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 ف، ھ�����

 �
 �����ب  »�� ����� ����ه و��زن�ه �����ات ن�� «�
 د�#"ر ان!�ری

  
ن��: �����ات ��زن�ه و �� ����� «�/ �). -�"ان ن"+#* ان#(�ھ� �)#�م ���ب ان!�ری روان&��س را

ن�: �78�9/ ��دم و �"اردی از آن را �/ 
� ن�1ه �45� 2"د ا�&�ن �3دا2. +�ه  ن�1+#/ ان�،»����ه
�!!�@ و دان&?��ان« �<��5ن ز ن=� >;ران�م، ���ب ا�&�ن �/ از
"د، ا#� @?Aان « BCدن�، در وا"


�)��� ن?"ده ان�، ا�@ H4C » ����. و دان&?��«ن"+#* ان#��دی ا�&�ن را 
/ د�Gع از درک 2"د در 
�رۀ 

� دوش دان&?�� �����ا�"ر �5<و�8. >;اری «ر ھ?�@ �"J"ع �). -�"ان دI ���8* �)���� ن� ««

�&� از ن"+#* ن��(�دۀ ا�&�ن �#"�/ �)#"��ت 

/ ن&� ر��ن�ه 
"د، L3 �!�دG� ن�"اھ� 
"د �/ 
.�+�
  ھ?�ن ���8/ 


/ �Gد H4C @ط"ر ا��� �2ط� ن&�ن ���1دد �/ ا� /
اران ;�Gد 
���ن > O)C از اد�2ل 
/ اJ"� OP"ع 
 @?Aو«ان @�!!���S. و اS#�ام ��I1ارم و 
/ ھ�R و�/ اراده و ن�. ا�&�ن در »» دان&?��ان �#

از ��ام آر��ن ن���د�� و ��T وط�� ن?� دانH،، ا�&�ن 
� آن  ن�+�را ا��Aد و �&�O انA?@ ن��(�ده 

"ده ان� �� ا>� ���5 >�دد از راه ھ?�ن انA?@ در رھ��� وط �-7/ ��5��G .�7Jاز ا�@ ھ?/ و �� @

4/ از 
��1ن�ای 
�ر �HU ��زن�ه 
  H!2 :� BJ"� از Hو ن/ ھ �ت ط4(�U+ ن� ن/ از روی�Aا�� ،

/ �"J"ع �;�"ر �?�س >�G#/ ام، 
��ه W�G و W�G در��G.  ،آدرس +�!� �/ در �4V5/ �)���� دارم

�ده ام، در آن ���8/ در ھ�R �"ردی 
��ه 
"د اراX/ � ر�4V5/ در ا2#����3ا�"ن ھ�ی �5#�� 2"د را �/ 
4/ در��G. و �)������ �/ �@ از �4V5/ دارم و 
�"YC و �U. >��ی �: ���Y8 را ن/ دا+#/ ام 

را در ا2#��ر >;ا+#/  ا��وز در 
�&#��@ و �7#(����@ ��ا�B -4?� و �)���� دن�� �7?"ل 
"ده ا�.

"د،
� د��>�ه آن انA?@ �)����ت �@ از �ZC ام .  ���S ن/ دا +#/ و �]���ت را .�
 >�ا�� ��9

 - ،�^��L آن در اG]�ن5#�ن و 
�ای اG]�ن ھ� ،[��ن\/ در ��ددا+. ھ�ی 2"د ان�G @?Aھ��#* ن��(�ده

/ ا�"ر �����  /�"� HT�8ا �د��ه ا�.  --4�< _�J"� ه�-�C �
، �/ ا�@ -�م ��9
�. و ا�#���ی 

اه انA?@ ن��(�ده را �(�@ 2"اھ� 
"د و ن/ ا���ذ �"YC >��ی �]���ت د��>�ه ھ� ن/ ا�Gده >� �A� ر
.�+�

��ن >� ��  H4C @ن� ا���a رو���. �#"�/ ن"+#*  2!?�ن/ را از � /� �+�
 _Jاً وا��


  .�#;��ۀ آ�Cی ان!�ری روان&��س ا�.
"م �/ 
� �S �. و اS#�ا�� �/ 
/ اراده و �?��O ھ� +�!� ��A?4/ آ�Cی ان!�ری دارم، �#;�� �� +

