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 یسایس لیلحت و نامتفگ ۀیرظن رب ییهمدقم
 

 
 1ْسیِکَکرَواتَس سِنای و تروه دیوید :ناگهدنسیون

 یمیحر نامحرلابیجم رتکد :مجرتم
 

 و روهظ یبایدر ،نامتفگ ۀیرظن یدیلک یاههیضرف نییبت :میزادرپیم عوضوم هس یزاسهتسجرب هب راتسج نیا رد
 مولع ۀزوح رد شهوژپ طلسم یاهدرکیور رگید زا ار قیقحت شور نیا هک ییاههار یبایزرا اب هیرظن نیا یریگلکش
  2.نامتفگ ۀیرظن قطنم و یساسا میهافم حیضوت و دزاسیم زیامتم یعامتجا

 
 نامتفگ ۀیرظن نیداینب تاضورفم
 یوس زا یخیرات تروص هب اهانعم نیا و دنا رادانعم اهشنک و ءایشا مامت هک تسا رواب نیا هب نامتفگ ۀیرظن

 کی ثادحا حرط ریسم رد هک دیریگب رظن رد ار یلگنج هنومن روط هب .تسا هدش هداد اهنآ هب مکاح صاخ یاهماظن
 یقلت دیدجهارگرزب داجیا حرط عیرس قیبطت هار رد یعنام ییهدع یارب دیاش لگنج نیا )۱ .دراد رارق یمومع ۀداج
 دیدهت دروم یعیبط ثاریم زا یدامن ای )۳ و دوش هتشادنپ ناسانشتعیبط و نادنمشناد ۀقالع دروم ناکم ای )۲ ،ددرگ
 ار نآ تیمها و تیوه هک ددرگیمرب ییینامتفگ یاهماظن هب لگنج نیا یانعم ،دشاب هچره ناتساد .ددرگ دادملق یلم
 رمتسم قنور و دشر هار رد یعنام ای یفرصم رازبا دیاش تخرد یداصتقا یزاسنردُم یاهنامتفگ رد .دنهدیم لکش
 طیحم یاقب یداینب و یساسا یاههفلوم نکمم ناتخرد ،تسیزطیحم رادفرط یاهنامتفگ رد اما .دوش یقلت یداصتقا
 یاههتخاسرب ،اهنامتفگ نیا زا یکیره .دندرگ یقلت یگهدنزرا و ییابیز دازنورد رصانع ای و دنهد لکش ار تسیز
 و دننکیم رارقرب فلتخم 3یاهسیتکرپ و ءایشا نایم ار رادانعم طباور زا یماظن هک دنا یییسایس و یعامتجا
 رد .دننک تیوه بسک دنناوتیم اهنآ زا هدافتسا اب یعامتجا نارگشنک هک دنزاسیم مهارف ار یییگهژوس یاهتیعقوم
 »نایارگموبتسیز« ،»نایارگتعیبط« ،»هعسوت ناراداوه« هب دناوتیم یگهژوس یاهتیعقوم نیا میدرک هیارا ام هک ییهنومن
 ار یتوافتم یاهنامتفگ دننکیم شالت یسایس یاههژورپ ،نیارب هوالع .دوش هداد تبسن »تسیز طیحم ناراداوه« ای و
 تروص هب ار اهسیتکرپ و اههژوس تیوه ات دنهد دنویپ رگیدکی اب نیعم ییانعم ٔهزوح کی رب طلست ای میظنت فده هب
 .دنشخب ناماس ییهژیو

 تیعقاو هک ار ییاهنامتفگ یعامتجا یاهسیتکرپ هک دزادرپیم ییاههار یسررب هب نامتفگ ۀیرظن ساسا نیا هب
 هک دنا نکمم یلیلد هب اهسیتکرپ نیا .دنزادرپیم اهنآ اب هلباقم و زیتس هب و دننکیم یدنبلصفم ،دنزاسیم ار یعامتجا
 و مهف یارب .دنبای تسد یمیاد تابث هب ییانعم یهزوح کی رد دنناوتیمن و 4دندنمنامز و یفداصت ییانعم یاهماظن
 5.میتسه نامتفگ لیلحت و نامتفگ ،ینامتفگ یاههلوقم یدربراک یاهفیرعت دنمزاین ،میهافم و اههرازگ نیا حیضوت

 ترابع هب .دریگیم لکش نآ بوچراچ رد اههژبا یتسه هک یییرظن قفا :درک فیرعت نینچ ناوتیم ار ینامتفگ
 ۀتخاسرب ۀدمع یاهتوافت و دعاوق زا یماظن هب یگهتسب اهنآ یانعم نوچ ،دنا نامتفگ عوضوم اهزیچ مامت ،رگید
 ندادلیلقت یانعم هب ،رادانعم ۀدمع یاهتوافت و اهسیتکرپ زا یقفا یانعم هب ،ینامتفگ زا تشادرب نیا 6.دراد یعامتجا
 و دیدرت و کش ندزرود اب نامتفگ ٔهیرظن سکعرب .تسین ناهج تیهام ۀرابرد دیدرت مزلتسم ای نابز هب زیچ همه
 هب .میربیم رس هب رادانعم ءایشا و دنمتلالد یاهسیتکرپ زا یناهج نورد رد هشیمه ام هک دنکیم لالدتسا ییارگنامرآ
 ،یزادنامشچ زا ،ناهج نیا یزاسموهفم و رارف ددص رد هک ار ییاهشالت مامت یقطنم هاگن زا نامتفگ ۀیرظن ،ساسا نیا
 ددرگیم لوق لقن اهنآ زا ترثک هب هک یترابع رد هرابنیا رد فوم و ولکل 7.دنکیم یقلت ضقانتم ،دناینامتفگارف
 :دنیوگیم
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 دوجو رکف زا نوریب یناهج ایآ هکنیا اب دناهتفرگ لکش نامتفگ عوضوم ناونع هب اهزیچ همه هکنیا تیعقاو
 لقتسم هک تسا ییهثداح یگنس نداتفا ای هلزلز .درادن یراک ییارگنامرآ/ییارگعقاو لباقت عوضوم اب و ریخ ای دراد
 کی« ۀباثم هب هثداح کی و عوضوم کی ناونع هب اهنیا تاییزج و لیصفت اما .دتفایم قافتا ام تساوخ و هدارا زا
 و عوضوم نینچ تیدوجوم زا اجنیا .دراد ینامتفگ ۀزوح راتخاس هب یگهتسب »دنوادخ مشخ یلجت« ای »یعیبط ۀدیدپ

 یعوضوم ناونع هب دنناوتیم اهنیا هکنیا یاعدا زا لب ،تسا هتفرگن تروص راکنا رکف ۀزوح زا نوریب ییهثداح
 ییاههژبا نینچ هک تسین نیا دوشیم راکنا هچنآ .تسا هدش راکنا دنریگب لکش ینامتفگ ۀزوح کی زا نوریب
 لکش دنناوتیم ینامتفگ ۀزوح هنوگ ره زا نوریب ییاههژبا نینچ هکنیا یاعدا زا لب ،دنراد دوجو هشیدنا زا نوریب
 8.تسا هدش راکنا ،دنریگب

 »دنا هدش باترپ« رادیانعم یاهسیتکرپ و اهنامتفگ زا یناهج هب اهناسنا ،رگدیاه حالطصا هب و ،رگید ترابع هب
 ای و ،کرد رادانعم یاهسیتکرپ و اهنامتفگ نیا زا نوریب ار اهزیچ دنناوتیمن نانآ .دننکیم یگهدنز یناهج نینچ رد و
 9.دننک رکف اهنآ ۀراب رد

 ار اهزیچ و اههژوس تیوه هک تسا یرادانعم یاهسیتکرپ زا یاهماظن هب هراشا اهنامتفگ ای نامتفگ زا ام فده
 ًاتاذ هک دنا ییاهسیتکرپ و یعامتجا طباور زا یییمامضنا یاهماظن اهنامتفگ یعازتنا حطس رد 10.دنهدیم لکش
 یاهیشکزرم و مسینوگاتنا تخاسرب یپ رد هک تسا یلاکیدار لمع ۀداز نانآ یریگلکش نوچ ،دنشابیم یسایس
 تردق قشم اب هارمه هشیمه اهنامتفگ تخاسرب ،نیارب هوالع .دیآیم نایم هب »اهینوریب« و »اهینورد« نایم یسایس
 نایم طباور یدنبتروص و تالامتحا زا یخرب فذح و درط مزلتسم اهنامتفگ تخاسرب و یهدلکش نوچ ،دنا
 هشیمه هک دنا یییخیرات یاههتخاسرب و 12یفداصت ،دنمنامز اهنامتفگ نانچمه 11.تسا یعامتجا فلتخم نارگشنک
 ۀدننکاجیب ثداوح تاریثأت ربارب رد نانچمه و دناهدش فذح نانآ دیلوت نایرج رد هک یییسایس یاهورین یوس زا
 13.دنشابیم ریذپبیسآ ،طلسم یاهورین ۀرادا زا نوریب

