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 درحاشیوِکتاب ِجنایات ِحسبی

 

ِحسبی اصطالذ یاتذ.  دس ًیوَ عذٍ تیغتن دسغشب اّجِ هعٌایی خْدسا هی جنایت 

تشیي سُثشاِى زضتی ـ هِاتوا گاًذی ـ صْستِ عاصهاى  دس ؽشق، دس تشاتِشیکی اص آگاٍ

ُای ًین لاسٍ ٌُذ پایاى  هلیًْی آدم گیشد کَ تا هشگِ یافتَ اًتماهی تَ خْد هی

ّچشکیِي کؾویش ّ   چالَ خًْیيّّکوش ّچاٍ  ٍدسکْ یکنّ ّ تا لشى تیغت پزیشد ًوی

 تلعذ. دیْسًذ ُش سّص آدم هی

گزاسد،  سا تَ ًوایؼ هی گی تشدٍتشیي ًْعِ  عت کَ صؽت خٌایاتِ زضتی ًاِم کتاتی

 گیِبردهاًذ تی آى کَ تَ  دّختَ چؾن گانِبردهدس تشاتش چؾواًی کَ تاسُا تَ 

 یا تَ چؾواى خْد ؽک کشدٍ تاؽٌذ. ُا اًذیؾیذٍ تاؽٌذ ّ آى

یی،  عت اعطْسٍ عت گضاسؽی، هتٌی عت پژُّؾی، هتٌی هتٌی خٌایات ِزضتی

 .عت ؽاعشاًَ ّ داعتاًی سّاًی، هتٌی –عت فلغفی  هتٌی

زضتی  ُا ًیغت. خٌایاتِ  کذاِم ایي ُا اعت، ّلی ُیچ خٌایاتِ زضتی ُوَ ایي

یی سا  کَ فضای یگاًَ عت ُایی ُا ّ پاسٍ . تکَستِبوِىمِپیٌستوِگسستی

ًْؽتاس غیاب هؤلف دس زضْس . عت تشای تْلیذ پغاهتي هتٌی پیؼ. اعت ایدادکشدٍ



تش ّ  فضایی کَ دس آى ؽکٌدَ .تشعویت ؽٌاختي صذا ُا ّ تفاّت ُاعت .اعت

تا ًاهی ّ  دس دادگاُی دیگش ن تاسِ دیگش ّگش، هظلْم ّ ظالن، هسکْم ّ زاک ؽکٌدَ

دس تفکش ّ  ستِپرسشیخٌایاتِ زضتی  .ؽًْذ هی دیگش تَ دادخْاُی فشاخْاًذٍ

دسگیش تا ًمذ ، اًذیؾَ اًغاِى سُاؽذٍ اص تٌذ ّ دستٌذ، سّی آّسدٍ تَ داد ّدادخْاُی

  .فشاهْؽیزظ ّ 

سّد،  یًوی ّصًگی فشُّای لْهی ّسًگ ُا ّهشداب گٌذابدس زضتی خشاِم هتِي خٌایاتِ 

یی  خاهعَ ُای تاسیکِ  ساٍ ّ ُا ُای تاسیک ّ ًیوَ تاسیک ّ پل اص هعاتش ّتًْل

اػ ٌُْصُن تأسیخ ّ ضِذ تأسیخ اص  کَ تشای سّؽٌفکشِ تَ فشدیت ًشعیذٍ»گزسد هی

همْلَ افغاًغتاى  گشدد. تاجِ گٌذهی ازوذؽاٍ ّ عاطِْس اهیش عثذالشزواى آغاص هی

گشدد.  شاعاًی هفِْهضدایی هیّ ظشایف خ ًفغَ تَ ّعیلَ ؽْس اػ فی هخیلَدس

ؽْد، ُن  تاساى هی اػ گلْلَ دس زافظَ تأسیخی گًَْ کَ دغذغَ خشاعاى ُواى

دُذ کَ  ّغِن ایي گشایؼِ ؽاعشاًَ ّ تخٌیکی سا پشداختي تَ هفاُیوی تؾکیل هی