ھ� �Gد eS دارد 
/ ھ� ط�زی �/ �� ��53د، ن=� d�"2 را ��9ح و �"��/ ��� و د��1ان ا�@ 
وی را ��زنd ���� و �� از او [�Iی 
�ھ��، ا��  شاC#�ار را ن�ارن� �/ در �"رد ان#��ب ط�ز د��


/ ظU"ر �����، �/ 
� ���7ر ھ�ی -4?� ��("ل ا��و �#Cا�@ �� آن د��>�ه و _���� .)C�- زی �"رد
ا�@ ر�"ع 
/ ���7ر ھ�ی -4?� �� را �#"�/ �: dA��،  H45� .���S و 
�زن�1ی �Cار داده +"د

�!� از ا�Sg9Pت ��
"ط ھ?�ن ��S*  د��1 ن�I ���5زد و&� Y��7��<در دن��ی -4"م ا /آن ا��
اg9Pح -4?� ھ�"ز در د�. ن/ 
�+� �H از ��S Hود ����7� آن ��7@ ��(�+�، ��7� وC#� �� از �: 


/ >?�ن�i� Hوت و �Gق ���ن ا�#7?�ل ا�Sg9Pت  ،�+�)�� �!���د ����H ��="ر �� ان#��ل ���7ی �&
ھH در ا�@ ا�. �/ �: ا�� �Sود ����7� �4?* » د�. ان�ر ��ران -4"م«و » ا�� ھ�«-4?� نIد 


/ ط"ر -4?� ن?� دان� و از او �5Sب ھH 2"ا�#/ ن?� +"د �/  را �5#7?4* 2"د ً���C[�ا ا�@ 8]. د
4/ ��7� آن ��gً  ،را 
/ ا�@ ��7� 
/ ��ر 
�دی و �� 
�ادر ا�@ �4?/ �/ [��@ ��7� ن�ارد
[��ن 


/ اJ"� OP"عا W)��� ب ان!�ری از  ،�.. �;�� ا�@ ھ?/ ��8�9 ظ�ھ�اً ن����ا�@ ا�. �/ 

���� از 
Z7� ا�Sg9Pت ر���ه ا�Sg9Pت  Hھ��i� Y&� /
/ ��ر 
�ده +�ه در ن"+#* ا�&�ن �� 

�� �Y��7 و �Sود ��7ن� 
Z7� ا�Sg9Pت  ان� �/ د��1ان �� ھ�"ز از آن ��7ن� 
� 2(� ��ن�ه ان� و
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 /)5�8�
 a(
نIد ���ب ا�&�ن �Gا �� از ��7ر�Y و �Sود ��7ن� آن �4?�ت ��(�+�. �@ در �"رد 
�!!� ا� /
 _8�P d�
�d ھ�ی او8� ن"+#* �;�"ر ن/ ا-#�اJ� دارم و ن/ در آن 
�&�ن در 

 �� /
�&� �/ ا�� "ن��!! " 
� روان ن��C و 
� روان ���ط� ن�� 
ا-#�اض ��(�+H، ��7� در 
  .��1;ارد

��ی "�2�3ش" ن��"
)a ھH �4?* ھ?�ن و8� �@ ��د�� دارم و eS دارم ��د�� دا+#/ 
�+H �/ در   /
 "
�� "2&"ن. 4C?�" و �� "����d ن"+#�ری" و �� "�"
��G :� mد 
/ و��4* ����� ن"+#/  و و 


/ ��="ر ار�Jی �?��gت روان� 2"د وھA"م 
/ S"زۀ  HUا�.، آن /#Gر ر�� /
�)!"ل ��راو" 
ھ?�@ ��iھ�H رد�Y +�ۀ ان#��ل  روان ���ط(d. ا>� ��="ر آ�Cی ان!�ری از ��ر 
�د �4?* "ن��" 