 تروصنیا هب .تسا ینامتفگ یاههعومجم ۀباثم هب اههداد و یبرجت ماخ داوم لیلحت ،نامتفگلیلحت زا فده
 ،یخیرات ثداوح ،اههینایب ،اهشرازگ ،اهینارنخس نوچ ینابزریغ و ینابز ۀدرتسگ یاههداد ،نامتفگ نارگلیلحت
 ادیرد لوق هب نوچ .دننکیم یقلت »راتشون« ای »نتم« ار اهداهن و اهنامزاس یتح و اههاگدید ،اهتسایس ،اههبحاصم
 یدنمتلالد یاهسیتکرپ زا ییهعومجم یبرجت یاههداد ،رگید ترابع هب 14.»درادن دوجو نتم زا نوریب یزیچچیه«
 رداق ار اههژوس هک دننکیم مهارف ار یطیارش ،نیاربانب 15.دنهدیم لکش ار نآ »تیعقاو« و »نامتفگ« هک دندرگیم یقلت
 ات دزاسیم رداق ار نامتفگ نازادرپهیرظن ،عوضوم نیا .دننک هبرجت ار اهسیتکرپ و تاملک ،اهزیچ ناهج ات دنزاسیم
 هتشاد ییاونمه نانآ ۀناسانشیتسه تاضورفم اب هک دنهد هعسوت تایبدا و نابز ۀیرظن رد ار ییاهشور و اهکینکت
 ۀیرظن ،نامتفگلیلحت رد وکوف ۀناسانشرابت و هناسانشهنیرید یاهتفایهر ،ادیرد یواکاو شور لماش اهنیا .دشاب
 ناکل یوس زا ًادعب هک-نسبوکای زاجم و هراعتسا میهافم ،نابز یوحن و یفرص یاهبطق نایم یروسوس زیامت ،تغالب
  16.دنوشیم ،فوم و ولکل توافت و یزرامه قطنم و -تفای هعسوت یواکناور رد

 زا .تسا یبرجت یاههنومن رد نامتفگ ۀیرظن یریذپتسبراک ددرگیم حرطم هنیمز نیا رد هک ییاهشسرپ زا یکی
 هب .دباییم رولبت یزادرپهیرظن و ییارگهبرجت ۀناگود یاهماد زا زیهرپ زاین روحم رد لکشم نیا ،نامتفگ ۀیرظن رظنم
 نییبت رد قیقحت یشور ۀباثم هب ار یرظن تفایهر یساسا شقن نامتفگ نازادرپهیرظن هکیلاحرد ،تفگ ناوتیم راصتخا
 ره یزاسعبات زا ات دننکیم شالت و هدرک در ار یتسیویتیزوپ و ارگهبرجت ضحم یاهدرکیور ،دننکیم قیدصت اههژبا
 ۀیرظن دربراک یاج هب ،رگید ترابع هب .دننک یریگولج نآ یقطنم و یرظن میهافم یعازتنا بوچاچ رد یبرجت ۀنومن
 دوخ رد ار زاین دروم میهافم دننکیم شالت نامتفگ نازادرپهیرظن ،اهزیچ زا ییهعومجم رب نآ لامعا و دوجوماشیپ
 هب یریذپدربراک دنور رد یرظن پوچراچ قطنم و میهافم ات تسا نیا شهوژپ عون نیا فده .دننک یدنبلصفم شهوژپ
 ۀجیتن هک هعماج زا ارگلیلقت و روابتاذ یاههیرظن اب درکیور نیا .دشاب رییغت لباق و ریذپفاطعنا ،زاب یفاک ۀزادنا
 نامتفگ ۀیرظن .تسا فلاخم ،دنهدیم شهاک ار اههدیدپ مهف رد تیقالخ لامتحا و دننکیم نییعت لبق زا ار شهوژپ
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 حیضوت و نییبت ار یبرجت دیدج یاههنومن دنکیم شالت نوچ ،تسا شهوژپ ۀمانرب کیناگرا ۀعسوت فلاخم نانچمه
 .دیامن

 
 یسایس لیلحت ۀدمع یاهدرکیور و نامتفگ ۀیرظن
 مولع رد شهوژپ ۀزوح رد دوجوم یاهمیاداراپ رد هتفهن یاهفعض رد هشیر نامتفگ ۀیرظن ۀعسوت و روهظ

 و 18ییارگدرخ 17،ییارگراتفر ۀناراگناهداس یاهدرکیور هکیلاح رد نامتفگ ۀیرظن .دراد یعامتجا
 ۀزوح رد ارگریسفت یاهوگلا و یعامتجا ییارگتخاسرب ،مسیسکرام دقن زا ،دنکیم در ار 19یروابتفای/یسیویتیزوپ
 رد ندیشیدنا یارب یعیدب و رکب یاههار ،نیاربانب .دریگیم هیام 20ربو سکام یاهراک نوچ یعامتجا مولع رد شهوژپ
 ،یعامتجا یاهشنک حیضوت رد اهتیوه و عفانم شقن ،یسایس تیلماع و یعامتجا راتخاس نایم هطبار ۀنیمز
 یتاقبط ۀزرابم لصا نامتفگ ۀیرظن .دنکیم هیارا یخیرات و یعامتجا رییغت تشرس و اهسیتکرپ و یناعم یگدینتمهرد
 رسوتلآ و یشمارگ یاهراک ندرک هزیلاکیدار اب .دشکیم شلاچ هب ار کیسالک مسیسکرام رد یداصتقا ربج و ارگلیلقت
 یواکاو هب نامتفگ ۀیرظن ،نابز ۀنایارگراتخاساسپ دقن زا ماهلا اب و یژولویدیا و تسایس یتسیسکرام تشادرب زا
 موهفم و دزادرپیم هتفای لیلقت یتاقبط تازرابم لصا ای تاذ هب نآ رد اهتیوه همه هک مسیسکرام یسانشیتسه
 هک دنکیم یقلت ینیدامن مظن ناونع هب ار هعماج نامتفگ ۀیرظن ،راک نیا اب .دنکیم یفرعم ار نامتفگ دنمهطبار
 طباور و یداصتقا دنور ربج اب هک یتاقبط ۀزرابم یارگرهوج لصا هب دناوتیمن نآ رد یراتخاس نارحب و مسینوگاتنا
 .دبای لیلقت ،ددرگیم نییعت نآ زا یشان

 ییهقبط تاذ یوس زا و دنا 21یفداصت و یلامتحا ینامتفگ ۀزوح کی رد کیژولویدیا رصانع مامت هک انعم نیا هب 
 .دزاس صخشم و نییعت لبق زا ار یعامتجا تارییغت یاهدنور هک درادن دوجو ییهمانرب ای ییهقبط ًالصا .دنوشیمن نییعت
 نوچ یسایس قطنم و میهافم تیولوا روحم رد هک دنکیم حرطم ار یلیدب یموهفم بوچراچ نامتفگ ۀیرظن ضوع رد
  .دنا هتفرگلکش 22ییاجیب و مسینوگاتنا ،ینومژه

 و یعامتجا ۀتخاسرب یاهانعم نایم ِکیکفت هب نامتفگ ۀیرظن ،ییارگراتفر کتینومره دقن هب اکتا اب ،نیارب هوالع
 و 25چنیو 24،رلیات 23،ربو یاههتشون زا یسأت هب .تسا فلاخم اهشنک و یسایس ینیع یاهراتفر و اهلیوأت
 اب ریذپانییادج تروص هب و هشیمه اهسیتکرپ و اهلیوأت ،یناعم هک تسا رواب نیا هب نامتفگ ۀیرظن 26،نیاتشنکتیو
 27.دنراد دنویپ رگیدکی

