدا•
 .دنرادن نتفگ یارب

 مدع دنناوت یم یتحار هب نادنمشناد اما دنسرب رظن هب باذج ،ملع اب انشآان نابطاخم یارب تسا نکمم یملع هبش یاهاعدا•
 .دنهد صیخشت ار اه هزومآ خنس نیا تلاصا

 تیباذج و دنبای یم شرتسگ زور هب زور هک ییاهرواب زاهتخیر مه هب و هتخلش یا هعومجم .تسامء هنامز تافارخ ،ملع هبش•
.دنراد مه یناورف

.دنرادنیملعء هیاپً اساسا هک دنک یم تبحص یعضاوم تیبثت و تیوقت یارب یملع مالک زا و یملع یاه هژاو زا ملع هبش•

 زا اما ،دور یمراک هبیعیبط یاه هدیدپ و تاعوضوم فیصوت یارب هک ییاه شور و اه هیرظن هعومجم زا تسا ترابع ملع هبش•
.دنک یمن هدافتسا یملع شور



؟مینک تبحصنان هبشزامیناوت یمن ارچ
؟مینک تبحصقالخا هبشزا میناوت یمن ارچ

؟مینک تبحصراکو بسک هبشزا میناوت یمن ارچ
؟مینک تبحصتسایس هبش زا میناوت یمن ارچ

 کی اب دروم نیا رد .تساهاش هبشروظنم ؟دیا هدینش اریزورونریم
.میتسه فرط ینارمکح زنط

؟ارچ .تسا یعامتجا یدج رما کیملع هبش اما



:مه هب هتسباوِملع هبش و ملعءهنومن

ینیب هراتس ویسانش هراتس
میجنت و موجن

.دزادرپ یم نآ هب دناد یمن موجن ملع وزج ار میجنت احیرص هک وا ارچ :ناحیروبالاثم

.میسانشب ار نردم ینعم هب ملع هک درک کرد یبوخ هب ناوت یم یتقو ار ملع اب طبترم ءهدیدپ نیا

Sokal( لاکوس ءهیضق affair(:یسانش هعماج ءهنیمز رد نردم ملع هبش کی زا یروهشم ءهنومن!



!دیناوخب ار نومکیرب ناژ و لاکوس باتک



؟ملع زا ام روصت



ملع زا ام روصت
دشهجوتمنوتوین.شا هلکورداتفاالابزایبیس.بیستخردریزدوبهتسشننوتوین
ورهداتفاالابزایبیسدنا هدرکساسحااه یلیخ….دراددوجوهبذاجمساهبییورین
.دندربنهبذاجهوقهبیپاماناشرس

،رعش رهش تفه ،بیغ تسد

.۱۲۲ ص ،۱۳۹۹ ،نارهت ،نیمزرس باتک

؟فشک•

؟)یشنارگ ءهبذاج( شنارگ یورین•

؟درب هچ هب یپ نوتوین•



؛میرادنردماشیپ یروصت ملع زا ام
 هکنایقوجلس نارود جیار موهفم نامه رد ملع زا ام روصت
.تسا هدش دمجنم ،دش درط ملع

 هکییاه گنهرف و اهروشک رد ملع هبش اب مه ناریا رد نآ شقن و ملع هبش
 توافتم هتشاد رارمتسا نف و ملع ِتفرشیپ اهنآ رد هتشذگ لاس۶۰۰ رد
.تسا

 هب امش !!ملع هب نم ودینک یم رکف شناد هب امش نوچ .دینک یم بجعتمناد یم
 !دیهاک یمورف بوتکم شناد هب ار ملع و دیرادن هجوت ملع ردکیمانید



!ملع اما و



ملع

یتسه زا ییاشگزمر دنیارف

.دتفا یم قافتا یناسنا ءهعماج رد )ملع( دنیارف نیا



؟مینک یم فشک ار ملع ام ایآ
؟میدرک فشک ار اکیرمآ هراق هک روط نامه
؟دوش یم فشک یتیانج هکروط نامه ای

؟هچ ینعی شناد ؟هچ ینعی ملعِ دنیارف ؟تسیچ ملع سپ !ریخ

 توافت هک مینام یم یسک هیبش مینکن کرد تسرد ار میهافم نیا ات
 !دنادن نارفعز اب ار زایپ توافت !دنادن ییاونان اب ار کگنس

.داتفارد نآ اب هن و تخانش ار ملع هبش دوش یم هن سپ



شناد

 ِعامتجاِ رواب هب هک ملع دنیارف رد اه هتفای ءهعومجم
.)یملع ِشناد(تسا هدش لیدبت یملع



یکیزیف مولع رد رکفت شور

کیزیف ردیزاس لدم



مباتک هب دینک هعجارم



هب زین و

ناریا رد هاگشناد و ملع یموهفم یحارط ینابم

یروصنم اضر
۱۳۹۹ راهب

لوا تساریو-یکینورتکلا رشن



:منک یم عورش هداس موهفم ود اب

باتش و تعرس
 یزورما ینعم هب ار موهفم ود نیا ینامز هچ نایناریا ام و رشب دیا هدرک رکف هاگ چیه
؟میدرک عادبا

 انشآ ورینموهفم ابانیس نبا وتخانش یم ار باتش موهفم یدادغبتاکربلاوبا هک ار اعدا نیا
 هک تساینالوط رایسبیدنیارف ملع ردْموهفم عادبا .دینادب )یخیرات( ملع هبش یعون دوب
 .دنتسینهدننک نییعت امادنا مهم نآ خیرات رد تادرفم عون نیا



یتسه/تعیبط
لدم و

نآ کرد یارب



یکیزیف مولع رد یزاس لدم



لدم یازجا

؛یمالکِنابز•

؛یضایر نابز•

.یهاگشیامزآ تازیهجت•



ملع هبش
؛تسا یشناد یاه رازگ عون زا•

؛دنک یم هدافتسا یمالک نابز زا اهنت•

؛دریگ یم راک هب ار یضایر نابز زا جتنم ِیملع میهافم•

؛دزیر یم مه هب الماک ار »یضایر نابز قطنم« یشنادیاه هرازگ نایب رد•

 ،نیاربانب

؛تسین یملع یاه هرازگ سنج زا دریذپ  یمن ار یضایر قطنم هک ملع هبش یشنادیاه هرازگ•

؛دننک یمن یهجوت اه هرازگ نیا هب نارگشناد•

شزرا یب ار اه هرازگ نیا ،یملع یاه لاور هیقب و تازیهجت و شیامزآ هب یهجوت یب و ،یضایر قطنم دوبن•
.دنک یم



 نونکات یرکف ماظن کی اما ،دننکب هدافتسا یملع میهافم زادنشوک یم هچرگ ،ملع هبش یاه هرازگ•
؛دنا هدرکن داجیا

؛داد ناشن ار ملع شزرا دیاب .دیگنج دیابن ملع هبش اب•

اه ناسنا ام

؛درادن دوجونان هبشلیلد نیمه هب .میناد یم ار نان شزرا•

؛درادن دوجوراک و بسک هبش سپ ،مینک یم کرد بوخ ار دمارد و راک و بسک•

 شزرا دوخ هبدوخ ات دراد عفانم هعماج یارب داد ناشن و داد ناشن هعماج هب دیاب ار یملع رکفت عون•
.دوش هدید نآ

زاین ود ره هب و دنتسناد یم زیچ کی ار میجنت و موجن نارادم تسایس و مدرم ناحیروبا نامز رد•
 .دوب هدشن عادبا ملع رد زونه مه یزاس لدم .دنتشاد




