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 بیابند؟ تسیاسصدایی در دنیای آموزان کمک کنند تا  توانند به دانش چگونه معلمان می

 (Sydney Chaffee« )سیدنی چفی»متن سخنرانی 

 

 TED  :https://www.ted.com/talks/sydney_chaffee_social_justice_belongs_in_our_schoolsؼبیت  ثطگطفتَ اظ ّة

 (تْاًیس زض آزضغ ثبال ثجیٌیس. فیلن ؼرٌطاًی ضا هی)

 

*** 

 

ُبی یکؽبى ّ  افطاز زض خبهؼَ هؽتحكِ حمْقِ هٌصفبًَ ّ ثطاثط، فطصت یَ کَ ُوایي : ثَ ًظطِ هي، ػسالت اختوبػی یک هفِْم ؼبزٍ اؼت
کَ تالؾ ثطای ػسالت اختوبػی ایٌ یٍ ثطاًگیع ّ هجِن ـسٍ اؼت، ظیطا هب صحجت کطزى زضثبض ثحث هفِْمثَ هٌبثغ ُؽتٌس. اهب ایي ثطاثط زؼتطؼی 

 این.  هتْلف کطزٍ ضا زلیمبً چَ ـکلی زاضز

زُن کَ هؼتمسم آهْظؾ ّ  ُبین ثَ ػٌْاى یک هؼلن، صحجت کٌن، هي تْضیح هی کبضم یب اّلْیت ی ثبضٍـْز کَ زض ُطّلت اظ هي ذْاؼتَ هی
ّ  –ـْم  ُوبًغْض کَ ُویفَ هی –ای ثطای ػسالت اختوبػی ثبـس. اهب چٌس هبٍ لجل، هي ّاضز حؽبة تْئیتط ـسم  تْاًس ّؼیلَ پطّضؾ هی

ُب، ًجبیس هجبضظاىِ ػسالت اختوبػی ثبـٌس، ظیطا  "هؼلن ًْـتَ ثْز:. اّ اؼتسٍ زچبض هؽألَ ـسٍ هفبُسٍ کطزم کَ یک هؼلنِ ُوکبض، زض ثطاثط ایي ػمی
. اهب هي ٍ ثْزکٌن"، پبیبى زاز "هي هجحث ذْز ضا تسضیػ هی کَ ُسف آهْظؾ ّ پطّضؾ، آهْظؾ زازى اؼت." ّ اّ اؼتسالل ذْز ضا ثب گفتي ایي

 زُین.  ُب ضا آهْظؾ هی زٌُس، هب اًؽبى هْظؾ ًویُب فمظ هجبحث ضا آ پصیطم، ظیطا هؼلن ؼبظی ضا ًوی ایي ؼبزٍ

ُبی هب تدطثَ  ُب زض کالغ آّضًس. ُطآًچَ آى ُبیفبى ضا ُوطاٍِ ذْزـبى هی ُب ـرصیت ـًْس، آى ُبی هب هی آهْظاىِ هب ّاضز کالغ ظهبًی کَ زاًؿ
آهْظاًوبى صسهَ ّاضز  افتس، ثَ زاًؿ اتفبق هیذالء کَ آهْظؾ زض ین زاـتَ ثبـتبضیری هحسّز ـسٍ اؼت، ّ اگط اصطاض  یَ کٌٌس، زض ظهیٌ هی
 ُب زض حبل ضخ زازى اؼت، هطتجظ ًیؽت!  چَ زض اعطاف آى زُین کَ آهْظؾ ّالؼبً اُویت ًساضز، ظیطا ثَ ُطآى ُب آهْظؾ هی کٌین. گْیی ثَ آى هی

زضصس اظ  ۸۸عْض کلی َ ، ثIAT1بیحِ آظهبیؿ اؼبغ ًت زازى اؼت؟ ذت، یک هْضز ًژازپطؼتی اؼت. ثط ُب زض حبل ضّی ّ چَ چیعی زض اعطاف آى
تط اظ ؼفیسُب  تط ّ ذغطًبک تط، تٌجل ُْؾ ُب کن کَ آىذْزآگبٍ زاضًس، ثب اػتمبز ثَ ایٌتؼصجبتِ ًب پْؼت یسپْؼت زض ثطاثط هطزمِ ؼیبٍهطزم ؼف

 آهبضتْاًین ثَ  کفْض هبؼت. ثطای ـْاُسِ ثیفتط، هب هی ثٌیبزی اظ اثطات هرطةِ ًژازپطؼتیِ تبضیری ّ ؼیؽتوبتیکِ یَ ُؽتٌس. ّ ایي فمظ یک ًوًْ
                                                      