 ،دنزادرپیمن دنمهفیم ار دوخ ۀژیو ناهج یعامتجا نارگشنک هک ییاههار یگهنوگهچ هب اهنت نامتفگ نازادرپهیرظن
  .دش دهاوخ دودحم رگشنک یعامتجا یاهشنک مهف هب شهوژپ فده دشاب نینچ رگا

 ،دنزاسیم ار اههژبا و اههژوس تیوه هک دندنمهطبار یاهسیتکرپ و ییانعم یاهماظن اهنامتفگ هکنیا هب هجوت اب
  .دنشخبیم مظن ار یعامتجا یگهدنز هک دریگیم تروص ییاهراتخاس تشگرگد و لالخا ،داجیا هب رتشیب هجوت

 هب هک یتیعقاو زا ینیع و لماک تروص هب ار هیرظن ناوتیمن هک تسا نیا داینبکتینومره شیارگ نیا یاهدمایپ زا
 و اههژوس هک دنا یییعامتجا ناهج دنیارب دوخ یرظن یاهسیتکرپ نوچ ،درک ادج تسا نآ ریسفت و نایب لابند
 سدقم مکاح توافت هک تسا انعم نیا هب لوحت نیا ،یعامتجا مولع رد لقادح .دنباییم نآ رد ار دوخ شهوژپ یاههژبا
 .تسا هدیدرگ فیعضت کتینومره مهف و فیصوت و ملع ینیع حیضوت نایم

 یارب ار ینیعم تاحیجرت و عفانم هک ار یسایس یاهلیلحت داینبلقع یاهدرکیور نانچمه نامتفگ نازادرپهیرظن
 در ،دنیامنیم زکرمت یعامتجا یاهماظن ینالقعریغ ای ینالقع درکراک رب ای دننادیم ضورفم یعامتجا نارگشنک
  .دننکیم

 و یداصتقا عفانم یدارفنا یاههبساحم هب هعجارم اب ناوتیم ار نارگشنک یاهدرکلمع ،تسایس زا تشادرب نیا رد
 رد لمع و تخانش رد یعامتجا رگشنک یماکان زا ناوتیم ار هطلس و تردق ۀطبار ای 28درک ینیبشیپ و نایب یصخش
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 29.درک طابنتسا وا یلصا عفانم یاتسار
 یاهداهن ای دنا طبترم مههب و اراک رصانع ۀدنریگربرد هک تسا نیا یعامتجا یاهماظن زا تشادرب ،بیترت نیا هب

 .دنوشیم ینوگرگد راچد هدشنییعت لبق زا یاههار زا و دنربیم رس هب نارحب رد ًامیاد هک ضقانت رد ًاتاذ
 یعامتجا یاهراتخاس یدنمنکممان و یخیرات یگهدوبیفداصت رب نامتفگ نازادرپهیرظن ،اهدرکیور نیا لباقم رد

 .دننکیم در ار یعامتجا تیلماع دروم رد هناروابتاذ یاهتشادرب و دنیامنیم دیکأت
 هب یسایس یاهسیتکرپ ۀجیتن رد هک دندرگیم یقلت یییعامتجا یاههتخاسرب ،اهماظن و نارگشنک ،ضوعرد

 میسرت ییهشقن ات تسا نیا نامتفگ نازادرپهیرظن ۀدمع ۀفیظو .دنا یعامتجا و یخیرات تارییغت راچد رمتسم تروص
 .دنهد حیضوت یسایس یاهقطنم و اهتیعقاو زا هدافتسا اب ار یعامتجا و یخیرات تارییغت نیا و دننک

 ۀیرظن .تسا فلاخم شور و شناد یارگتعیبط و یتسیویتیزوپ یاهتشادرب اب تدش هب نامتفگ ۀیرظن هرخآلاب
 یاهینیبشیپ ساسا و دنراوتسا یبرجت یاهمیمعت رب هک ار تسایس و هعماج یملع نیناوق نتفای یارب شالت نامتفگ
 زا هناراگناهداس یاهتشادرب اب نامتفگ ۀیرظن ،نیارب هوالع 30.دنکیم در ًایوق دنهدیم لکش ار ریذپنومزآ یبرجت

 هتفرگ شیامزآ هب کیتاملبورپریغ ینیع تیعقاو کی ربارب رد یبرجت یاهتشادرب و اههیرظن ًافرص نآ رد هک تقیقح
 31.تسا فلاخم ،دنوشیم

 اهنآ رد لصا هک ،دریگیم هیام یعامتجا یاهشهوژپ یارگلیوأت یاهشور زا نامتفگ ۀیرظن ،تفر هراشا هکنانچ
 هدش اطعا یعامتجا نارازگراک یارب هک دنا یییعامتجا ۀتخاسرب یاهتیوه و ،اهنامتفگ قطنم و روهظ حیضوت و مهف
  32.دشاب لوبق لباق نامتفگ مان هب یبرجت دهاوش یبایزرا و دیلوت یارب یدرکیور ره هک هن انعم نیا هب اما .دنا

 ،تسا لومعم یبرجت یاهشهوژپ رگید رد هکنانچ ،ًامسق شهوژپ یاهیاههتفای بذک و قدص هکیلاحرد
 تیلوبقم نازیم هب هنیمز نیا رد ییاهن تواضق اما ؛دراد نامتفگ ۀیرظن یاهقطنم و میهافم زا یماظن دربراک هب یگهتسب
 .ددرگیم رب یعامتجا مولع ۀزوح نادنمشناد ۀعماج تواضق هب و شهوژپ دروم ۀدیدپ ۀراب رد تاحیضوت

 نامتفگ ۀیرظن :تفگ دیاب 33ددرگیم دراو یرکف ۀلحن نیا هب یهاگ هک ییهنایارگتیبسن تاماهتا باب رد ماجرف رد 
 رتسب کی رد هشیمه نامتفگ نارگلیلحت و نازادرپهیرظن هکنیا رب دیکأت اب ؛ار اهشزرا و عقاو روما نایم عطاق کیکفت
 و لالدتسا ،فیصوت هب نآرب نتفرگرارق اب هک دنرادن یفرطیب 34یسدیمشرا ۀطقن و دنربیم رس هب هژیو یسایس و یخیرات
 35.دنکیم در ،دنزادرپب هنافرطیب تواضق

 
 یهت لاد و یزکرم لاد ،نامتفگ ،یدنبلصفم :نامتفگ ۀیرظن قطنم و نیداینب میهافم 
 تروص هب یعامتجا یاهسیتکرپ هک دزادرپیم ییاههار یبایزرا هب نامتفگ ۀیرظن تفر هراشا هک یروطنامه

 کی رد دوجوم یفداصت/لمتحم رصانع زا ییهعومجم یدنبلصفم زا هدافتسا اب ار اههژبا و اههژوس تیوه دنمماظن
 دیکأت یعامتجا یاهتیوه تیلک ندوب یفداصت/لمتحم رب نامتفگ ۀیرظن هکیلاح رد .دنزاسیمرب ینامتفگ ۀزوح
 ۀنیمز وسکی زا تروصنیا هب .تسا یرورض و نکمم ییهزوح رد انعم یبسن تیبثت هک دریذپیم زین ار نیا ،دنکیم
  .دنکیمن راکنا ار انعم تیبثت و موادت رگید یوس زا و و دزاسیم مهارف ار یعامتجا رییغت مهف

 .دننکیم هیارا تیوه زا تشادرب نیا حیضوت و نایب یارب ار رگید ۀلوقم راهچ فوم و ولکل ،نامتفگ موهفم رانک رد
 همه هک دنا رواب نیا هب فوم و ولکل .یزکرم یاهلاد و داعبا ،رصانع ،یدنبلصفم :زا دنا ترابع هلوقم راهچ نیا
 فیرعت نینچ ار یدنبلصفم نانآ .دنریگیم لکش رادانعم رصانع یدنبلصفمزاب ای و یدنبلصفم قیرط زا اهتیوه
 شوختسد یدنبلصفم لمع نیا ۀجیتن رد نانآ تیوه هک دنک رارقرب ییهطبار رصانع نایم هک یلمع ره« :دننکیم
 ».ددرگ لیدعت