�+�
�� .�/ "ن��" O��S ا�@ ��iھ�H ن�G .5"ق  / "�Gھ��nب +�ن ���7ی 8]"ی "ن��" را از 
� آن
�3
��ی  ،
/ آن ���7ی 8]"ی �4?/ ،��7@ " 
� >�G#/ ان� ا�� در �"�Cg2" Y�Pن*!" +�ن از 8]. ن��


� �4?* ن�� �)?�O ن?"ده ان�. 
�ای O��� HUG و د را��7
�� ن�وار ن&�ن ن/ داده ان� و  �&�� �#S دۀ ن����

/ �#�ب ��دۀ »H4C ی"� /
از �)�e 2"د �� �)?� ھ�رون �2ا��ن�  ��ا�7/ ن?"د �/ درآن » 
 ا��1"ن/ ���8/ ھ� +��O ن�� ھ�ی ارز+?�� و« ���8* ان#��دی [��@ �(. +�ه ا�.:و ��3ا�"ن "ن��" 

+�

/ ���!�iن/ ��  �U�� ان��&�ارزش ھ� �، ن"���5ۀ ا��1"ن/ ���8/ ھ� �ر ��J �� و Biن /
، 2"اه 

�+�، ن�� ����ه 
��� در ن��، �Gد ن�� +�ه را 
� ا�i8ظ و +�"ۀ �AU#5@ و ر��: و دور از ادب  �!�+

 ،و�Cر
���#"ان 
� ��� ���@ و ��P_ ���@ +�"ه ��@ >i. ا�� ن(��� ھ#��� ��د، دا�?�ً 
���  ،ن�� ن/ ���
  H4C زد.

 �5�"�

��� �PاC. و وا�7C.  را در G�< d�3#/ و ا�#�gل رأی دا+#/ �5� �/ ���"اھ� ���8* ان#��دی 
،�+�
...اIGون 
� ا�@ 
��� در ن�� 
� ط�G� را 
�>��Iه و از -e�g و-"اطi�� Y� دوری >���I و 

?�وا�� دا+#/ و ��(* ��زن�>� دا+#/ S ن?��� �/ در آن ان!�ف و -�ل /�U� ھ?�&/ ن�� را ط"ری
.�+�
«.  

� از+7(�ت �?4* -4"من��  ا��وز ،
�&#� ازآن� /
�!"�Pً -4"م ا�#?�-� �(�ل >�د��ه ا�.،  ،�

/ ده ھ� �#�ب ان#��دی و �Sوی ن�� 
/ 2"د  / ای
�ون �(�8]/ +��� �?#� ر+# /� �+�
از -4"م 

�9(�e �)!"ل 
� �"از�@ ر+#* ��
"ط ا�.، ن�� ��Iان ��دن ا8�P.  ا2#!�ص ن/ داده 
�+�. ن��
��H و ���7ری 
"دن �:  
�زن�1ی P). و«ن�� 
/ �: ��7�  ھ� ر+#/ ا�.، -�ا�� در ����س C"ا

4/ ط�د  ����ه   ن/ ���Uن��   » .ا�. �)!"ل در��Iان ����س ھ�ی �#�47* ھ?�ن �4:
اgPح >� 
 H"ان�ھ� �ده �"
،، در >;+#/ ھ� ن�� ھ�ی ��زن�ه ای 
"ده ان� �/ 
� ط�د �: �)!"ل، 
���ن  �: 

>;ا+#/ ان�، آری ن�� ھ�ی اgPح ����ه ھH در رد�Y ن�� ھ� ����1ه و �)O 2"د را اOP د��1 را 
ن�� ن�1ری ��7� ��#�� 
"دن و ن��دی ��دن ��ر آ��ن و ��ده ای ن?�(�+� ن��  ، ن�� ن"�5� ودارن�


� اP"ل �)!"ل ز�� ن��  /4
ن�1ری �I4#5م آن ا�. �/ ��#�� ن/ ���U اP"ل ن�� ن�1ری را 
�ان� 
� Iد و ن�"
�)!"ل �]I  ،ن�� ھ�()� و ا�Sط/ دا+#/ 
�+�. 8;ا ن�� ن�1ری �: 
�?�ری روان� ن�"اھ� 