1 Implicit association test 
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پػ ثلَ،  –تْاًین ثَ ـکبفِ فطصتِ آهْظؾ ًگبٍ کٌین  هیپْؼت ثٌگطین؛  تْاًین ثَ آهبض ذفًْت پلیػ ػلیَ هطزم ؼیبٍ هیًگبٍ کٌین؛  ُب یظًساً
هْضیت ُط هسضؼَ ّ ُط هؼلوی زض آهطیکب ثبـس، اگط ذْاؼتبض ایي ػسالت اختوبػی ثَ هساضغِ هب تؼلك زاضز. ػسالتِ اختوبػی ثبیس ثرفی اظ هأ

فؼبل تجسیل ـًْس ّ  یثَ ـِطًّساًآهْظاى  زاًؿایٌکَ ثطای ظیطا هساضغ س ... ثیؿ اظ یک ـؼبض ثبـچیعی  «آظازی ّ ػسالت ثطای ُوَ»ُؽتین کَ 
 بتی ُؽتٌس.، حیثَ زؼت آّضًسُب ّ اثعاضُبیی کَ ثطای تغییط خِبى ًیبظ زاضًس ضا  هِبضت

کَ ثَ ػسالت هٌدط الساهبتی اًْاع ثَ ظزى زؼت ثطای ُبیی کَ هطزم  ُب چیؽت؟ ذت، ایٌدب یک ضاظ ُؽت: ثؽیبضی اظ هِبضت آى هِبضتاهب 
 –بض هبًٌس حلِ هؽألَ، تفکطِ اًتمبزی، ُوکبضی، پفتکهْضْػبتی اهب . زاضًس هساضغ لطاضی کبضی  ثطًبهَحبلِ حبضط زض  ، زضاحتیبج زاضًس زـْ هی

هْضز تْافك ُوگبى،  ًَ ثَ ػٌْاى یک ضّایت ضاکس ّ ػیٌیِ، ضا ثب تْاًبییِ زضکِ تبضید ُب آىثٌبثطایي، ثبیس . ًیؽتٌسذْزیِ ذْز اًمالثی  ثَ یک ُیچ
اگط ثَ خبی ایٌکَ فمظ  .ت کطزتطکی ّخْز زاـتَ ثبـستْاًس  هیـوبضی  تْاًس تفبؼیط ثی هیآهیرتَ کَ  ای اظ ّلبیغِ زضُن ثَ ػٌْاى هدوْػَثلکَ 

اهطی پْیب ُب کوک ذْاُین کطز تب ثفِوٌس تبضید  ثَ آى هبى ثَ کبّؾ ّ اکتفبف زض تبضید ثپطزاظین، آهْظاى ، ُوطاٍ ثب زاًؿ«تسضیػ کٌین»تبضید ضا 
کٌین تب ذْزـبى ضا ثَ ػٌْاى  کوک هی ُب هب ثَ آىزُس.  ُبیی اؼت کَ اهطّظٍ ثطای ثَ پب کطزى ػسالت ضخ هی ّ زض اتصبل ثب خٌجؿ ،زض خطیبىّ 

 زضّى یک تبضید ظًسٍ.  ،ثبظیکٌبى ثبلمٍْ ثجیٌٌس

یبز ُب  ثبـس کَ ثچَُوبى خبیی تْاًس  هیآهْظؾ ضؼوی گْین  ّلتی هی ،ـبى زض حبل صحجت ُؽتن ُبیی ُؽتٌس کَ هي زضثبضٍ ُب هِبضت پػ ایي
کَ اّ ثب تؼطیف هي اظ ایي ثْز ، آهس اظ ایي ایسٍ ذْـؿ ًوی ایي کَ هٌتمسِ تْئیتط هيیس ػلتِ چگًَْ ثطای ػسالت تالؾ کٌٌس. اهب ـبگیطًس  هی

آهْظاى ثَ  خبؼت: ُسف هب تفْیكِ زاًؿ اهب هؽئلَ ایي ؛ًفْینضّ زض ضّ ُیچ ّلت ـبیس اّ ّ هي ثَ لحبػ ؼیبؼی  ذت،ػسالت هْافك ًیؽت. 
هب، زضًتیدَ ایي ّالؼبً هِن ًیؽت کَ اّ ّ هي هْافك ثبـین. چیعی کَ هِن اؼت ایي اؼت  ثیبىِ ًظطاتفبى اؼت، ًَ هدجْض کطزًفبى ثَ هْافمت ثب

ثَ ایي هؼٌبؼت کَ هب ثَ ػٌْاى ثعضگؽبالى، ًیبظ زاضین کَ ایي هْضْع ضا ثب یکسیگط زاـتَ ثبـٌس. ّ  ُبکٌین تب آى گفتگْثَ زاًؿ آهْظاى کوک کَ 
گفتگُْبیی ُب کوک کٌین تب ثیبهْظًس چگًَْ  ُبی زاًؿ آهْظاًوبى. هب ثبیس ثَ آى ثفْین ثطای فؼبلیت یهؤثط ُبی کٌٌسٍ یبز ثگیطین چگًَْ تؽِیل

