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  روتال ونورب
 
 مدقم طخ« رد ناشدوخ یھتفگ ھب ،نامرد و تشادھب ِنانکراک ھکینامز رد ھک دشاب بسانمان یکدنا دیاش
 ناشنازیزع ِتشذگرد رادازع ھک یرایسب و دنھدیم تسد زا ار دوخ راک رفن اھنویلیم و دنتسھ »ھھبج
 تسرد ،لاح نیا اب و .مینک ینکفارف نارحباسپ ھب ار دوخ ،دنراپسب کاخ ھب ار نانآ دنناوتیمن یتح دنتسھ
 میژر نامھ ،یداصتقا یدوبھب اب ،درذگب نارحب ھکینامز ادابم ،میوش رازراک دراو دیاب ام ھک تسا نونکامھ
 ،عقاو رد .دیامنیم هدوھیب و مینک زیتس نآ اب میدیشوکیم نونکات ھتشذگ زا ھک دوش ھتفرگ رس زا ییاوھوبآ
 شھج کی رد ھکلب ،درذگیم و تساراذگ ھشیمھ ھک تسین نارحب ھک هدش هدناجنگ یزیچ رد یتسردنت نارحب
 رای ام اب تخب یفاک یهزادنا ھب رگا .تسا هدش هدناجنک ریذپانتشگزاب و رادھمادا )یکیژولوکا( ِیطیحمتسیز
 کی رد تیعضو ود نیا ».مییایب نوریب« مھ یمود زا ھک میرادن یتخب چیھ ،»مییایب نوریب« یلوا زا ھک دشاب

 یاج ،لاح رھ ھب .تسا ھنارگنشور رایسب ،یرگید اب یکی ندروآرد نایب ھب اما ،دنتسین نازیم و حطس
 نودب ات مییوجن دوس یرگید رازفاتسد و شوروهار ندرکادیپ یارب ،یتسردنت نارحب زا ھک دراد سوسفا

 .میوش یطیحمتسیز شھج ِدراو دنبمشچ
 یندش ھک میاهدرک تباث عقاو رد :تسھ مھ نیرتزیگناتفگش ،داد دای ام ھب انورک سوریو ھک یسرد نیتسخن
 ھک یمتسیس ،دوش قلعم و نازیوآ اوھ رد نامزمھ و ایند یاج ھمھ رد یداصتقا متسیس ،ھتفھ دنچ رد ھک تسا
 ناسانشطیحمتسیز دونشوتفگ رھ ربارب رد .تسا یندشان نآ تھج رییغت ای ندرک ھتسھآ هدش ھتفگ ام ھب
 یورین یهراب رد یدونشوتفگ ،نآ اب زیتس رد هراومھ ،یگدنز یاھشور رییغت یهراب رد )اھتسیژولوکا(
 نآ دناوتیمن زیچچیھ ،»ندشیناھج« لیلد ھب ھک دشیم ھتفگ و تشاد  دوجو »تفرشیپ راطق« ریذپانتشگرب
 ار نیگنن ھعسوت نیا ھک تسا نآ هدشیناھج تلصخ نیمھ تسرد لاح نیا اب و .دنک جراخ لیر زا ار راطق
 .دوشیم ریذپبیسآ ،نآ نداتسیازاب و زمرمت ندیشک اب ھک دنکیم هدننکش نانچ
 ار هرایس ھک دنتسین روت ناگدننادرگ ای تنرتنیا ای یراجت یاھنامیپ ای یتیلمدنچ یاھتکرش اھنت عقاو رد
 رد ار عمج ھک یرصانع یمامت و رگیکی ھب ندش نازیوآ یارب یتیلک رھ ،هرایس نیا رد .دننکیم یناھج
 ندرکمرگ لاح رد ھک CO2 نبرک دیسکاید دروم رد نیا .دراد ار دوخ شوروهار ،دزاسیم نیعم یاھظحل