�، آن\/ �/ از [��ن �]I ھ� و روان ھ�ی ن��"ر 
�ون �� ?� 
�+�ھ� و روان ھ�ی �&"ش و 
�?�ر ن
�q ن��د و �"[: ��زی ���ط� �/ >�دد��
. ا>� ر�Iن�، + ���

Iرگ  �!�� /
رو�HU +�ه ان�،  

S @+��3م رو �C�G ای آن"#(� ً�?# �!!�و ا�#?�-� 2"اھ�� 
"د و 
��اً ا�H ���1@ ن�� را ن?� �"ان �

� آن >;ا+.. د��ه �� +"د �/  ً �?#S ی ان!�ری�Cد آIن  �ب ��7��ُرخ داده  ا+#(�ھ� و �4?/در ان#

�+�
/ ن�� در نd5i دارای ان�ژی ��i� ا�. �« آ�Cی ان!�ری �� ن"���5: .����#"ان�، �Gد از آن 
ا�@ ا�#�(�ط آ�Cی ان!�ری از اg9Pح ن��، 
� �Z?"ن -?�ۀ ن�� 
/ » -��O را �"رد �"�/ �Cار دھ�.

a�S �: ��م -4?� �]���ت ��ی دارد، وC#� ��#�� در ارز��
� �)!"ل ز�� ن�� 
��9ف 
�+� و 

�+�، ا> �i�� ن?�#"ان�  دارای ان�ژی I<ل �#�47/ را ر-��. ���، ن�� او ھ�"Pا ��#�� �
� ارز��


�5زد �)!"ل ��ر او د��1 ن�� ن�"اھ�  �i�� ا�@ ان�ژی /
 IUA� ده و ن�� را"
 �i�� تg��?� IX�S

O درک ��ن�ه ان�.    �C ��T ی ان!�ری�Cد آIن�� ن ��T ن ن�� و��� I��?� @�?د، در�. ھ"
  

���ب ان!�ری /�Y�P"� q �� ن?���، ���ب ا�&�ن  ن#* د��1 ا��+ /
 q�+ *4?S :� ن�� را

�">�اG� و  ،ن�� ز�� �/ �"J"ع ا4P�2"اھ� 
"د، ن�� وC#� ن�� +�!�#� ��9ح  S"زۀ
�ان�� �/ در
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�+�
 q��q ز�� 
)J"� )a"ع ز�� ن��eS ( ��ا42/ و  ،�"ان_ ��ام ++ Hرت ھ"P در آن

�+� وا
5#�1ن او eS د-"ی 
�-�4/ ��#�� را دارن� د-"ی را 
� -�4/ ��#�� دارا�. و ا>� او �# �G"


"دن ا�..  ��#5� e�Cم دI4#5� ��1د
 e47� ص��  و اx ھ� ن��ی ��!"�Pً ن�� ھ�ی �/ 
/ ا+
آن\/ را �/ ���ب ان!�ری ن�� وان?"د ��ده ان� ن�� ن("ده و 
/ ��="ر ز���/ ای �U. د��ه �� +"د �/ 

�?4C  ب +�ن ن�����
#"ان�� از �"YC ����� و  .داده ان� ادار+�دات 
�7ی  /���ب ان!�ری 
�ای آن
45� ا�&�ن 
/ �: ���8* �]��� ا���"8"ژی و ان��&* ����� +�ن ��#2/ 
�+�� [�ره ای � YC"� /ن


» ن��« ن�ا+#�� �I آن/ آن ���8/ را �7

/  �4C?�اد ���� و  Iت  و �4?�ت اھ�ن. آ��g?�S"ا8/ ��دن 

�yدازن�ن�1رن�ۀ آن .  