چَ زض هسضؼَ  ىُب کوک کٌین تب ثجیٌٌس چگًَْ آ زُین، ّ ثَ آىگًْبگْى لطاض ُبی  اًسیفَآًِب ضا زض هؼطض ّالؼبً هبُطاًَ زاـتَ ثبـٌس، هب ثبیس 
 ط زاضز. ثیطّى اضتجب آهْظًس ثب خِبى هی

هْضزِ هغبلؼبتی اظ یک آپبضتبیس زض آفطیمبی خٌْثی ضا ثَ ػٌْاىِ  یَ آهْظاىِ هي تبضیرچ اؼت. ُطؼبلَ، زاًؿ چٌیي آهْظـیاظ  خب یک هثبل ایي
بى زض آفطیمبی زاًٌس، آپبضتبیس یک ؼیؽتنِ ًژازپطؼتی ّحفیبًَ ثْز، ّ زّلتِ ؼفیسپْؼت کٌٌس. ثطای افطازی اظ ـوب کَ ًوی ػسالتی، هغبلؼَ هی ثی

کطزیس، هتحول ذغط ظًساًی  پْؼتبى ضا ؼطکْة کٌس ّ اگط ـوب زض ثطاثط آى لْاًیي همبّهت هی خٌْثی لْاًیيِ ًژازپطؼتبًَ ضا تحویل کطز تب ضًگیي
ین آفطیمبی تحط یٍ ُبی ؼبیطِ کفْضُب، اظ خولَ زّلتِ هب زض ایبالت هتحسٍ، زضثبض زض ؼطاؼط خِبى، زّلت ـسیس. ـسى، ذفًْت یب هطگ هی

 یَ ، زّلتِ آفطیمبی خٌْثی لبًْى خسیسی تصْیت کطز. کَ ُو1۷۹۱ثطزین. پػ زض ؼبل  هب اظ هٌبثغِ آى ثِطٍ هی… ذت…، ظیطاًسخٌْثی هطزز ثْز
پْؼتِ  یِ ؼیبٍکطز کَ ثَ ظثبى آفطیکبًػ زضغ ثرْاًٌس، کَ یک ظثبى ؼفیسپْؼتی ثْز، ّ ثؽیبضی اظ اُبل آهْظاى زض آفطیمبی خٌْثی ضا هلعم هی زاًؿ

پْؼت زضثطاثط ایي لبًْى ذفوگیي  آهْظاىِ ضًگیي زاًؿآّض ًجْز کَ  تؼدتکطزًس. پػ  خٌْة آفطیمب ثَ آى ظثبى، ثَ ػٌْاى ظثبىِ غبصجبى، اـبضٍ هی
پطؼتبًَ ضّثطّ زضؼی ًژاز یَ ُبیی پطاظزحبم، کوجْز هٌبثغ ّ صطاحتبً یک ثطًبه ثب کالغّ ضفتٌس  . تب آى ظهبى، آًِب ثَ هساضغ تفکیک ـسٍ هیـًْس
خْالی ؼبل  1۱زض صجح آهْظؾ ثجیٌٌس.  کطزًس بى ّ ًَ هؼلوبًفبى صحجت هیـس کَ ثَ ظثبًی کَ ًَ ذْزـ ُب گفتَ هی ، ّ اکٌْى ثَ آىثْزًس

زض  .ُب ثطای اػتطاض ثَ لبًْى، ضاُپیوبیی کطزًس آهیع زض ذیبثبى ّ ثغْضِ هؽبلوت اتْ اظ هساضغ ذبضج ـسًسْ، ُعاضاى کْزک اظ ـِطؼتبى ؼ1۷۹۱
ّض  ُب حولَ ُب ضا ثَ ؼوت آى آهْظاى ًپصیطفتٌس کَ ثَ ػمت ثطگطزًس، افؽطاىِ پلیػ ؼگ ُب ثب پلیػ هْاخَ ـسًس، ّ ٌُگبهی کَ زاًؿ یک تمبعغ، آى

 زض فبخؼَ پبیبى یبفت. ّ لیبمِ ؼْاتْ … ُب آتؿ گفْزًس ّ ثط ضّی آى… کطزًس

چَ زض  ًگبٍِ خِبى ثَ آى یٍ ؼبل پبیبى ًپصیطفت، اهب فؼبلیتِ آى کْزکبى زض ؼْاتْ ثَ عطظی ـگطف ًحْ ۰۲تب حسّز ثَ ذْزی ذْز آپبضتبیس 
هٌتفط کطزًس، کَ ؼبلَ  1۱ُبی ذجطیِ ؼطاؼط خِبى ایي ػکػ ضا اظ ُکتْض پیتطؼْىِ  آفطیمبی خٌْثی زض حبل ضخ زازى ثْز ضا ػْض کطز. ضؼبًَ