 بلاق رد هک ار یتوافتم عضاوم« نانآ ».تسا یدنبلصفم لمع زا یشان ییهتفایراتخاس تیلک« نانآ رظن زا نامتفگ
 هب دنا هدشن یدنبلصفم ینامتفگ لکش هب« هک ار ییاهیتوافت و ،»دنناوخیم داعبا/دعب ،دناهدش یدنبلصفم ینامتفگ
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 36».دنمانیم رصانع/رصنع دننکیم ادیپ ییاجیب و یعامتجا یاهنارحب نارود رد هک یلایس تیصاخ لیلد
 رگا .دنکیم قلخ ار سکوداراپ زا یعون فوم و ولکل یوس زا انعم یبسن تیبثت و یگهدوبلمتحم لصا نتفریذپ

 رما یگهدوشگ« لیلد هب »داعبا« هب »رصانع« زا راذگ رگا و دندنمنامز و تقوم یعامتجا یاهیدنبتروص و اهمرف همه
  ؟تسا نکمم یعامتجا یدنبتروص ای تیوه هنوگره یریگلکش هنوگهچ سپ 37،دشابیم لیمکتان »یعامتجا

 هب ار رصانع یدنمراتخاس و یریگبلاق ات تسا یزکرم یاهلاد موهفم یفرعم لاکشا نیا هب خساپ نیتسخن
 طاقن ای زاتمم یاهلاد ای اههناشن یزکرم یاهلاد ،نیاربانب .دنهد حیضوت ینامتفگ مظن کی رد رادانعم داعبا تروص
 .دننزیم دنویپ مهاب انعم یبسن تیبثت یارب ار »ییانعم یاههریجنز« ای هژیو ییانعم ماظن هک دنا نامتفگ کی رد یزکرم
 دننام دوجوم یاهلاد زا ییهعومجم ،کاژیژ زا لاثم نیا نتفرگ تیراع اب ،مسینومک یژولویدیا رد هنومن روط هب
 ،دنوشیم یدنبلصفم دنکیم لمع یزکرم لاد ناونع هب هک مسینومک لاد روحم رد یتقو ...و یدازآ ،تلود ،یسارکومد
 مسینومک نامتفگ ینورد داعبا هب رصانع نیا ،یزکرم لاد نیا ۀلخادم لیلد هب ،نیاربانب .دنریگیم دوخ هب یاهزات یانعم
 یدازآ ،دریگیم دوخ هب »یزاوژروب« یسارکومد اب لباقت رد ار »یعقاو« یسارکومد یانعم ،یسارکومد .دنوشیم لدبم
 اب یبسن تروص هب اهنیا یانعم ،رگید ترابع هب .دباییم رییغت تلود درکلمع و شقن و دنکیم ادیپ یداصتقا یانعم
 38.ددرگیم تیبثت مسینومک یزکرم لاد هب عاجرا

 هدیشخب رتشیب ۀعسوت 39»یهت لاد« موهفم یفرعم اب ار ینامتفگ شخبراتخاس قطنم شاهزات یاهراک رد ولکل
 یاهسیتکرپ ،نیاربانب .تسا نکممان یعامتجا ۀزوح یگهتسبورف نامتفگ ۀیرظن رد ،میدرک هظحالم ًالبق هکنانچ .تسا

  .دنزاس رُپ ًاتقوم ار ألخ نیا دننکیم شالت یسایس
 ار دوخ ییهعماج نینچ .دوریمن نیب زا نآ هب زاین اما ،تسا نکممریغ هعماج تیبثت و لیمکت هچرگا ولکل رظن زا

 هعماج لماک عابشا و یگهتسبورف هکنیا مغر هب ،رگید ترابع هب 40.دهدیم ناشن شیوخ تبیغ روضح هار زا هراومه
 نامرآ کی ۀباثم هب هلداعم نیا رد هعماج لماک تیبثت و ندشهتسب ۀشیدنا و رکف اما ،تسا ینتفاینتسد لمع رد
 نامزاس و دنریگیم لکش نکممان یاهنامرآ نیمه داینبرب و روحم رد عماوج ،تروصنیا هب .دنکیم لمع 41نکممان
 لاثم زا ولکل اتسار نیا رد .تسا زاین یهت یاهلاد دیلوت هب اهلآهدیا و اهنامرآ نیا درکراک و روهظ یارب .دنوشیم هداد
  .دنکیم هدافتسا یشاپورف و یعامتجا لاکیدار یمظنیب طیارش نایب یارب 42 زباه یعیبط عضو

 هب مظن یتلاح نینچ رد .دراد روضح تسا بیاغ هچنآ ۀباثم هب »مظن« ،لماک و لاکیدار یمظنیب تروص رد
 یاهشالت رد دنناوتیم یسایس فلتخم یاهورین ،عضو نیا رد .ددرگیم لدبم تبیغ نیا زا ییهناشن هب و یهت لاد
 هب نتفای تسد .دنزادرپب تباقر هب ،دنک رُپ ار هاگیلاخ نیا هک ییاهحرط ناونع هب نیعم فادها ۀیارا یارب دوخ
 43.تسا ألخ نیا ندرکرپ یانعم هب ًاقیقد ییهزوح رد ینومژه

 دنکیم لمع یزکرم لاد ناونع هب هک یهت لاد کی روحم رد اهنت یسایس نامتفگ کی یدنبلصفم ،نیاربانب
 ناونع هب و یزکرم لاد تیفیک و یگهژیو نیرتهدمع ۀباثم هب 44یگدوبیهت رگید ترابع هب .دریگلکش دناوتیم
 .ددرگیم حرطم ،کینومژه یزوریپ ناکما طرش نیرتمهم

 ولکل ،ثحب میمعت رد .دننک لمع نینچ دنناوتیم زین اهلاد رگید اما ،دنکیم هدافتسا مظن لاثم زا ولکل هچرگا
 .دنک افیا ار شقن نیع دناوتیم ،دوش لیدبت یهت لاد هب یسایس رتسب کی رد هک یحالطصا ره« :دنکیم لالدتسا

 45».دنکیم ییامنزاب یهت یاهلاد دیلوت قیرط زا اهنت ار دوخ ،هعماج یگهدوبنکممان هک تسا نکمم یلیلد هب تسایس
 
 تسایس تیولوا
 و روهظ یگهنوگچ شسرپ هب خساپ دنمزاین زونه -یهت یاهلاد و یزکرم لاد یزاسموهفم- لح هار نیا ،لاحره هب

 یسانشیتسه رد ار 46تسایس تیولوا ثحب فوم و ولکل هک تسا اجنیا .تسا یناعم نیا یبسن تیبثت یریگلکش
 هک دنا یسایس یاههدیدپ ًاتاذ ،دندرگیم دیلوت اهنآ طسوت هک ییاهتیوه و اهنامتفگ .دننکیم حرطم دوخ یعامتجا
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 .دنراد هتفهن دوخ رد ار تردق لامعا و مسینوگاتنا تخاسرب
 ییاهورین دیدهت ضرعم رد هشیمه ،دنراد یسایس تلصخ ًاتلاصا یعامتجا یاهماظن هکنیا لیلد هب ،نیارب هوالع

 ولکل ،اهدنورهعومجم نیا روحم رد .دنا هدش درط ییهمانرب و حرط ای ینامتفگ یسایس یریگلکش دنور رد هک دنراد رارق
 ،یعامتجا مسینوگاتنآ میهافم نانآ ،اتسار نیا رد .دنیامن یزیریپ ار نامتفگ یسایس ۀیرظن دننکیم شالت فوم و
 .دراد زاین رتلصفم ثحب و یبایزرا هب میهافم نیا زا کیره .دننکیم یفرعم ار توافت و یزرامه قطنم و ینومژه
 مسینوگاتنآ .تسا رادروخرب یزکرم و یدیلک هاگیاج زا نامتفگ ۀیرظن رد 47یعامتجا مسینوگاتنآ ۀبرجت و تخاسرب
 یانعم هک دزاسیم راکشآ هعماج رد ار ییاهتیدودحم نوچ ،دراد یپ رد یعامتجا طباور رد ار ریذپانیتشآ تیبلس کی
 یزرم دهاوش اهمسینوگاتنا ،نیاربانب .دسرب تینیع و تابث هب دناوتیمن و تسا هشقانم و عازن دروم نآ رد یعامتجا