����� آ�Cی ان!�ری ا�. �/ ن5(. 
/ �"J"ع  و ا�� 
)a ا4P� �J""ع ن�1ه ا���"8"ژ�: و
، ا�&�ن �7#�� ان� �/ دان&?�� 
��� در ��2. دانd و دان&?�� و ����. و �8�7G. ����� آن دارن�

�#� ن=� 
�ای در و��ز��ن 
�ھ�  را ����. 
�+� و دان&?�� 
��� ن�Uد دارای ن��ت و اھ�اف �����
نIد 2"د 
/ دو C"ل از"دان�L ن"
O" و " آ8(�ت ان&#�@" ا�#��د ��ده ان�، در ا���A ھH د��ه �� +"د �/ 

�^��L �: ن�Uد دارای  ددا+. ����� �� ا
�از ن=� ����� و�ان!�ری در ��iھ��P Hور �: � آ�Cی

O درک ��("د �/  ،ن��ت ����� ا+#(�ه P"رت >�G#/ ا�.�C ���
 .�7Cق ا�@ وا"�S ھ� ان�5ن دارای
eS ���5زد �� در ���ZCی ����� ا
�از ن=� ن?���، ن"
O و  ����� �� 
�+�، ا�@ �S"ق او را ذی

ان&#��@ ھH از ھ?�@ �S"ق ����� 2"د ا�#�iده ��ده در ���ZCی ����� روز ن=� +�!� 2"د را 

/ �^��L �: ن�Uد ����� ا�Cام ن/  I<آن�ن ھ� �از ن?"ده ان�. و8�
��دن� و ن/ از 53. ��!!�، ا

-4?� و ا��د��: 2"د 
�ای �: ����. ��7@ و ��9وS* 2"د �U.  د�#��� 
/ �Cرت 
�Uه 
�ده 
����. و  S"زۀ، ا�@ درک آ�Cی ان!�ری �����ن� �/ او+�ن 
�زھP .2��+ H)�_ و ���O ازان�

و8" ا�@ ا
�از  - �� ط�ح ����� ، ا
�از ن=� در 
�رۀ �: -?O ����� و�S"ق ����� ن�ارن�S"زۀ 
�+�
 Hھ �"، �: -  ن=� �����ن=� ����"  .U�ا�. ن/ اI8ا��ً �: -?�P Oف �����، 
/ ھ?�@ 


/ ��="ر �3&(�د ن��ت و �8�7G. ھ�ی �����، �: -?O ����� ا�.، در  �4�ا�. �/ ا��Aد �&
�8/ ا
�از ن=� و�S x"(� در /ت ����� ن�d ان#��د ��دن از ����. ھ� و �Cرت ھ�ی �����، 
� آن

 YC"� +"ن� ز��ا ا�@ ان#��د ھ� از �ن? /#i< ����� ف�P O?- و .��S ًا��I8ا �ارزن�ه دارن�، و8
���7* ��ن�) �/ از ط�ح و -?�C Oر�?��ان ) �-�?#�4/ از �"YC >�وه ھ�ی ا
�: ر��C ����� ن/ 

>�وھ� ����Z#�  *7ر و �� ���i#5 �� +"ن�، 
/ -?O �� آ��، 
/ ھ?�@ �U. ا�. �/ 
/ ا-�Zی
��1"��� و ن/ ��ز��ن  »��ز��ن ھ�ی ا�#?�-�«��ن� (ا�)�د�/ ھ�، انA?@ ھ�، ن�Uد ھ�ی �45� و...) 

�!�ت ��ا>�ن/ و �#�iوت �(. +�ه و&� �
 ھ�ی �����، در C"ان�@ �&"ر ھ� ن�I ا�@ ��ز��ن ھ� 
��I ���ن ار>�ن ھ�ی در ن=� >�G#/ +�ه ان�، ��7� �?
�ای ھ� �: از آنO��!2 �U و +�ا��i#� Wوت 

 �از O)C ��&�����، در  ،�� ��ز��ن ھ�ی ����� را C"ان�@ -4?� و ار>�ن ھ� ����� و –�45
اG]�ن5#�ن 
�ای ��ز��ن ھ�ی �����( اISاب �����) �Cن"ن اISاب و�"د دارد و 
�ای ��ز��ن ھ�ی 

    / +�ه ا�... ا�@ وBJ �: ا�� اP"8� و G��;3#ا�#?�-� C"ان�@ ��
"ط 
/ آن�U ن�G; ا�.