ٍِ خْیؼ، ُیچ گاُی تَ دعتگاٍ  اص فشِط لطعیت ّ پافؾاسی تَ ساعتیي تْدِى سا

ُای عملالًیت هذسى ّ پغاهذسى سا  سعاِص هفِْهی کَ تتْاًذ اسصػهٌعطف ّ کا

 «*گشدد. خزب کٌذ، تثذیل ًوی

َِ آّیختَ دس خٌایاتِ زضتی ًوایؼِ تاسصى تشّتِ هاتشیالیغِن »ُای عاصهاى یافت

عْصاًٌذ  هی تشعذ،خٌگل اعپاستاکْط ؽاى تَ ًافِ  کَ دعت آى تی *«*عت تأسیخی

 ٌذ تَ ُدم ّ ُدهثالَ گزاس ّ گزسِ تشژًفی.کٌٌذ تا تشع ّ آؽْیتظ تشپا هی



خلمتی هالثل. اعت دس « دًیای ؽداعِ خذیذ»ُای  خٌایاتِ زضتی صسٌَ

ًوایی کَ خض یک سًگ، یک ؽعاس ّ یک ساٍ چیِض دیگشی  ُای آدم دعتگاٍ

 ؽٌاعٌذ. ًوی

 ُاًوا آدم

 ُا  ًام 

 ُا.  ّ پشّگشام 

ًفظِ رٌُی خٌایت ّ فکش  دس گفتگْ تا اًذیؾَ ُاعت ّ»هؤلِف خٌایاتِ زضتی 

 «***خاِى خاًیاى. خٌایت تا دس داد ّ گشفت تا کالثذُای تی

 ُای پش اص گفتگْ ّدیالْگِ خاًیاى!؟ لذس خالی اعت کتاب چَ

دس خٌایات زضتی  ًْعی اص تشخْسد ّ ًْعی اص اسایَ ؽذى اعت ،خٌایاتِ زضتی 

 : زمیمت ؽشذ ّ تغِظ چِاسآؽْیتظ اعت

ٍِ  -آؽْیتظِ اّل هخِْف اگغا، دٍ ُضاس اًغاِى هغوا تَ ضِذ اًمالب سا اص  دعتگا

تشد ّ اص آى خا دعتَ  عواست هیُای ًْ گاٍ اساتِ دّلتی تَ ؽکٌدَُای اد تِکاّی

 فشعتذ. ُا هی دعتَ تَ اعذاهگاٍ

کٌذ ّ طی عَ هاٍ خٌایت ّ خؾًْتی تَ  اگغا تَ کام تکاهل هی -آؽْیتظ دّم

 دُذ. پٌِای لشّى اًدام هی

ٍِ اعتخثاساتی لشى تیغتن ؽکل هی خْفٌاک -ْمآؽْیتظ ع ّ  گیشد تشیي دعتگا

 افتذ ـ خاد. تَ خاِى هشدم هی



ٍِ خٌایت غتشدٍگ -چِاسم آؽْیتظ -سعذ تَ ّصاست هی گی تؾکیالتِ دعتگا

 ****ّاد.

 ؽًْذ. ُای ُذایت تمذیظ هی دس دسِّى ایي چِاسآؽْیتظ اعت کَ سخالَ

پایاى تَ هسکِْم  تا ًگاُی هولْ اص تشطِ تیکافکا دس تشاتش لثخٌِذ ًادسعلی پْیا 

 دّصد. دیگشی چؾن هی

 :سعذ ُا فشیادی تَ گْػ ًوی تشؽت سا دس تسول ًاپزیشی سًح

 ک آگاُین کَ ًفشت داؽتيًی

 زتا گی ٍ اص فشّهای

 ها سا صؽت هی کٌذ سخغاسٍ

 ک آگاُین ًی

 زتا  کَ خؾن گشفتي تش تیذادگشی 

 کٌذ خؾي هیصذای ها سا 

                                    