 گطیِ ضژین آپبضتبیس ًبزیسٍ گطفتَ ـْز.  کَ ّحفیثْز تمطیجبً غیطهوکي زیگط یکی اظ اّلیي افطازی ثْز کَ تْؼظ پلیػ زض ؼْاتْ کفتَ ـس، ّ 
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وبل کطزًس تب آپبضتبیس ُبی ثیفتط ّ ثیفتطی ففبض ؼیبؼی ّ التصبزی ضا ثط زّلت آفطیمبی خٌْثی اػ ُبی پػ اظ لیبم ؼْاتْ، کفْض ُب ّ ؼبل زض هبٍ
آهْظًس. ّ ُوْاضٍ،  اؾ هی آهْظاى هي زضثبضٍ ضا پبیبى زُس، ّ ایي ثَ عْض گؽتطزٍ ثَ زلیل فؼبلیتِ آى زاًؿ آهْظاى زض ؼْاتْ ثْز. پػ ُط ؼبل زاًؿ

کٌٌس کَ چَ ًْع لسضتِ  زـبى هیُب ـطّع ثَ پطؼیسى اظ ذْ کٌٌس. ّ آى ّ ذْزـبى هی ؼْاتُْب ـطّع ثَ تطؼینِ اتصبالتی ثیي آى کْزکبى زض  آى
ًس تب ًؽلِ ُب ظًسگیِ ذْز ضا ثَ ذغط ثیٌساظ پطؼٌس آیب ُطگع هوکي اؼت زلیلی ّخْز زاـتَ ثبـس کَ آى ُب اظ ذْز هی آى ؟ؼیبؼی ّ هأهْضیتی زاضًس

پطؼٌس آیب ثعضگتطُب  ُب اظ ذْز هی ُط ؼبل، آىزض ؼْال زیگطی کَ ثَ ًظط هي ثیفتطیي ػوك ضا زاضز:  ّ ؟ظًسگی کٌس تط ػبزالًَ یآیٌسٍ ثتْاًس زض خِبً
  ؟ُطگع ثَ صسایفبى گْؾ ذْاٌُس زاز

آهْظاى لصس زاضًس اظ  زاز زض ضّظ ثؼس، زاًؿ کَ ثَ اّ اعالع هی ،آهْظاًوبى زضیبفت کطز چٌس ؼبلِ لجل، هسیطِ هي یک ایویل ًبـٌبغ اظ یکی اظ زاًؿ
آهْظاى لصس زاـتٌس کَ ثَ اػتصبة ّ  ثْز، ّ زاًؿ زض ـِط فطگْؼيِ ایبلت هیعّضی «هبیکل ثطاّى»هطگ هسضؼَ ذبضج ـًْس. ایي زضپیِ 

آیب هب اظ اذتیبض ّ لسضت  :گطفتٌس هی تصوینیک کبضکٌبىِ هسضؼَ ثبیس  پْؼتبى ثپیًْسًس. زض ایي هطحلَ، ؼیبٍ یَ ضاُپیوبیی زض حوبیت اظ خٌجؿِ هؽبل
کَ اصْلِ ػسالت اختوبػی ضا ّلتی  - ُب کٌین، یب اظ آى ُب ضا اظ ضفتي هٌغ هی کٌین ّ آى آهْظاى اؼتفبزٍ هی ذْز زض ضاؼتبی تالؾ ثطای کٌتطل زاًؿ

 ؟ کٌین حوبیت هی - اًس ثَ ػول گصاـتَ ینا آهْذتَثَ آًِب اظ ؼبل ًِن زض هسضؼَ ذْز هب کَ 

ًیک پطیس ّ  ُب ثبالی یک هیعِ پیک ثبالیی ّ زضػلفعاض خوغ ـسًس. ّ یکی اظ ؼبل هطتجَ تطک کطزًس ُب هسضؼَ ضا یک ثؼس، ثچَزض صجح ضّظ 
ُب گفتین، "ذیلی ذت، هطالت  ُب ّ کبضکٌبى ثَ آى ُبی کْچکتط آى ضا خسی گطفتٌس. ّ هب ثَ ػٌْاى هؼلن ّ ثچَ، اًتظبضات اهٌیتی ضا هطّض کطز