 زا یاهزات یاھھنوگ ھک یرجاھم ناگدنرپ دروم رد ھک تسا تسرد هزادنا نامھ ھب تسا نیمز یهرک رسارس
 نیا مھ انوروک سوریو ھک مینیبیم میراد یکاندرد لکش ھب و ،دنربیم وس نآ وس نیا ھب دوخ اب ار ازنالوفنآ
 اب ھسطع و ھفرس مجاھتمان رھاظ رد و نوگانوگ یاھحشرت هار زا ار »نامدرم یمامت« ھک دراد ار شیاجنگ
 ،رفن اھدرایلیم resocialization ِعامتجا هرابود یسدنھم ِشسرپ :مین و هدننکیناھج ،هدننکیناھج .دنزب دنویپ مھ
 !دننکیم ار راک نیا یکدنا اھبورکیم
 یداصتقا متسیس رد یاهدنھدرادشھ زمرق یھمکد کی ،ام مشچ زا ناھنپ :ھک یندرکنرواب فشک نیا نیاربانب

 ات دنشکب ارنآ دوخ ھبونھب کی رھ دنناوتب یاھتلود نارس ھک ھتشاد دوجو لیتسا هریگتسد کی اب ناھج
 شخرچ کی یاضاقت ھیوناژ رد رگا .دنناباوخب ششارخشوگ زمرت یادص اب ار »تفرشیپ راطق« گنردیب

 رھ :هدش رتھنانیبعقاو رایسب کنیا ،دومنیم شوخ یلایخوباوخ ،نیمز رب ندمآ دورف یارب یاھجرد 90
 زا ندش جراخ نودب( ندرب رد ھب ملاس ناج ِدصق ھب نیشام نامرف یناھگان ندناخرچ یارب ھک دنادیم یاهدننار
 ...دنک مک یکدنا ار باتش تسخن تسا رتھب )هداج
 تصرف ،دیلوت یهدشیناھج متسیس ِیناھگان ِگنرد نیا رد ھک دنتسین ناسانشطیحمتسیز اھنت ،ھنافسأتم
 متسیب یهدس یھنایم زا ھک مھ اھهدننکیناھج .دننیبیم دوخ نیمز رب دورف یھمانرب ِندربشیپ یارب ییاتمھیب
 رب یاھهدنرادزاب ات دننیبیم نآ رد یگرزب تصرف .دندرک یروآون ار یاهرایس یاھیدنبیاپ زا زیرگ یهراگنا

 نوریب :اھنآ یارب اتمھیب یزادنامشچ .دننکشبمھرد یرتیاھشیر یتح لکش ھب ار نیمز زا ناشزیرگ هار رس
 رد یتاررقم یاھهدنامزاب و )نیرتریقف( نیرتھیامیب ِنما ِروت زا یتسیزھب تلود یهدنامزاب زا دوخ ندیشک
 ُرپ ار هرایس ھک ییاھرکشلیھایس نیا یمامت ِرش زا ندش صالخ نآ زا رتھنانیبدب یتح و یگدولآ اب زیتس
 2.دناهدرک
 و دنھاگآ )یکیژولوکا( یطیحمتسیز شھج زا اھهدننکیناھج نیا ھک مینکن شومارف ار تشادنپ نیا دییایب اما
 ھکلب ،ییاوھوبآ ِتارییغت ِتیمھا ِراکنا اھنت ھن یهدنریگربرد ،ھتشذگ لاس هاجنپ رد اھنآ یاھشالت یمامت
 یناسک یارب ریزگان ھک هدوب یایرترب و زایتما یهدشتیوقت یاھوراب نتخاس اب نآ یاھدمایپ زا نتسج یرود