 و نیعم اهتوافت ماظن رد اهتیوه هک دنهدیم ناشن اهمسینوگاتنا .دنوریم رامش هب یعامتجا یاهیدنبتروص
 هب 48.دنوشیم هدیشک شلاچ هب دنراد رارق یمظن ۀیشاح رد هکینانآ ای ینوریب یاهورین طسوت شیمه و دنتسین صخشم
 هب ناوتیمن ار اهمسینوگاتنآ نوچ 49.دنهدیم لکش ار یعامتجا یاهتیعقاو/یاهتینیع اهمسینوگاتنا ،ساسا نیا
 یاهزرم یریگلکش و اهمسینوگاتنآ تخاسرب .داد لیلقت یعامتجا نارگشنک ییهدش نییعت لبق زا ییاهتیوه و عفانم
 یلامتحا تعیبط و تخاسرب ،تروصنیا هب .دنزاسیم ار یعامتجا یاهتینیع و اهتیوه ،نارگشنک نایم یسایس
 .دنوشیم هعماج و خیرات رد یرابجا و مکاح ،یرورض یاهقطنم تیدوجوم و روضح لامتحا عنام یتسینوگاتنآ طباور
 نیا هب .دنراذگیم شیامن هب اهتینیع و یعامتجا یاهتیوه مامت بلق رد ار 50نادقف اهمسینوگاتنآ ،ناکل لوق هب
 هب .دوش عابشا و رُپ دناوتیمن و ددرگیمن دودسم زگره هک دوریم رامش هب ییهزوح یعامتجا یاضف ،ساسا
 و یبلطهاج و دزاسیم نوگژاو ار نآ یزیچ نوچ دوش هاگن یعامتجا رما تاکوچ رد دیاب یعامتجا یاهتیدودحم
 همه نوچ ،دبایتسد یگهدوبرُپ و لامک هب دناوتیمن زگره هعماج .دنکیم ناریو لامک هب ندیسر یارب ار شایدنمزآ
 لصا نیا 51.درادیم زاب یعقاو تینیع کی ناونع هب روضح و یریگلکش زا ار نآ و تسا تیدودحم راچد نآ رد زیچ
 هب یهت یاهلاد دیلوت و تخاسرب .دزاسیم یمازلا ار یهت یاهلاد تخاسرب ،تفر هراشا نآ هب هکنانچ ،ندوب نکممان
  .دننکیم مهارف ار انعم یبسن تیبثت و یسایس یاهنامتفگ یدنبلصفم ۀنیمز دوخ ۀبون

 یعامتجا نارگشنک هک دنتفایم قافتا لیلد نیا هب یعامتجا یاهمسینوگاتنآ هک دنرواب نیا هب فوم و ولکل
 زا ارم یرگید تیدوجوم هک دتفایم قافتا یتقو 52مسینوگاتنآ ،نیاربانب .دنبای تسد دوخ لماک تیوه هب دنناوتیمن
 نآ ندوب نکممان زا هکلب ،دیآیمن دوجو هب 53یگدوبرُپ زا طباور ،ساسا نیا هب .دراد زاب لماک تروص هب مدوخ ندوب
 هب تسینوگاتنآ یاههورگ ای تمصاخم فرط ودره یارب هبناجود ۀبرجت کی تیوه یگهتسبورف نیا 54.دیآیم دیدپ

 .دوٰر یم رامش
 لادج هب نم اب هک ییورین نانچمه .مشاب مدوخ لماک روضح مناوتیمن نم ،دراد دوجو مسینوگاتنآ یتقو ات

 زا زیربل مسینوگاتنا تروصنیا هب ،تسا نم روضح مدع ۀناشن فرط ینیع روضح .درادن یروضح نینچ دزادرپیم
 55.دنکیم یریگولج نآ لماک تیبثت و نتفای تینیع زا هک دوشیم یرثکتم و ددعتم یناعم

 
 و یگهدوب نکممان نیا فلتخم عاونا ۀعلاطم هب ات تسا نامتفگ رگلیلحت ۀفیظو ،لصا نیا تشادرظن رد اب

 .دزادرپب ،دنوشیم هتخاسرب یعامتجا نارگشنک نایم تسینوگاتنآ طباور رد تیوه دادسنا اهنآ طسوت هک ییاهراکوزاس
 
 توافت و یزرامه قطنم
 یاهماظن تسینوگاتنآ طباور هک دنریگب یفرعم هب ار ییاههار دیاب فوم و ولکل یعامتجا مسینوگاتنا تخاسرب یارب

 یبلس ًالماک تیوه تیدوجوم و روضح یارب یعضوم دیاب هاگنآ ،دوش هداد ناشن رما نیا رگا .دننک دیدهت ار ینامتفگ
 .دشابن ماغدا لباق دوجوم یاهتوافت ماظن رد هک دننک هزیرویت ار یتیوه دیاب نانآ ،رگید ترابع هب .ددرگ وجوتسج
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 هب زرامه و ناسمه یاهتیوه داجیا اب قطنم نیا .دننکیم حرطم ار یزرامه قطنم فوم و ولکل ،راک نیا ماجنا یارب
 نایم یسایسزرم یهدلکش و اهتوافت ماظن ندرک میسقت یزرامه قطنم ندرک لمع .دزادرپیم ینامتفگ ۀزوح کی یفن
 لاح رد یاهتوافت ماظن رد توافت قطنم .دهدیم ماجنا ار نیا فالخ ًاقیقد توافت قطنم هکیلاح رد ،تسا نایرج ود
 لمع مکاح ای فلاخم مظن عفن هب لایس رصانع ندرک همیمض و دوجوم یزرامه یاههریجنز نتسکش مهرد اب ،هعسوت
 نتخاس مکارتم اب ار یعامتجا یاضف دنکیم شالت یزرامه قطنم زا هدافتسا اب ییهمانرب و حرط هکیلاحرد .دنکیم
 ات دنکیم شالت توافت قطنم زا هدافتسا اب رگید همانرب و حرط ،دنک میسقت تسینوگاتنآ هورگ ود روحم رد انعم
 .دنارب هیشاح هب هعماج رد ار فالتخا و دنک اجهباج و فیعضت ار لاکیدار و غاد مسینوگاتنآ

 
 یسایس یگهژوس و ییاجیب ،یگهژوس یاهتیعقوم
 بسک ار دوخ تیوه یعامتجا نالماع ای نارگشنک هک ییهویش یگهنوگهچ دروم رد اهشسرپ ،نامتفگ ۀیرظن رد

 ،اتسار نیا رد .دنا مهم و یداینب یگهژوس موهفم دروم رد و دنیامنیم لمع و یگهدنز تیوه نیا اب ،دننکیم
 و ینامتفگ راتخاس کی رد هژوس یبایتیعقوم نایب یارب یسایس ۀژوس و هژوس تیعقوم نایم نامتفگ نازادرپهیرظن
 .دنوشیم لیاق قرف هژوس یرگشنک

 راذگریثأت ۀیرظن دروم رد ار نانآ یاههاگدید ات منادیم مزال ،فوم و ولکل یاههتشون رد موهفم نیا روهظ مهف یارب
 58،یسانشرادیدپ نوچ یاهزادنامشچ اب تفلاخم رد و 57ناکل و 56دیورف هب اکتا اب .مینادب هژوس دروم رد رسوتلآ
 یییتاذ یاهتفص اب ای دوخ یاهشزرا و اههدیا قلاخ ناونع هب هژوس هب هک 60،ییالقع باختنا ۀیرظن ای 59یروابهبرجت

 مان هب وا زا هچنآ ای کیژولویدیا یاهسیتکرپ طسوت اههژوس هک دنکیم دیکأت رسوتلآ ،دننکیم هاگن یزرودرخ نوچ
 و یتسیک تیوه دارفا رگید ترابع هب .دنوشیم هتخاسرب دربیم مان 62ندادرارق باطخ دروم ای 61حاضیتسا/ندناوخارف
 ،اهنییآ ،هاگآدوخان یاهسیتکرپ زا ییهعومجم ماجنا اب و اهتیعقوم زا یخرب رد نتفرگرارق اب ار هعماج رد دوخ شقن