 یٍ زضثبض، ظِط اًتربة کطزٍ ثْزًس کَ زض کالغ ثوبًٌس اظ ُبیی کَ آى ثؼس کطزین. ثچَ کطزًس، توبـب هی ضا زضحبلی کَ ضاُپیوبیی هی ُب ثبـیس،" ّ آى
ضیعی ـسٍ ثْز ثَ  خٌجؿ ؼیبُپْؼتبى صحجت کطزًس، ّ ُوبًغْض کَ ثطًبهَ یَ تبضید هؽبل یٍ ُب زضثبض ُبی تظبُطات ثحث کطزًس، آى هعیت
آهْظیِ ؼطاؼطی ـطکت کطزًس ّ صسای خوؼیِ ذْز ضا  ُبیی کَ اًتربة کطزٍ ثْزًس ثَ ثیطّى ثطًّس، زض یک ضاُپیوبییِ زاًؿ . ّ آىُب ضفتٌس کالغ

 ثطای ػسالت ثلٌس کطزًس. 

ب آهْذتٌس کَ ُ ُبی ثباضظـی آهْذتٌس. آى ُبی هب آى ضّظ چیع ظِط اًتربة کطزًس، ثچَ اظ کدب ضا ثطای گصضاًسى ثؼسآهْظاى  زاًؿهِن ًیؽت کَ 
ُب آهْذتٌس کَ ثَ هب احتیبج ًساضًس تب ثَ  ُب ًگطاى ثْزین. ّ آى ثطای اهٌیتِ آىکَ ظهبًی حتی  - کٌٌس ـبى حوبیت هی ُب زض ظًسگی ُب اظ آى ثعضگتط

هفتطک اظ  یاًساظ چفنثب  ،اًس خْاى یاظ هطزهاختوبع ُب آهْذتٌس کَ اػضبی یک  ُب ثگْیین چگًَْ ّ کدب یب حتی چطا اػتصبة کٌٌس. آى آى
لسیوی ًیؽت، ّ  یرتْ تبضیاُب یبز گطفتٌس کَ اتفبلبتی هبًٌس لیبم ؼْ ُب آهْذتٌس کَ زضّى آى اختوبع لسضت زاضًس. آى تط، ّ آى ای ػبزالًَ خبهؼَ

 اثعاضی ثطای ػسالت اختوبػیثَ  ضاآهْظؾ ّ پطّضؾ تْاًس  هیاؼت کَ ُوبى چیعی تطاژزی ثَ پبیبى ثطؼٌس. ّ ایي ثب یک ًجبیس ایي اتفبلبت لعّهبً 
 . تجسیل کٌس

زضصس اظ  ۲/۸ ّاضزاىِ ّضّزی کبلح هْضز ثطضؼی لطاض گطفتٌس، ّ ، تبظ۰۲1۲ٍخبؼت: کْزکبىِ هب ثطای چٌیي کبضی آهبزگی زاضًس. زض ؼبل  ّ ًکتَ ایي
بُطات ـطکت کٌٌس. ایي هوکي اؼت ذیلی زض یک تظآًِب زض عْل تحصیل زض کبلح کَ « احتوبل ذیلی ظیبزی ّخْز زاضز»ُب گفتٌس کَ  آى

https://fa.wikipedia.org/wiki/تیراندازی_به_مایکل_براون
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. ّ اًس کَ چٌیي اػتمبزی ضا ثیبى کطزٍ اؼت 1۷۱۹تأثیطگصاض ثَ ًظط ًطؼس، اهب ایي ضا زض ًظط ثگیطیس کَ ایي ثعضگتطیي ـوبضِ زاًؿ آهْظاى اظ ؼبل 
. زّثبضٍ، اؼتُب  ثطای آى« ضطّضی کبهالً»یب  «ذیلی هِن»گفتٌس کَ کوک ثَ هطزهی کَ زچبض هفکل ُؽتٌس یک ُسفِ ُب  زضصس اظ آى ۹۲

 ًس. اَ هیالزی اشػبى زاـت 1۷۱۲ یَ ضا اظ اّاذط زُچٌیي چیعی ثیفتطیي تؼسازی اظ هطزم کَ 

 –عطفَ ًیؽت  ـبى صحجت کطزم، هؽیطی یک تط زضثبضٍ ُبیی کَ پیؿ زُس کَ حبصل ـسى کبض ثطای ػسالت اظ هِبضت تحمیمبت ثَ هب ًفبى هی
ُبیی هبًٌس ضُجطی ّ  کٌس کَ هِبضت آهْظاى کوک هی فؼبلیت، ثَ زاًؿیک کبض کطزى ثطای ػسالت، هفبضکت زض ثلکَ یک هؽیط زّ عطفَ اؼت. 