 یایؤر ھک دنتسین لایخشوخ و لدهداس هزادنا نیا ھب ات اھنآ .تسین ریذپسرتسد ،دنوشاھر دوخ لاح ھب دیاب ھک
 ھک دنتسھ هدرپیب ردقنآ ھک تسا نیا هزات یھتکن ،دننک رواب ار »تفرشیپ یاھهویم« یناھج عیزوت یتسینردم
 و دنیوگیم نخس زوین سکاف رد زور رھ ھک دنتسھ یناسک اھنآ 3.دنراذگن اج ھب دوخ زا ار یماخ ِلایخ نینچ
 تارییغت ھب ھک دننکیم هرادا ندنل هار زا نتگنشاو و ون یلھد و ایلیزارب ات ،وکسم زا ار ییاھتلود یمامت
  .دنراد دیدرتوکش ییاوھوبآ

 یخرن اب ناگدرم یزور رھ ندش دایز اھنت دنکیم کانرطخ هزادنا نیا ھب ات ار ینونک تیعضو ھک یزیچ
 یایند زا زیرگ رد دنھاوخیم ھک ییاھنآ ھب ھک تسا یداصتقا متسیس ندش نازیوآ اوھ رد ،تسین هدنیازف
 ».دنراذگب زیم یور ار ناشیاھقرو یمامت« ات دھدیم ار فرگش ِتصرف نیا ،دنور رترود یسب یاهرایس
 و دناھتخاب دننادب دیاب ھک تسا نیا دنکیم کانرطخ رایسب ار اھهدننکیناھج نیا ھچنآ ھک درک شومارف دیابن
 یاھتکاپ اب دوخ »ھعسوت« نداد یتشآ یارب و دبای ھمادا ھشیمھ یارب دناوتیمن یطیحمتسیز شھج ِراکنا

 یزیچ نیا .درادن دوجو یتخب چیھ ،دوش هدناجنگ اھنآ رد هار نآ ای نیا زا دیاب داصتقا ھک ینوگانوگ یاهرایس
 و گنچ اب ار یطیارش ،هدش ھک مھ رابنیرخآ یارب ات دنیامزایب ار یزیچ رھ ات دنکیم هدامآ ار اھنآ ھک تسا
 ھتشاد ناشنادنزرف و دوخ یارب یھانپرس و دننامب رتشیب یکدنا ات دھد هزاجا اھنآ ھب ھک دنراد هاگن نادند
 اب ات دھدیم اھنآ ھب ار تصرف نیا هرظتنمان گنرد نیا ،یناھگان زمرت نیا ،»ایند نداتسیازاب« نیا .،دنشاب

 .دنایبالقنا اھنآ ،رضاح لاح رد 4.دنروآرد لایخ ھب دنتسناوتیم یتخس ھب ھک دنزیرگب یباتش
 زیچ ھمھ رگا .تسا هداد تسد مھ ام یارب ،هداد تسد اھنآ یارب یتصرف رگا .میبنُجب دیاب ام ھک تساجنیا رد
 یارب و یدنبهدر ،دیزگرب ،درک وروتشپ ،درب لاؤس ریز ھب ار اھنآ ناوتب دیاش ،هدش قلعم و نازیوآ اوھ رد
 ام زا میلس لقع .تسا ھنایلاس ِنتفرگ رابنا یدوجوم ِنامز کنیا .دیشخب باتش سکع رب ای درک دَر ھشیمھ
 دیاب ھک یراک نیرخآ »!ورچیھھب« :مینز دایرف اب دیاب ،»میریگب رس زا ار دیلوت رتدوز ھچ رھ« :دھاوخیم
 .میدرکیم ھتشذگ رد ھک تسا یراک نامھ رارکت مینکب
 ناشن نویزیولت رد کشا زا رپ ینامشچ اب ار لُگ یدنلھ یهدنھدشرورپ کی ،شیپ زور دنچ ،ھنومن یارب
 ،یرتشم نودب .دزیرب رود ،دوب نداتسرف یهدامآ ھک ار یاھلال لگ اھنُ◌َت دوب هدش ریزگان ھک دندادیم
 شنایز و مینک یلدمھ وا اب ھک تسا نیا تسرد دیدرتیب .دتسرفب ناھج رود ھب امیپاوھ اب ار اھنآ تسناوتیمن