 زا رسوتلآ ۀیرظن فوم و ولکل رظن زا 63.دننکیم بسک ددرگیم نانآ تیوه و تیصخش فرعم هک ییاهرواب و اهتنس
 یاهیدنبتروص زا یلقتسم ۀزوح یبسن روط هب کیژولویدیا یاهسیتکرپ ؛کی .تسا صقان و اسران تهج ود
 طسوت اههژوس ؛ود .دراد رارق یعامتجا یاهسیتکرپ تیلک و نامتفگ ۀدیا اب لباقت رد هرازگ نیا .دنا هدش یقلت یعامتجا
 ،تشادرب نیا .دنا هدش نییعت لبق زا یعامتجا یساسا یاهراتخاس طسوت هک دنوشیم هتخاس یکیژولویدیا یاهسیتکرپ
 یعامتجا مکاح و دوجوم لبق زا یاهراتخاس ضحم تاریثأت دمایپ هب ار یعامتجا نارگشنک ینادرگدوخ ناوت و لالقتسا
 ییهژوس ؛فافشدوخ و هچراپکی ۀژوس ۀراب رد ار رسوتلآ دقن فوم و ولکل هکیلاح رد ،رگید ترابع هب .دهدیم لیلقت
 هتخاسرب ینامتفگ تروص هب اههژوس تیوه هک دنراد لوبق و دنریذپیم ،تسا دوخ یاهدرکلمع و اههدیا ۀمشچرس هک
 یگهژوس و یگهژوس یاهتیعقوم نایم نانآ ،لباقم رد .دنباتیمنرب ار رسوتلآ ۀیرظن ۀنایارگربج ییاهتلالد اما ،دنوشیم
 راتخاس کی نورد رد ار اههژوس یاهتیعقوم ،لوا ۀلوقم ،وکوف یاهتشادرب هب اکتا اب 64.دنوشیم لیاق توافت یسایس
 درف« ره هک دناسریم هلوقم نیا ،هژیو عفانم اب هچراپکی و نوگمه ۀژوس یاج هب 65.دزاسیم صخشم ینامتفگ
 ،»هایس« ار دوخ دناوتیم نامز کی رد ًالمع درف کی .دشاب هتشاد یگهژوس توافتم تیعقوم نیدنچ دناوتیم 66»یمامضنا
 لصا ،نیاربانب .دوش هداد رارق اهتیعقوم نیا رد دناوتیم نامز نیع رد ای دنک یفرعم »نز« و »یحیسم« ،»طسوتم ۀقبط«
 دیلوت یعامتجا نارگشنک ۀباثم هب اهنآ طسوت نارگشنک هک دزادرپیم یفلتخم لاکشا نایب هب یگهژوس یاهتیعقوم
 لمع و شنک هب تسد یعامتجا نارگیزاب هک دزادرپیم ییهویش نایب هب یسایس یگهژوس لصا رگید فرط زا .دنا هدش
 ندادزایتما هب لسوت ای ییارگراتخاس ۀیرظن رد رگشنک رب راتخاس ندادحیجرت زا بانتجا یارب ،رگید ترابع هب .دننزیم
 شنک هک دنکیم لالدتسا ولکل ،تسا حرطم ییارگدرف یتخانششور یاههلحن رگید رد هکنانچ ،رگشنک هب هنابلطواد
 تسد هب ار دوخ تیوه هژوس اهنآ طسوت هک دریگیملکش ییینامتفگ یاهراتخاس ندوب یلامتحا لیلد هب اههژوس
 ییاهدنور هب نامتفگ ۀیرظن رد ییاجیب ۀلوقم .دنادیم ضورفم ار 67ییاجیب ۀلوقم تیدوجوم ًاعبط ثحب نیا .دروآیم
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 طسوت راتخاس کی »ندرکزکرمتمریغ« نیا 68.دنزاسیم المرب ار ینامتفگ یاهراتخاس ندوبیلامتحا هک دنکیم هراشا
 مهرد ار دوجوم لبق زا یاهتیوه 69،یعامتجا یگدنز ون یاههزوح هب یتسیلاتیپاک طباور ۀعسوت نوچ یعامتجا یاهدنور
 .دنتسین )هنامخزناور( کیتامورت ثداوح اهنت اهییاجیب اما .ددرگیم هژوس یارب تیوه نارحب قلخ ثعاب و دنکشیم
 رارق دیدهت دروم ار اهتیوه وسکی زا اهنیا رگا« :دیوگیم دروم نیا رد ولکل .دنراد زین هناقالخ یاههبنج اهنیا
 اهییاجیب رگید ترابع هب 70».دنریگیم لکش اهنآ یور دیدج یاهتیوه هک دنا ییاهداینب ،رگید یوس زا ،دنهدیم
 هک دننکیم قلخ 71نادقف و ألخ ینعم حطس رد ،دننزیم مهرب و دنزاسیم لتخم ار اهنامتفگ و اهتیوه هکنیا نیع رد
 ات دنکیم شالت ینامتفگ ۀزوح نیا .دزاسیم مهارف دیدج ینامتفگ ۀزوح کی تخاسرب و یریگلکش یارب ار هنیمز
 هک ،راتخاس کی یماکان ؛تفگ ناوتیم راصتخا هب .دزاس رُپ و وفُر ،هیخَب ار هتسکشمهرد و هدشاجیب راتخاس
 ،شنک هب تسد ییهزات تیوه نتفای یارب ات درادیماو ار هژوس ،دنوریم رامش هب نآ زا یشخب زین یگهژوس یاهتیعقوم
  .دنزب لمع و مادقا

 هکیماگنه ؛ددرگیم راداو لب ،دزاسیم ار راتخاس هن و دباییم نُیعت راتخاس طسوت هن یسایس ۀژوس ،ساسا نیا هب
 ییاهنامتفگ ای نیعم یسایس یاهحرط ۀریاد رد ،تسا ینیرفآزاب دنمزاین راتخاس و دنا نارحب رد یعامتجا یاهتیوه
 نایب هب .دنک یفرعم و ییاسانش اهنآ اب ار دوخ ای دریگب ییاهمیمصت دننکیم یدنبلصفم ار یسایس یاهحرط نیا هک
 اههژوس هک تسا راتخاس رد ینادقف نامه نیا .تسا راتخاس رد ییألخ/ینادقف لصاح یسایس یگهژوس روهظ ،ناکل
 ار نیدامن مظن رد فاگش ندزهیخب تیفرظ هک دننک یبایتیوه یییعامتجا یاههتخاسرب زا هتسد نآ اب ات درادیماو ار
 یتقو .دنریگیم لکش و دنوشیم قلخ یسایس یاهیگهژوس هک تسا 72یبایتیوه دنور نیا رد ،راصتخا هب .دنراد
 تافص و اهیگهژیو اب دارفا هک دنباییم تسد یییگهژوس یاهتیعقوم نامه هب ،دندیسر تابث هب و دنتفرگلکش
 .دندرگیم دیلوت ینیعم

 
  اههراگنا و اههروطسا ،ینومژه
 لکش ار نامتفگ ۀیرظن هک یییموهفم یاهیروآون و نیداینب ۀناسانشیتسه یاههیضرف حیضوت هب اجنیا ات

 یعامتجا یاههژوس یسایس تیوه یهدلکش رد یعامتجا مسینوگاتنآ و ییاجیب تیروحم رب و میتخادرپ دنهدیم
 .تسا رادروخرب یروحم و یزکرم هاگیاج زا نامتفگ ۀیرظن رد هک میزادرپیم 73ینومژه موهفم هب الاح .میدرک دیکأت
 لماش هک دنوریم رامش هب یسایس یاهتیلاعف یارب ییوگلا و قشمرس کینومژه یاهسیتکرپ نامتفگ ۀیرظن رد
 نیا ۀجیتن کینومژه یاهیگهتفاینامزاس .دنشابیم دحاو حرط کی رد فلتخم یاهیگهژوس و اهتیوه یدنبلصفم
 زا ار یییعامتجا نیونمظن دننکیم شالت دیدج یاههمانرب و اهحرط نیا .دنوریم رامش هب اههمانرب و اهحرط عون
 .دننک داجیا هدشاجیب ای لایس عونتم رصانع