ظًسگی،  یَ زض ازاه بى ثَ اختوبعـبى ّ تؼِسـ ّ هفبضکتِ هسًی عْضِ هثجت ثب هفبضکت ؼیبؼیَ ـکل زٌُس، ّ ایي ثزض ذْز تفکط اًتمبزی ضا 
گْیٌس کَ  ّ هحممبى ثَ هب هی ،ُب اُویت زاضز گْیٌس کَ ػسالت اختوبػی ثطای آى آهْظاى زاضًس ثَ هب هی کٌس. ثَ ثیبًی زیگط، زاًؿ پیسا هی ثؽتگی ُن

 هوکي اؼت آؼبى ًجبـس. ایي ، ّ گوش کنیمکٌس تب یبز ثگیطًس. پػ اکٌْى ایي ثَ هب ثؽتگی زاضز کَ  آهْظاى کوک هی ایي هؽبلَ ثَ زاًؿ

ُبیفبى  پْؼت ّ ذبًْازٍ آهْظاى ؼیبٍ تْ ـطکت کطزٍ ثْز،گفت کَ ایي ضّیساز، توبیعِ ثیي زاًؿا، یکی اظ آى کْزکبًی کَ زض لیبم ؼ1۷۹۱ْل زض ؼب
ذْاؼتٌس کَ  ُب هی ُب تحتِ آپبضتبیس ضـس کطزٍ ثْزًس، ّ اظ هیعاىِ ذغطِ اػتطاض کطزى آگبُی زاـتٌس. آى ُبی آى ضا ًوبیؿ زاز. ظیطا ذبًْازٍ

 کٌٌس، ثؽیبضی اظ ثعضگؽبالى زض اختوبعِ هب ًیع ّالؼبً  ُفساض زازًس کَ ضاُپیوبیی هیُن ُبی هب  ثکفٌس ّ ایوي ثوبًٌس. ّلتی کَ ثچَکٌبض فطظًساًفبى 
ب ُ ًگطاى ثْزًس کَ هوکي اؼت آىای ُن  ػسٍُب هوکي اؼت ثب ذفًْت هْاخَ ـًْس.  هربلف ثْزًس. ثطذی اظ هب ًگطاىِ ایي ثْزین کَ آى

ػصجبًی ثْزًس  بًآهْظاى، ّالؼ ُبی ثطذی زاًؿ ْازٍزاًٌس ثطای چَ زض حبل اػتطاضٌس. ّ ثطذی، اظ خولَ ذبً ًوی بًمتحمیزض حبلی کَ ضاُپیوبیی کٌٌس 
ُبیی زض ایي هؽیط زاضًس،  ضخ زازى ذغبب ُب زض ضاثغَ ث ُبیی کَ ثعضگتط آى تطغ یَ . ُوزاـتي آًِب ثَ کبض ًجطزٍثبظ ثطای کَ هسضؼَ تالؾِ ثیفتطی 

ُب  ُب گْؾ ذْاُین زاز ّ آى آهْظاًوبى ثبثت کٌین کَ ثَ صسای آى ُب، هب هْظفین ثَ زاًؿ ضغن آى تطغ ُب کبهالً ثبهؼٌی اؼت. اهب ػلی توبمِ آى تطغ
ثتْاًٌس ثطای ثَ زؼت آهسى تدِیع کٌین تب  تیبج زاضًسُبیی کَ اح اض ّ هِبضتآهْظاى ضا ثب اثع هبؼت کَ زاًؿ یَ ایي ّظیف لسضتِ اثطگصاضی زاضًس.

بئلی کَ ثطایفبى حبئعِ ُب ضا ضّی هؽ ُب اخبظٍ زُین آى هِبضت ّ ؼپػ گبُی، اظ ؼط ضاُفبى کٌبض ثطّین، ّ ثَ آى –کٌٌس تط پبففبضی  خِبًی ػبزالًَ
  ثَ کبض گیطًس. اُویت اؼت

ق ثبـین. ایي هؽئلَ هؽتلعم ایي اؼت کَ ثَ کَ ذالًیع هؽتلعم ایي اؼت پصیط ثبـین، ّ  غبفظًسگی کطزى ثب ایي زیسگبٍ، هؽتلعم ایي اؼت کَ اًؼ
تط اظ ُوَ،  کٌٌس ؼبکت ثبـٌس یب صسای هربلفبى ضا هحکْم کٌٌس. ّ ؼرت کؽبًی ثبیؽتین کَ ؼؼی هیضّ زض ضّی کبفی ـدبع ثبـین تب  یٍ اًساظ

  !کٌٌس ـبى ـْضؾ هی آهْظاًوبى ػلیَ افطازی ذْاُین ثْز کَ زاًؿُوبى َ گبُی هب ایي هؽئلَ هحتبجِ پصیطفتيِ ایي حمیمت ذْاُس ثْز ک