� ھH را
9/ ای دارن�، از 
��. دانd و دان&?��ان ا�. �/ �� ا��وز  H4- و .���� /� H�Gا"� ًg���

 Hدر ���ان� Hار داد و ن/ ھ�C Hھ �
-H4 [�5. و -H4 ����. ��ام ا�.، ����. و -H4 را ن(��� در 
�ا

��ه و �3&�و ا�.، ���ن آن�U ��اO2 و �]�98/ را ا��Aد ن?"د،�� O�� �?�م دان&?��ان 8;ا -H4 2"د �


��. �gش ھ�ی دان&?��ان آزاد ����ه  ��زن�ه و ا��Aد>�، /

"ده ان�، �� آزادی را  d�
و رھ��� 
[/ ا�@ �&��q �� دھ�H ا�� ��5-� -�8?�ن و دان&?��ان 
/ �� +�������S �� H. ���3ه ھ� را 

7� �
ا�&�ن دن(�ل ���� و [/ ��ر ھ�ی -4?� �����  -ن=�ات ا�#?�-���� دان&?��ان دانd را �"ام 
�!!��� �/ ��ر ا��د��: را  دان&?��ان وآن ، ا�@ H4C +�ن�ا 
/ دور از ����. 
/ ان�Aم 
���ن��#�

�، ن=� -�A(� �/ آ�Cی �
�+ن?� » I1#��2اران �#?�1ان �4� و 
�@ ا8?44�«از ��ر ����� �"ا 
�ان��
آن�ا واJ)�ً �!��_ ��ده ان�، ���ب ا�&�ن 
�7 از ا��/ از��ا�� ��ر  ر���ن� وان!�ری 
/ آن 
�و

�: ��ر ا��د��: و ��ر ����� ا��د��: و ��ر ����� ا
�از ن�2"+�"دی �� ن?���� ��3ا�"ن i� ��
����� روی ھ?\"  ا�@ ��"ری �: ��"ری ار��A-� و �J ��د��B9C .5 ن=� از ا��/« ن�1رن�:
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� در ���ر I< .��2اران �#?�1ان �4� و 
�@ ا8?44� �ن=��/ �3دازان را در �)O�4 ن���U"ری ھ� ا�@ 
�: «از ن=� آ�Cی ان!�ری ��ا�� ��ز��ن ھ�ی -4?� و ��ز��ن ھ�ی �����  »�Cار 2"اھ� داد.

ا�. ا��ی �/ در �?�م دن��ی ��دم ��xر ا-?�ل �� +"د و8� آ�Cی » �J ��د�� ��"ری ار��A-� و
ا-gم ����، �?�م دن��ی د�"��ا��: در ا�@ �"J"ع از  "ر��A-� و �J ��د��ان!�ری آن�ا"ا


/ ا�@ ����� �?�م دان&?��ان و �#�!!��� �/ ��ر  د��>�ه آ�Cی ان!�ری "���BA و �J ��دم" ان� و
����. را از ��ر ھ�ی دان&� +�ن �"ا �&��q ��ده ان� از ن=�  �Pف -4?� و ا��د��: ن?"ده و


��5ر آ�Cی ان!�ری"��2 W" ان�، �?�م -4?�ی �� �/ در +�ا��ا8?44 @�
. >Iار �#?�1ان �4� و 

� ذره ذرۀ ��ن و نLi ا�&�ن -H4 را 
/ �� نO5 ا��وزی ا��Aد  �-�?#�ن�>"ار ط(7�، ����� و ا

، ھ?/ از ن=� آ�Cی  دا�#�ان!�ری  "I1#��2ار �#?�1ان �4� و 
�@ ا8?44�"  ��ده و اھ�اء ��ده ان�
�. ان!�ف آ�Cی ان!�ری، ا�@ ا�. I< .��Sاری آ�Cی ان!�ری 
/ دان&?��ان 
/ �3س ان�، ا�@ ا

..��&
 H8�- /
   ���2ت ا�&�ن 

/ ھ?/ دان&?��ان، ن=� +�q آ�Cی ان!�ری ا�. اتا�@ ن=�  Iی اھ�ن. آ���Cآ �
، ا�@ ط�ز ارز��

 O?- و �

"ش ��9
�.  دوران ا�#��8@ وان!�ری 
/ ط�ز ارز�� "�4
دارد آن دو [��@ �� �"رج د
آ�Cی ان!�ری در ا�@  ».ھ� �� 
� ���. از ���. ھ��� 
� �� ن�5. د+?@ ���.«ان��&��ن� �/ 

a(

�ون �� +"ن� و * +�ناز �G�C* روان&����ن* ن"+# ،��ی   YC"� ����� ھ� ا���"8"ژ�: و"�
/ د+��م ھ� و اھ�ن. ھ�ی 
 ا�&�ن �(�ره 8)@ دا�#���&�ن* ن"+#/ و 
� آ+i#/ +�ه ا�&�ن -���ن ���1دد

ن�1ش  ، 2"د ھ?�@ ن"+#* دا�#� ان!�ری �/ آ���#/ ای از
� دO�8 ����� ا���"8"ژ�: �(�ل �� +"د
45� ا�.، ���ط� را در �PاC. ن�1رن�ه �&"ک ���5زد، روان&���� �/ 
�  و ط�ز د�� ������

�"ان�، �(�ر 
/ ط"�O "روان&����ن/" ن�� را �)!"ل ��ر �: روان ��3 اد-� ھ�ی -��| و�� d
 I�#�� ،.�7Jد، ا�@ و"&�� O�"#� ��<د+��م �3ا /
-!(�ن�. و 2&"ن. ن"+#�ری >�G#�ر آ��ه و 

����� و در��G. ھ�ی �45� ا�. �/  ا�@ در��G. ھ�ی �45� واJ)�ً در -آ��Iش ا���"8"ژی

"د �)�ود [1" ��2. در��G. ھ�ی ����� ���ب ا�&�ن �Cار >�G#/ ا�.، در [��@ �)"ط* BC"#� /ن

*S�9و� H4- �7. �/ درJون آ��ه از ا�@ و�
، �PاC. و ان!�G� �/ ھ?/ �PاC#� 2"اھ� 
"د ،

y;��د و آن�ن� را �/ 
/ ا���"8"ژی  ����� ���ب ان!�ری 
�ور ن/  �
ان�5ن ھ� را دارای �S"ق 
�ا


� �Gھ�n د��1 3;��ی، 
� 2"د �#�5وی دانH!2 �U� /#5 و ��U ار� ،��+�
�Aع و �J ��دم دا+#/ 
2"د 
)�ان ���3 آ��ه از آ���#1� ن� آ>�ھ�ن/ و ��dA ھ�ی ���ن��  8�S.، را 
� وی ن/ زن�، ا�@

.���!!� را 
�ز>" ��� dن ����. و دان���  

/ �^ر�m >�ا�d ھ�ی �/ �&#�ق ا�#Iاج دانd و ����. 
"دن�، ن=�ی 
� ان�از�H، 2"اھ�H د��  �#Cو


�ر آورده 
"د: در دوران ژوزف ا�#��8@ در ا�)�د +"روی ��
e �/ ا�@  /
اg#2ط [/ �?�ا��!! را 

"دن� 
/ ��="ر در �i2 ن�U1ا+#@ آن ھ?/  /#5
روان&����ن دان&?�� �/ 
/ ISب 
� �� �Cرت وا

H��S ، ھ?�ن دان&?��ان روان&��س 
�ای ��G#�دن ����i8@ 2"د در اردو>�ه ن=�م ا2#��ق و ا�#(�اد 
�دن� �/ ����i8ن +�ن ���| روان� ،  –اط�ق ھ�ی ان#=�ر ��گ  –ھ�ی ����Zن روان� �� e��!�
�ان �P ھ� آدم ��H8 را 
� �!�د�e 2"د 
/ ��م ��گ ��G#�دن�، ا�@ وا7C* �ان�، آری ھ?�ن دان&?