آیذ ّ ًَ دس هتِي  عت. ًَ دسهتِي تیگاًَ تَ صذا دسهی خاهْؽیها اها آؽْیتظِ 

خْدی. ؽایذ ُن ایي ًخغتیي صذای آؽْیتظ ها تاؽذ کَ دس آهیضػ تا هتِي 

ّ زضْس فِن لصَ هتٌی کَ اص غیاب هعاًی  اعت. گی هؤلف تَ صذا دسآهذٍ صًذٍ

ّ هتي دس کٌذ  گی خْد ، هؤلف سا اص خْد ززف  هی، هتٌی کَ  دس پشاگٌذٍ هیکٌذ

 :هاًذ خْیؾتي خْیؼ ؽٌاّس هی

تشین کَ دّتاسٍ تکشاس  کاّین ّ تَ صیشِ پشعؼ هی خٌایت ّ خیاًت سا تشای آى هی

 ًگشدد.



عت کَ دس افغاًغتاى اتفاق افتیذٍ اعت،  خٌایِت عاصهاى یافتَ زضتی سّیذادی

 چَ تاٌُْص افتذ، چٌاى اق هیکؾف، فاػ ّ تأّیل ًگشدد، تاصُن اتفاگش ایي چیض 

اعت، اها عؤال دسیي ًکتَ پٌِاى اعت کَ چَ چیضی س ا چَ  تالّلفَ اتفاق افتیذٍ

اػ سا تَ تاصخْاًی ّ تفغیشُای  ًوْد ّ تشسعی ، افؾاکشد  صهاًی ّ چَ گًَْ کؾف

 تشعپشد؟ تاصٍ

ك تَ هعٌای هعلضتی فضای خْاًؼ سا تا ًْسِ یاتِ زّسِّد هتِي پیؾیٌیاى دس هتِي خٌا

 کؾاًذ. غتشدٍ هیُای سًگاسًگِ هعٌاُای گ خلٍْ

ّلتی اص زدن عی عالَ فاصلَ ّ اص سّصگاِس تْلیِذ هتي ّ دسیافِت هتي عخي تَ 

این. هثال سا اص  یی ًذاؽتَ آیذ تْ گْیی اص زدن خٌایت تَ یک هعٌا فاصلَ هیاى هی

 عت دس ًمؾی دیگش. خٌایت زضتیآّسم کَ آى ُن  خای دیگشی هی

ـ ُن تَ ها اص لتِل عَ ُضاس هعلن ّآهْصگاس تٌِا دس عَ ّالیت ـ ّسدک، لْگش ّ پکتیا

تا کاسکشد  زکوتیاسگلثذیي  -زدِن عی عال فاصلَ داسین، ّلی تا عاهل خٌایت

تَ  سا دس هتيِ  یی ًذاسین. ایي ّ زدِن دیگشی اص خٌایت ُشگض فاصلَ -ی آى ی ؽثکَ

سا تَ  آى ،ُای عپیِذ هتي  تْاى یافت، اها دس خظ خٌایاتِ زضتی ًویافتادۀ تعْیك 

 تْاى خْاًذ. سّؽٌی هی

هیشد، دختشػ تا خْسدِى  ًاهَ هاسکظ سا ـ پظ اص آى کَ پغِش کْچکؼ اص فمش هی 

عپاسد،  دُذ ّ خاى هی گی ًاِى خؾک ّ کچالْ هماّهتؼ سا اص دعت هی ُویؾَ

تشد ّ  اس هیُاّاؽیای ًاچیض دیگش تَ تاص تچَُای  خْدػ پتلًْؼ سا تا کفؼ

اعتشیت لٌذى ٌُگاِم تفتیؼِ خاًَ فمیشاًَ خاِم تضئیٌی  فشّؽذ. پْلیظ دیي هی

تَ اتِام دصدی دعتگیش ّ صًذاًی  اتیٌذ ّ هاسکظ س گی هاسکظ سا هی یادگاس خاًْادٍ



دس  ُویي پْلیظ هیشد. ّ پظ اص آى کَ اػ ُن هی کٌذ ّ تٌِا پغش تالیواًذٍ هی

 ًْیغذ: گضاسؽی هی

تشیي ّ  هاسکظ تَ سغِن خْی ّ زؾی ّ تیمشاسػ دس هماِم ؽُْش ّ پذس ًدیة

 خْاًین: تشیي هشد اعت ـ تَ اًگلظ هی هالین

اص دس ّ دیْاس تش عشم تال تاسیذٍ، اها تاصٍ زاال هعٌای تذتختی سا فِویذٍ »

 «*****ام.