تْلیس زض یب زض آًِب ؼِین ُؽتین، این،  ایدبز کطزٍذْزهبى  یی کَُ ب ؼیؽتنُبیی  آهْظاى تالؾ زاضًس ثَ هب ًفبى زٌُس کَ اظ چَ عطیك زاًؿگبُی 
. اهب اگط اؼت کٌٌسٍ ّ زضزًبک ًبضاحت همبصس ّ ػمبیسهبى ثگصاضًس یٍ ُب هب ضا تحت ففبضِ ثبظذْاؼت زضثبض آى کَایٌالجتَ . ًمؿ زاضزًبثطاثطی 

ضا یب  سُب هتفکطاًَ ػمبی ّلتی آى – «کٌٌس ـْضؾ هی»فطظًساًوبى ُبیوبى ضا تغییط زُین چَ؟ ّلتی  ؼطکفی ثچَ یٍ ضّؾ فکط کطزًوبى زضثبض
این، ّ آًِب زض حبل ضؼیسى ثَ ضُبیی ُؽتٌس؟  ای اظ ایي ثگیطین کَ هؽیط زضؼت ضا ضفتَ ـْز اگط ایي ضا ًفبًَ هی چَ، ثطًس ظیط ؼؤال هی ُبیوبىکبض
ُبی  همبالتفبى یب آظهْى زض –تطی آـکبض ـْز  ُبی آؼبى ُب، زض ضاٍ ُبی تفکط اًتمبزیِ آى تط ثبـس اگط هِبضت تْاًس ؼبزٍ هیلضیَ  ،زاًن هی

خِبىِ اعطاففبى  یٍ آهْظًس کَ زضثبض کَ کْزکبىِ هب هی ّ ٌُگبهی .ًیؽتٌساهب آؼبیؿ ّ ػسالت اغلت تْأم  –هغلت ُؽتن ایي  هتْخَِ – اؼتبًساضز
ؼْال  زٌُس ّ ظیط هیهفبُسٍ کٌٌس، تفریص ُط خب کَ ػسالتی ضا  ثیـًْس کَ  ُب ثَ ًْػی ـِطًّساىِ هتؼِس تجسیل هی آى ،هٌتمساًَ فکط کٌٌس

 آى اًدبم زٌُس.  یٍ ی زضثبضثطًس ّ ؼؼی کٌٌس کبض هی

ایي تصْضِ چطا کَ ، ًیبظ زاضز ثَ ًظط ثطؼسثبیس کَ تسضیػ ّ یبزگیطی چگًَْ زض ایي ظهیٌَ ثَ ثطذی اظ تدسیس ًظطُب ، اؼتمجبل اظ ـْضؾ زض هساضغ
غصا زض ؼبػت ُبی زضغ ّ  کالغزض ّ کطز ذْاٌُس لگسکْة هب ضا ُب  غلظ ّخْز زاضز کَ اگط ثَ زاًؿ آهْظاى ُط فضبی حطکتی ضا ثسُین، آى

صسای آًِب  ثب ؼکْت ثٌفیٌٌس ّ هٌفؼالًَ زاًؿِ هب ضا زضیبفت کٌٌس،ُب  ثچَزاـتَ ثبـین اًتظبض اگط . فطهب ذْاُس ثْز حکنُطج ّ هطج کبهل 
ُبیی ثطای  ایٌکَ گبٍ یبزگیطی هؽتلعم فطصتّ اهب اگط هب لجْل کٌین کَ یبزگیطی گبُی اّلبت آـفتَ اؼت، ًبپصیط ثَ ًظط ذْاُس ضؼیس.  تحول

ذْاٌُس  هیآیٌس  ّلتی کَ ثَ هسضؼَ هیًساضًس ّ  ضا زّؼتآـْة کْزکبًوبى ذْز کَ ّ ایٌ، ُبی هکطض اؼت ثبضؾ فکطی ّ ثَ ُن ضیرتي ّ تالؾ
 کٌین. هِیب  غ ضا ثطای تؽِیل ایي ًْع یبزگیطیتْاًین هساض ، آًگبٍ هییبز ثگیطًس
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زٌُس  حبلی کَ اخبظٍ هی ُب هؼلوبى ـطیک فکطی ُؽتٌس، زض ثطای یک ثبًیَ چفوبًتبى ضا ثجٌسیس ّ هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ زض آىلغفبً پػ 
هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ هب ثَ زٌُس.  ُبی زضؼت ًوی ُب پبؼد ثَ آى بً ؼرت زؼت ّ پٌدَ ًطم کٌٌس ّ لعّه آهْظاى ثب هؽبئل پیچیسٍ ّ زاًؿ
زُین کَ  ظٍ هیُب اخب ُب اػتوبز زاضین کَ ایي کبض ضا اًدبم زٌُس ّ ثَ آى کبفی ثَ آى یٍ ثَ اًساظیؼٌی  –زُین  اًتربة کطزى هی یٍ آهْظاى اخبظ زاًؿ

زُین اًؽبى ثبـٌس، ثب توبمِ آـفتگی ّ ػسم لغؼیتی کَ  آهْظاى اخبظٍ هی ضا تدطثَ کٌٌس. هساضؼی ضا تصْض کٌیس کَ ثَ زاًؿ یفبىُب اًتربةتجؼبتِ 
  ُوطاٍ آى اؼت.