 اھنآ ات دادیم دشر غارچ رون ریز کاخ نودب وا ھک دوریم ییاھھلال غارس ھب سپس نیبرود اما .دوش ناربج
 دیدرت نیا و دتسرفب نایرتشم یارب دزیریم ناراب دننام نیسورک نآ زا ھک ییامیپاوھ اب لوفیش هاگدورف زا ار
 تسرد یتسارھب اھلُ◌َگ ھنوگنیا شورف و دیلوت شور نیا ندناشک ازارد ھب  ایآ« ھک دروآیم دوجو ھب ار
 »؟تسا
 یمامت یهراب رد ییاھشسرپ نینچ ِندیسرپ ھب عورش دوخ دزن یگمھ ام رگا  ،دسریم رگید زیچ ھب زیچ کی

 نامھ ھب ،میوشیم ندشیناھج ِزاسراک ناگدننزمھرب ،دوخ ینویلیم تیعمج اب ،مینک دیلوت متسیس یاھھبنج
 نیگنن سوریو ھک یزیچ .دوشیم ریگناھج دوخ یهویش ھب دراد انورک نیگنن سوریو ھک زاسراک هزادنا
 ـ ایند داصتقا ِندرک نازیوآ اوھ رد ـ دریگیم رگید ناھد ھب ناھد کی زا ھفرس یلومعم تاحشرت زا انوروک
 ِنتفرگ دای :میروآرد هراگنولایخ ھب ار راک نیمھ ،دوخ مھم نادنچ ھن یاهراشا یاھتکرح اب میناوتیم مھ ام
 هراگنولایخ ھب ام زا کی رھ فیلکتوراک ،ییاھشسرپ نینچ ندیسرپ اب .دیلوت متسیس ندرک نازیوآ اوھ رد
 یهویش زا یرصنع رھ اب زیتس رد ھکلب ،سوریو اب زیتس رد اھنت ھن اما ،تسا هدنرادزاب یاھراک ِندروآرد
 یهرابود ِنتفرگ رس زا ،عوضوم رگید نیمھ یارب .مینیبب ارنآ ندش ھتفرگ رس زا میھاوخیمن ھک یدیلوت

 نیا 5.تسایند اب ام طباور رد اتمھیب یلصا ناونع ھب دیلوت زا ندش رود ھکلب ،تسین نآ راھم ای دیلوت متسیس
 زا سپ :هداد ناشن ھینوبراش رِییپ ھک روطنامھ .تسا لسکیپ ھب لسکیپ یشاپورف ،دشاب بالقنا ھکنآ زا رتشیب

 یروآون رتشیب عوضوم دیاش ،هدوب دنمنارک داصتقا یاھدوس عیزوتزاب ھب اھنت مسیلایسوس ھک لاس دص
 تفرشیپ یاھهویم عیزوتزاب ھب اھنت یتلادعیب و دادیب 6.دناشکب هزرابم ھب ار دیلوت دوخ ھک تسا یمسیلایسوس
 دشر زا یانعم ھب نیا .دناشنیم راب ھب ار هرایس روز ھب ھک دوشیم طوبرم یاهویش ھب ھکلب ،ددرگیمنزاب
 نیا شخب رھ ات میریگب دای ھک تسا نیا شیانعم .تسین نتسیز یندیشون ِبآ ای قشع نودب و اھنت ای نتخادنا

 ریذپانزیرگ یاھدنویپ زا کی رھ ربارب رد لاؤس تمالع کی ،مینیزگرب ار ریذپانتشگرب حالطصاھب ِمتسیس
 اب تسین ینتساوخ رگید ھک ار یزیچ رھ و تسا ینتساوخ ھک ار یزیچ رھ سپس و میراذگب نآ یتشادنپ
 .مییامزایب یرتشیب باتوبآ
 و شدوخ یارب سک رھ ادتبا ،فیصوت یارب یلیمحت یاوزنا ِنامز نیا ندربراک ھب ِنیداینب تیمھا نیاربانب