 یتاقبط تقوم یاهفالتیا داجیا شقن یخیرات هاگن زا زاتشیپ بزح کی نآ رد هک ،ننیل ینومژه موهفم فالخرب
 یشمارگ رظن زا .دنکیم هیارا یتوافتم تشادرب ینومژه زا یشمارگ ،دراد هدهع هب ار یبالقنا ۀزرابم یزادناهار یارب
 دوخ یتاقبط عفانم زا ایراتلورپ یدنبلصفم نیا رد .تسا رگراک ۀقبط طسوت فلتخم یاهورین یدنبلصفم ینومژه
 یشمارگ رظن زا ینومژه ،تفگ ناوتیم راصتخا هب .دنکیم یگهدنیامن »تلم« ای »مدرم« یناهج عفانم زا و هدرک روبع
 سح/یناگهمه مهف« تخاسرب لماش هک تسا یییسایس یمومع قطنم لب ،تسین یسایس یژتارتسا یارب یرازبا اهنت
 دناوتیم هک ددرگیم دنکیم دای »یقالخا و یگنهرف ،داینبهشیدنا یربهر« مان هب نآ زا یشمارگ هچنآ ای »کرتشم
  74.دشخب راتخاس ار روهظ لاح رد »یییخیرات کولب«

 یواکاو ار یشمارگ نتم ۀناروابتاذ یاهضرفشیپ یایاقب ینومژه موهفم ۀعسوت و تخاسرب رد فوم و ولکل
 نییعت ۀتسه« هب وا دهعت و یعامتجا رییغت ندروآ رد »یعامتجا یداینب ۀقبط« شقن رب وا دیکأت لماش اهنیا .دننکیم
 هک دنراد تلالد نیا هب اهنیا یودره .دنشخبیم راتخاس ار عماوج مامت هک دندرگیم »یداصتقا یاهتیلاعف ۀدننک
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  75.ددرگیم کرد و نییعت خیرات ینیع نیناوق طسوت نآ تشرس هک تسا هتسبورف-دوخ رد تیلک کی هعماج
 هک یطیارش ؛تسا راوتسا هعماج دادسنا ندوب نکممان لصا رب فوم و ولکل نامتفگ ۀیرظن ،میدرک هراشا هکنانچ

 کینومژه یاهتسرامم یریگلکش یارب .دزاسیم نکمم ار یسایس یاهشنک و هنادنبلصفم یاهسیتکرپ ۀنیمز
 هک یییسایس یاهزرم یتابثیب و تسینوگاتنآ یاهورین تیدوجوم :دننادیم ضورفم ار رگید طرش ود فوم و ولکل
 76.دنزاسیم ادج رگیدکی زا ار نانآ

 روضح و دریگب لکش یتسینوگاتنآ لباقت نآ رد هک ار یییعامتجا ۀزوح کینومژه یاهسیتکرپ ،نیاربانب
 فده نیرتهدمع .دنادیم ضورفم دنوش یدنبلصفم فلاخم یسایس یاههمانرب طسوت تسا نکمم هک ار یرصانع
 اب ار یییعامتجا مظن داینب ات دنشخب تابث ار اهنآ و دنزاسرب ییاههاگهرگ ات تسا نیا کینومژه یاهحرط و اههمانرب
 چیه هک دنهدیم ناشن اههنومن نیا 77.دنهدب لکش روانش ای سرتسد لباق رصانع نکمم دادعت نیرتشیب یدنبلصفم
 تخاسرب و ییاجیب ۀبرجت و دبای تسد ینومژه هب ینامتفگ ۀزوح کی رد لماک تروص هب تسین رداق ینامتفگ
 .دزاس دوبان ار مسینوگاتنآ

 هب اهنامتفگ مامت هک میسرب هجیتن نیا هب یعازتنا ًالماک زادنامشچ کی زا رگا دوب دهاوخ تسردان ،لاحره هب
 توافت ولکل هنیمز نیا رد .دنوش ماکان ای بایماک دنناوتیم ینومژه هب نتفایتسد یارب دوخ شالت رد یواسم تروص
 نیا یارب هک ییهنیمزسپ ،هنومن ودره رد .دریگیم یفرعم هب ار 79یعامتجا یاههراگنا و 78اههروطسا نایم یموهفم

  .مینک زاغآ هروطسا ۀرابرد تاحیضوت زا دیهدب هزاجا .تسا یراتخاس ییاجیب دهدیم روهظ لاجم اهیدنبتروص
 ییاهاضف هروطسا 80.تسا یراتخاس ییاجیب هروطسا روهظ یارب طرششیپ هک دنکیم دیکأت ولکل ،تسخن مدق رد

 ًاتاذ اهنآ یشخب رثا .دنزاس ناهنپ و هیخَب ار هدشاجیب یاضف دننکیم شالت هک دزاسیمرب ییامنزاب یارب یدیدج
 »هدشاجیب رصانع یدنبلصفمزاب زا هدافتسا اب ینیون ینیع تیعقاو« یهدلکش دراو اهنآ نوچ ،تسا کینومژه
 اهییاجیب و یعامتجا عونتم تابلاطم یارب ییهبیتک حطس ناونع هب دنناوتیم اههروطسا ،لالحنا ات روهظ زا 81.دنوشیم
  .دننک لمع

 ،دهدخساپ یعامتجا تابلاطم نیرتشیب هب و دزاس اثنخ ار یعامتجا یاهییاجیب هناقفوم تسناوت یاهروطسا یتقو
 ای 83»قفا« ناوتیم ار یعامتجا تاروصت عومجم 82.تسا هتفای اقترا هراگنا هب هروطسا هک مییوگب میناوتیم هاگنآ
 ،یحیسم ۀرازه زا اتسار نیا رد ولکل .دشخبیم راتخاس و مظن ار کرد لباق ۀزوح کی هک ،دیمان 84»قلطم تیاهن«
 85.دربیم مان یعامتجا ۀدیدپ نیا زا یاههنومن ناونع هب مسیویتیزوپ تفرشیپ موهفم و یرگنشور
 

 ناتسناغفا-لباک
 ۱۳۹۹ ولد ۲
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 :دییامن هعجارم

Howarth D., Norval A., and Stavrakakis Y., (edited), Discourse Theory and Political Analysis: Identities, 
Hegemonies, and Social Change. London: Manchester University Press, 2000. 

 نادرگرب رد تقد نانچمه و یراک یاهتیفورصم لیلد هب راک نیا .مدرک همجرت یسراف هب دشابیم سنای و تْرُوَه دیوید میامنهار داتسا ٔهتشون هک یسیلگنا زا ار نتم نم
 اب و داد قیبطت نتم اب ار نم یسراف نادرگرب تقد اب ناربج رتکد .مداتسرف ناربج هواک رتکد هب ار همجرت و هلاقم یسیلگنا نتم سپس .تفرگرب رد ار هام هس زا رتشیب

 هک ییاهراک و شالت نیا مراودیما .مرازگساپس ناربج یاقآ زا تباب نیا زا .درک لامعا دوخ شور و کبس هب نتم شیاریو و نادرگرب رد ار مزال تاحالصا یدنمهلصوح
  .دزاس مهارف ناتسناغفا رد نآ نتخاس یدربراک و نامتفگ ٔهیرظن یفرعم یارب ار هنیمز میراد رظن رد هدنیآ رد

3 Practices  
 راک هب ار »اهسیتکرپ/سیتکرپ« یسیلگنا حالطصا لصا نامجرتم زا یخرب نوچ مداد حیجرت ،دوجوم یاهلداعم ییاسران لیلد هب )practices( یسراف نادرگرب رد
 تاحالطصا و نامتفگ لیلحت ،نامتفگ ٔهیرظن هک تشاذگ دیابن هتفگان .دنا هدرب راک هب نامجرتم زا ییهدع زین ار »اهشنک« و »اهدرکراک« ،»اهتسرامم« لداعم .مربب
 نایم نآ تاحالطصا و فوم و ولکل نامتفگ ٔهیرظن همجرت رد .تسا ون دنراد یبرغ ٔهشیر هک یعامتجا مولع یاههزوح زا یخرب اب هسیاقم رد یسراف نابز رد هزوح نیا
 و کین یاههروشم زا و متشاد رایتخا رد یسراف نابز هب هزوح نیا رد هک یعبانم همه زا هلاقم نیا نادرگرب رد نم .درادن دوجو رظن قافتا یسراف نابز رد نامجرتم
 شالت زین یسراف هب یسیلگنا یاهمان نتشون رد .تسا ییهقیلس و یشنیزگ ،هاوخبلد دراوم زا یخرب رد اهلداعم شنیزگ .ماهدرک هدافتسا ناربج هواک رتکد ٔهدنزاس
 مسر فالخرب هنومن روط هب .میامن بانتجا اهمان نتشون و ظفلت رد یسراف نابز فلتخم یاههجهل لامعا زا و منامب دنباپ یسیلگنا نابز هب مان تسرد ظفلت هب ماهدرک
 تموکح ٔهدکشناد رد بتکم نیا رد نم .ماهتشون »تْرُوَه دیوید« ار »ثراوه دیوید«و »فوُم ْلَتْنَش« ار »هفوم لاتناش« ،»وَلْکَل« ار »والکال« یسراف نوتم رد لومعم
 کیدزن زا دنراد یداتسا قح نم رب هک اهنیا اب و ماهدناوخ سرد ینایلاس ایناتیرب )Department of Government, University of Essex( سکسیا هاگشناد
 .یسراف نابز رد فلتخم یاههجهل لامعا اب و هاوخبلد روط هن دنکیم ظفلت مان بحاص هک مینک ظفلت یروط دیاب ار مان .مراد ییانشآ و ماهدید