&�ی ا�.، ا>� دانd و دان&?�� در ��2. ����. و �"��I��#�8م  mاوراق �^ر� OA� و .)� ���^ر�
 �� /

�ز>" ����، در ھ?�@ وط@ 
g �&��ۀ �Cار داده +"د، �^ر�C�- m(. آن�ا آن9"ر �/ د��ه +� 


/ �P ھ� -�H8 و دان&?�� را از ��{ �&��ن�، �42� ھ� و H]�3 و e42 بIS ،���� 2"د �� ن�1ه  ��3[?
����. e42 و H]�3 ھ� ���H4- Y8 و -�H8 ن("دن�،  ا�� ���H4- Y8 و -�8?� 
"دن� �/ 
� ا���"8"ژی و 

-�@  .�� ن?"دن� 
�ور ن�ا+#��، و 8;ا آن�U را د+?@ 2"د ��7�BA��� " و�J ��دم" 4C?�اد ��ده �)"ه
  ��"ری �/ آ�Cی ان!�ری 
/ آن �7#�ف ان�.

��ن(�اری، ��T OPو ا��وز ا �G�9�
 �1#5

/ 92"ط ����� ��وج �� از اP"ل ا����  -�م وا
C �!!�("ل >�د��ه ا�. �?�م �"��5ت -4?� �4� �&"ر ھ�ی و ن�Uدی ��ا�B -4?� و �


/ ��ز��ن  e47#� ی�&
د�"��ا��: و �"��5ت -4?� 
�@ ا8?44� ��!"�Pً �"��5ت  -?4� �S"ق 
����. ��دن دوری  ��8�7G /� �(#� O4. ھ�ی ا��د��: و -4?� دارن� ���gً از �?��gت ����� و
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"دن ��O!S ��ر ھ� -4?� و �45� +�ن 
�+�، ا��  �� �"��� �� ا�@ �"��1iCی، �"���� 
�ای �#7(�
، آن�ن 
�ون از S"زۀ ��!!� 2"د ��3ا�"ن و�7J. ا���S �U"ق ����� 2"د را ن�I دارا ��(�+��


/ ار�(�ط  �!�ھ�ی ��7@ ����� ن=�ات 2"د را 
��ن ���ارن� وS#� ا>� رو��اد ����� �&

"دن رو��اد ����� ��!q ا�&�ن ُرخ 
�ھ�، از ����1ه �45� 2"د در 
�ر _�(Pو ن� _�(P ۀ

ن=� ر�?� ��!!� 2"د را ا-gم ���ارن�، ا�@ ن=�ات �� �"ان��، رو��اد را ��اً �"رد ان#��د �Cار 
��q دھ��. &� _�(P ھ��  و �� آن�ا ����� و�
[��ن\/ ار>�ن ھ� و ن�Uد ھ�ی ��!!� و -4?� از 

�
 �#Cھ� و �ن�U�3�#1� -4?� و ��!!� ان#��د 
/ -?O  ����. ھ�ی �Cرت ھ�ی ����� �4� و 
  آورده و S#� ����. ھ�ی �)�gن/ و �J ان�5ن� ا�@ �Cرت ھ� را �)"م ن?"ده ان�.

�!� 2"دش 
/ ��ام ISب  واJ_ ا�. دان&?�� و �#�!q ذی+ H�?!� �
��
gPح ا�. �/ 

�?���، ا�� ا�@ �8�7G. 2"د را در �)�ودۀ ��ر  ����� .�8�7G ن�د و"�y
45� 2"د و از 5ُ3. ����� �

 d�"2 :45� /

�ده ن?� �"ان� و �� 
�ای �"��/ در�#� W2 ����� 2"د  d�3 /
 d�"2 �?4-

�?��� د��1 ا-#(�ر ن=�ات -4?� اش ز��  .���� eا�@ ط�� /
ا�#��د ��ده ن?� �"ان�، ا>� دان&?��ی 

.Gد �� �: �"ال 2"اھ� ر"
�!q ر+#/ اش.، او در >�م ن�5. د��1 �: �����?�ار 2"اھ� #� 
  

  ���3ن
  
  

:;2^�  
  @�7� nھ��G  

La pratique de critique de catherine belesey 
Goldmann lucien la critique complementaire  

 H4C ی"� /
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eshmand.pdf    ن"+#/  و�iPب دو�#"ر ا�� هللا آ���  ای از 