 تسد نآ زا میاهدامآ ھک تسا یزیچ ھچ ؛میاھتسبلد نآ ھب ھک تسا یزیچ ھچ :تسا ھتفھن نیا رد یھورگ سپس
 اھنآ ندزمھرب ھب میمصت دوخ راتفر رد ھک ییاھنآ و میتسھ اھنآ یزاسزاب هدامآ ھک ار ییاھهریجنز ؛میشکب



 ھک دنراد یزیچ هراب رد ینشور رایسب یهراگنا ھک دیامنیم نینچ ،اھهدننکیناھج هراب رد 7؟دنمادک ،میراد
 یلیسف تخوس اب ھک یعیانص ،نآ زا رتدب و اھزیچ نامھ :دننیبب نارحباسپ رد ارنآ هرابود شیاز دنھاوخیم
 ھب ،داضتم یدوجوم یھھایس اب اھنآ اب ییورایور .یدیع ناونع ھب یحیرفت میظع یاھیتشک و دننکیم راک
 ار »یعامتجا یراذگھلصاف« ،توس کی اب دنناوتیم رفن اھنویلیم ،هام ود یکی رد رگا .تسام یهدھع
 مک اھناتسرامیب شود یور زا ار راب ات دننامب ھناخ رد ،دننک یرود مھ زا یرتشیب یگتسبمھ اب ،دنزومایب
 یاھراک نیا ھک دروآرد هراگن و لایخ ھب ار یهدننکنوگرگد تردق و ورین ناوتیم یناسآ ھب هاگنآ ،دننک
 ِتسد ھب ندش هدیبوک ربارب رد رتدب ای ،هدوب ھتشذگ رد ھک یلکش ھب راکوبسک ندنادرگزاب ربارب رد هدنرادزاب
 .دنزیرگب ھشیمھ یارب ینیمز یھبذاج زا دنھاوخیم ھک دنراد یناسک
 )یلمع( روخبدردھب یاھنیرمت اب ار یدونشوتفگ رھ مھاوخب ھک تسا نیا هراومھ نم ساوسو ھک اجنآ زا
 رگا تسا رتروراب رایسب .دنھد خساپ هاتوک یھھایس نیا ھب دنشوکب ات منک توعد ناگدنناوخ زا ملیام ،منز دنویپ
 تیعضو فیصوت ھکلب ،تسین هدیقع زاربا اھنت عوضوم .دشاب ھتشاد دنویپ هدش یگدنز و یصخش یاھبرجت اب
 ھب یارب اھخساپ نتخیمآرد یارب یھار رگا ،رترید اھنت .هاتوک یواکودنک اب نآ ندناشک ازارد ھب دیاش و
 یسایس زاربا زا یلکش میناوتیم دوشیم ھتخاس اھنآ ینیچمھرب زا ھک میبایب یاهرظنم ندروآردهراگن
 .نآ زا شیپ ھن اما ـ میبایب مجسنم و ھتفایتیعقاو
 7.تسا دوخ فیصوت یارب یکمک .تسین ییوجزاب یانعم ھب ھمانشسرپ نیا :ھجوت
 و دیاهدش ماکان اھنآ زا ینونک نارحب لیلد ھب دینکیم سح ھک تسا ییاھتیلاعف زا یاھھایس ندرک ھیھت

 دیھد ناشن دیناوتیم ،تیلاعف رھ یارب .دشخبیم امش ھب ناتتیدوجوم یرھوج طیارش رد یبایتسد لاحوسح
 .دتسیازاب یلکھب ای ،دوش ھتفرگ رس زا رتھب ،)ھتشذگ دننام( ناس نامھ ھب دیراد تسود ھک
 
 .دناهدوب نآ زا شیپ ھک دنوشن ینامھ ھنیطنرق زا سپ هرابود اھزیچ ھکنیا یارب یگچوک نیرمت
 