بىِ ؼطاؼط خِبى ُن اکٌْى زض حبل ُل گطایبًَ ًیؽت، ظیطا هؼلو آل ای ایسٍ ثیٌبًَ ُطچَ اًسکی پیؿ تصْض کطزیس، افؽبًَ ًیؽت، ثَ عطظ غیطّالغ
ُب زض حبل اًدبم ایي کبض زض  آىالؼبزٍ ثطای کْزکبى.  ثب ًتبیدی ذبضق ،ُؽتٌس کي اؼت ثَ ًظط ثطؼسّ یبزگیطی هو چَ آهْظؾ زازى هطظُبی آى

، تط آهْظاى زض هؽیطی کَ صحیح کوک ثَ زاًؿ یَ ذْاٌُس زض ظهیٌ ّخْز زاضز کَ هی اظ هؼلنـوبضی  ّ تؼسازِ ثی ؛توبهی اًْاع هساضغ ُؽتٌس
 ثِتط ػول کٌٌس.  تط اؼت تؼِسؼبظ ّ تْاًوٌسکٌٌسٍ

گفتٌس کَ  ُب هی زض ایي کتبة، آى .ثْز نانسی سیزِر ّتد  یَ ثْز، ّ ًْـت «اًس آهْظاى زض حبلِ ًگبٍ کطزى زاًؿ»ذْاًسم، کَ ًبهؿ  هي اذیطاً کتبثی هی
گیط ثَ  گْیٌس ایي اؼبهی ّالؼبً چفن ُب هی ـْز، هبًٌس "احتطام"، "صسالت"، "زضؼتی". ّ آى اؼبهی تْصیف هی کبضِ آهْظؾ اغلت ثَ ػٌْاى یک ؼطی

ًَ  ،فؼبل ُؽتٌس»ُب،  آى یَ عجكِ گفتُب،  «فؼل» . اهبهؼٌبیی زاـتَ ثبـٌسچَ زض ػول هفرص ًیؽت کَ حمیمتبً اهب اغلت،  ،ضؼٌس ًظط هی
م ثلکَ هْتْض ُؽتٌس. ّ ُوبًغْض کَ هي آى ضا ذْاًسم، هتؼدت ـس ،، ؼبذتوبى ًیؽتٌسُب فؼل «.پبیساض احتیبج زاضًس یّهثَ تسا ثلکَ ،گیطاًَ ؼِل

کٌن  ػسالت چیؽت؟ هي فکط هی ی ًَْگ«فؼل» ـکل؟  کٌینهجسل  ثطای پیفجطز اُساف هْتْضیک ػسالت ضا ثَ تْاًین  هیهب هؼلوبى کَ: چگًَْ 
ی  ػفك زض ػطصَ ب تدؽنػسالت، ُوبً»کَ  َایي ؼريِ هؼطّف ضا گفت یبفت ـْز، کَ ۰کطًل ّؼتبتِ کلوثبیس پبؼری ثبـس کَ ثتْاًس زض 

 فؼل ثبـس. اؼن ّ ُن تْاًس ُن  زاًٌس کَ ػفك هی خوغ هیتیعثیي ّ توبمِ هؼلوبىِ اًگلیؽیِ  ۱«ػوْهی اؼت.

آهْظؾ هطزم ثبـس تب خِبى خبیی ثطای اؼت. هسضؼَ ثبیس  «کٌن ذْز ضا تسضیػ هی ثهي هجح»اظ  ثیؿآهْظؾ چیعی . ثبـستط  هسضؼَ ثبیس ّؼیغ
تْاًین اظ لسضت  . هب ًویاؼتآهْظؾ ُویفَ یک فؼبلیت ؼیبؼی پػ هؼتمس ثبـین، ایي هْضْع ـکل ثِتطی تغییط زٌُس. اگط هب ثَ  ضا ثَ
ثبیس ثبـٌس،  چٌیي کبضی ُب لبزض ثَ اًدبم کَ آى یؿ اظ آىثِتط ثؽبظًس. اهب پُب کوک ذْاُس کطز کَ فطزا ضا  . لسضتفبى ثَ آىثِطاؼینهبى  آهْظاى زاًؿ

 . نذیلی هوًٌْاظ ـوب توطیي ثبیس اظ هساضغ هب ـطّع ـْز. ایي ّ  ،ثسُینتوطیي فطصت ُب  اهطّظ ثَ آى
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