 
4 Contingent  

 و لمتحم ،یلامتحا ،نکمم ،یفداصت یاهلداعم .تسا حالطصا نیا یارب بسانم لداعم نتفای نم یارب نامتفگ ٔهزوح یسیلگنا نوتم نادرگرب یاهیراوشد زا یکی
 رد اب ار دنمنامز و لمتحم/یلامتحا یهاگ و یفداصت ،فداصت لداعم مداد حیجرت راتشون نیا رد .تسا هتفر راک هب یسراف یاههمجرت رد حالطصا نیا یارب دنمنامز
  .مربب راک هب قایس تشادرظن

 :دیروایب تسد هب تْرُوَه دیوید نامتفگ باتک رد دیناوتیم ار اهفیرعت و اهتوافت نیا رتشیب لیصفت 5
D. Howarth Discourse, Buckingham, Open University Press. 
6 E. Laclau and C, Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (London, 
Verso, 1985), p. 107. 

 باتک رد هک رخأتم نیاتشنگتیو »یگهدنز یاهتروص« یاههدیا زا و هدش هتفرگ ثحب هب »نامز و یتسه« باتک رد هک رگدیاه »ندوب -ناهج-رد« موهفم زا ثحب نیا 7
 :هب دوش هعجارم .دریگیم هیام ،هدش هداد طسب »یفسلف یاهشهوژپ«

See M. Heidegger, Being and Time (Oxford, Basil Blackwell, 1973); L. Wittgenstein, Philosophical Investigations 
(Oxford, Basil Blackwell, 1953). See also M. Barrett, The Politics of Truth (Cambridge, Polity, 1991), pp. 76-77 .)  
8 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 108. 
9 S. Mulhall, Heidegger and Being and Time (London, Routledge, 1996). 

 .»دنزاسیمرب دنیوگیم نخس نآ ۀراب رد ار هچنآ ییایشا/یاههژبا دنمماظن تروص هب هک ییاهسیتکرپ« :دریگیم هشیر نامتفگ زا وکوف فیرعت زا ًاعبط تشادرب نیا 10
 :هب دینک هعجارم

M. Foucault, The Archaeology of Knowledge (London, Tavistock, 1972), p. 49. 
11 T. B. Dyrberg, The Circular Structure of Power (London, Verso, 1997). 
12 Contingent 
13 E. Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London, Verso, 1990), pp. 31-36. 
14 J. Derrida, Of Grammatology (Baltimore, Johns Hopkins Press, 1974), p. 158. 
15 J. Derrida, ‘But, beyond … (Open letter to Anne McClintock and Rob Nixon)’, Critical Inquiry 13 (1986), p. 
165. 
16 Howarth ‘Discourse Theory and Political Analysis’, pp. 284-8; Y. Stavrakakis, Lacan and the Political (London, 
Routledge, 1999), pp. 57-59 and 76-78. 
17 Behaviouralism 
18 Rationalist 
19 Positivist Approaches 
20 Max Weber 
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21 Contingent 
22 Dislocation 
23 Weber 
24 Taylor 
25 Winch 
26 Wittgenstein 
27 C. Taylor, ‘Interpretation and the sciences of man’, in idem, Philosophy and the Human Sciences, Volume 1, 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1985); P. Winch, The Idea of a Social Science, Second Edition (London, 
Routledge, 1990); L. Wittgenstein, Philosophical  Investigations and D.  Sanders, ‘Behavioural analysis’ in D. 
Marsh and G. Stoker (eds) Theory and Method in Political Science (Houndmills, Macmillan, 1995). 
28 M. Olson, The Logic of Collective Action (Cambridge, Harvard University Press, 1965). 
29 S. Lukes, Power (London, Macmillan, 1974). 
30 C. Hempel, Aspects of Scientific Explanation (New York, Free Press, 1965). 
31 Chalmers, What Is This Thing Called Science? Second Edition, (Buckingham, Open University Press, 1982). 

 :هب دوش هعجارم .تسا هدش هتفرگ تیراع هب دنیبریف لوپ زا مرت نیا 32
Paul Feyerabend, Against Method (LondonVerso, 1975), p. 296. 

 هدنسیون هب شهوژپ و ملع رد یرادتناما تاعارم رطاخ هب ار نآ و دناهدربراک هب ییهدنسیون زا ییهملک ای مرت .دروآدورف میظعترس دیاب ناگدنسیون نیا یرادتناما هب
 .دنرادن ییانتعا نداد عاجرا هب الصا ناگدنسیون زا یخرب هک ددرگیمن تاعارم یرادتناما نیا اهنت هن ییاههنومن رد ام روشک رد هنافسأتم .دنهدیم عاجرا

33 N. Geras, Discourses of Extremity (London, Verso, 1990). 
34 Archimedean Point 
35 Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism, Part 2; C. Mouffe, The Return of the Political, pp. 14-18. 
36 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 105.  
37 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 113. 
38 Zizek, Sublime Object of Ideology, p. 102. 
39 Empty signifier 
40 E. Laclau, Emancipation(s) (London, Verso, 1996), p. 53. 
41 Impossible ideal 
42 State of nature 
43 Laclau, Emancipation(s), p. 44. 
44 Emptiness 
45 Laclau, Emancipation(s), p. 44. 
46 Primacy of Politics 
47 Antagonism 
48 Howarth, ‘Discourse Theory and Political Analysis’, pp. 274-78, and D.E. Apter and N. Sawa, Against the State 
(Cambridge, Harvard University Press, 1984). 
49 See A. J. Norval, ‘Frontiers in question’, Acta Philosophica, 2 (1997) 51-76). 
50 Lack 
51 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 127. 
52 Antagonism 
53 Fullness 
54 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 125. 
55 Laclau and Mouffe Hegemony and Socialist Strategy, p. 125. 
56 Sigmund Freud 
57 Lacan 
58 Phenomenology 
59 Empiricism 
60 Rational Choice Theory 
61 Iinterpellation 
62 Hailed 
63 L. Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’ in L. Althusser, Lenin and Philosophy and Other 
Essays (New York, Monthly Review Press, 1971), pp. 127-186. 
64 Compare Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, pp. 60-61; Laclau and Mouffe Hegemony 
and Socialist Strategy, pp. 114-122; Laclau, E. and Zac, L. (1984). 'Minding the Gap: the subject of politics', in E. 
Laclau, The Making of Political Identities (London, Verso, 1994). 
65 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 115. 
66 Concrete Individual 
67 Dislocation  

 لداعم زا نم نادرگرب نیا رد ،منادیم باوص زین ار تاحالطصا نیا دربراک هکنیا نیع رد .دناهدرک همجرت زین یگهتفشآ و لزلزت ،یرارقیب ار حالطصا نیا ییهدع
  .منکیم هدافتسا ییاجیب

68 Laclau, E. (1990). New Reflections on the Revolution of our Time, pp. 39-41. 
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 .تسا هتفر راک هب رارکت هب »ام رصع بالقنا رد دیدج تالمأت« باتک رد ولکل یوس زا لاثم نیا 69

70 Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, p. 39. 
71 Lack 
72 Identification 
73 Hegemony 
74 A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. eds. Hoare, Q. and Nowell-Smith, G. (London: Lawrence 
and Wishart, 1971), pp. 181-182. 
75 Gramsci, Selections, pp. 161. 
76 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 136. 
77 Laclau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, p. 112. 
78 Myths 
79 Imaginaries 
80 Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, p. 61. 
81 Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, p. 61. 
82 Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, p. 64. 
83 Horizon 
84 Absolute limit 
85 Laclau, New Reflections on the Revolution of our Time, p. 64. 