مبارزهِطبقاتیِْیغذ، ً سا هی سرمایوِدس ُویي زال ّ سّصگاسی کَ رکش ؽذ،

ًْیغذ ّ دس عیي  سا ًْؽتَ اعت. صذُا همالَ هیىجدىمِبرًمرِّ  درِفرانسو

هشدی سا کَ دکاى خادّیی داؽت، اها ُشگض پِْل »لصَ  زال تشای کْدکاًؼ ُن

 ًْیغذ. هی« عیاٍ دسخیثؼ ًثْد

، عشگشداى اعت ُای هتفاّتی تَ گًَْ دس ُوَ خای کتاب خٌایاتِ زضتیؽثسی 

 :ٌمغن ّ هتکثشآّای ه

ُا ّ  هتشعکُا ّ  آدم لشهضیيزاکواى، دسًوایؼِ ّ هذازی دس تضِم عیؼِ 

ُا ّ  ًعشٍدس ، ی خاًیاى ُا گاٍ ؽکٌدَصخوِای سّذ ّ  ، دسصتاى  تی  ؽعاسُای

پْیا، دس  ۀگی اسادی صًذاًیاى، دسًام ُای ایغتادٍ دسلسظَ ،پْلیگْى ُای ؽِیذاى

 ؽعِش عشهذ ّ...

 ٌایاتِ زضتی اّجِ یک داعتاى اعت:عخِي آخشِ کتابِ خ

 صهیي خاهْػ

 آعواى خاهْػ



 کٌیضکی دسهتي ّ دستشاتشهشِد هسکْم. 

 خْ ّ ّاتغتَ تَ فشهاًشّایاى.کٌیضکی صیثا، ّلی صؽت

َِ غالهی. -عْی هتي ؽِخاًوی خْاى دسآى  فشهاًشّای کؾْسی ّ دلثغت

 عت: صذایی دس پغوٌظش خاسی

 صهیي ُچپ اعت

 آعواى ُچپ اعت

 خْاًذ: هیکٌیضک 

 خغتدْ چیغت

 آسصّ چیغت

 کٌذ. ؽِخاًن ُن صهضهَ هی

 چکذ. ًْیغذـ هی هیاًگاس دس ُواى زال  گضاسـ ُای هتي خْى اص کلک

 ؽْد، کٌیضک اص خاهْؽی تیضاس اعت ّ اص صذای هشد اسضا هی

 ؽْد. تا هتِي هْعیمی اص دسِّى خْدػ ُوصذا هی 

  ّ خٌْى ؽِخاًن دسفْساِى ازغاعات

 ِى خْىّهشد دسفْسا

 ؽًٌْذ. هی هتفاّت ُای هتِي هْعیمی ّ صذا سا تاگْػ



 

 دّاصدٍ خٌْسی دُّضاسّدٍ - عْیظ

 

َِ هسوذؽاٍ فشُْد.کتابِ * اص  خٌایاتِ زضتی ًْؽت

 .خا ** ُواى

 .خا ***ُواى

 .خا ****ُواى

َِ  ـ دیذاسی اص کاسل هاسکظ ـ ***** اص همالَ  .هاسیْتاسگاط یْعا ًْؽت

ُا  دستشاتشُای ّاژٍُا،  دس چاپِ تعذی دس تصسیر ّاژٍتی تزکش: کتابِ خٌایاتِ زض

ُا ّ دسکل اصًظش ؽکل تَ ّیشایؼ  خایِی ًؾاًَ تشای خْاًٌذٍ فاسعی صتاى، دسخاتَ

 خذی ًیاصهٌذ اعت.