 .دیھد خساپ ریز یاھشسرپ ھب
 ؟دنوشن ھتفرگ رس زا دیراودیما امش و هدش نازیوآ اوھ رد کنیا ھک تسا ییاھتیلاعف ھچ :١ شسرپ
 تسا نگمھان /کانرطخ /هدوھیب و یدایز /رابنایز تیلاعف نیا دیربیم نامگ ارچ )فلا( دیسیونب :٢ شسرپ
 دیراد تسود امش ھک ار ییاھ تیلاعف دناوتیم نآ ینیزگیاج / ندش نازیوآ اوھ رد / ندشدیدپان ھنوگھچ )ب(
 .)دینک زاب ھناگادج دنب کی دیاهدروآ ١ شسرپ رد ھک ییاھتیلاعف زا مادک رھ یارب( .دنک رتنگمھ / رتناسآ
 رگید ھک ینانیرفآراک / نارازگراک /نادنمراک / نارگراک ھب ات دیھدیم داھنشیپ ار ییاھراک ھچ :٣ شسرپ
 یاھتیلاعف ھب راذگ نارود دنناوتب ات دنک کمک ؛دیراذگیم رانک امش ھک دنھد ھمادا ییاھتیلاعف نآ ھب دنناوتیمن
 ؟دننارذگب ار رگید
 ھتفرگ رس زا /دنبای ھعسوت و دشر ،هدش نازیوآ اوھ رد نونکا ھک ییاھتیلاعف زا کیمادک دیراودیما :۴ شسرپ

 ؟دنوش عورش رفص زا هرابود یتح ای دنوش
 ھک ار ییاھتیلاعف ریاس ھنوگھچ )ب( ،دنیامنیم تبثم امش دید زا تیلاعف نیا ارچ )فلا( دیسیونب :۵ شسرپ

 ھک ییاھنآ اب ندرک مرن ھجنپوتسد ھب و دنکیم رتنگمھ / رتگنھامھ / رتناسآ دیرادنپیم بولطم امش
 ھناگادج یدنب ؛دیدرمشرب ۴ شسرپ رد ھک ییاھتیلاعف زا مادک رھ یارب( .دناسریم یرای دیرادنپیم بولطمان
 .)دینک زاب
 یرای نانیرفآراک / نارازگراک / نادنمراک / نارگراک ھب ھک دیھدیم داھنشیپ ار ییاھراک ھچ :۶ شسرپ
 نیا دشر و ندیرفآ یارب ھک دنبای تسد ییاھرازفاتسد / دمآرد / اھشوروهار / اھشیاجنگ ھب ات دناسریم
 .تسا مزال رظن دروم تیلاعف
 
 .دیبایب اھهدننکتکرش رگید اب دوخ یاھفیصوت ھسیاقم یارب یھار سپس(
 و ضراعت یاھطخ زا ھک دنک دیلوت ار یاهرظنم دیاب مکمک اھخساپ یراذگمھرانکرد سپس و یروآدرگ
 ) .تسا هدش ھتخاس زیتس و وگمووگب ؛)داحتا( ندوب یکی و یگتسویپ ؛یراگزاسان
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 :اھیقرواپ

 :دش رشتنم AOC رد 2020 سرام 29 رد ھلاقم نیا .1
https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-



production-davant-crise/. 
 کمک ھحیال میشابن بقارم رگا« :اکیرما رد »هدزنونج« نایارگیبال یهراب رد رلورتسا تَم ھب دینک هاگن .2
 .24/3/2020 ،نیدراگ ».دوش لیدبت گرزب یاھتکرش یاتدوک ھب دناوتیم یلام
 latour.fr/node/782-http://www.bruno »مینکیمن یگدنز هرایس کی رد ام« .3

4. Danowski, Deborah, and Eduardo Viveiros de Castro. The Ends of the World (Translated by Rodrigo 
Nunes). London: Polity Press 2016.  
5. See Dusan Kazic, Plantes anime ́es- de la production aux relations avec les plantes, thèse Agroparitech, 2019. 
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