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 وا تشادگرزب رد ،نیما ریمس اب رادید

 یعاس بیبح :مجرتم و هدننکهبحاصم

 

 :سيسکارپ حيضوت

 زور رد ،شيپ Cدنچ ،Cرصم يبالقنا زرابم و رصاعم تسيسکرام نازادرپهيرظن نيرتمهم زا يکي ،نيما ريمس

 هک Cراثآ ،درک هئارا شرابرپ يگدنز رد يمهم و ددعتم راثآ وا .تشذگ رد )٩٧ دادرم ٢١( لاسما توا ١٢

 راذگريثأت ،»بونج ناهج« رد هژيو هب ،تسدورف تاقبط Cاهشبنج و ناهاوختلادع تازرابم و تارکفت رب

 هبحاصم و هلاقم Cدادعت و باتک دنچ لاح نيا اب ،دناهدشن همجرت يسراف هب زونه وا راثآ نيرتمهم هچرگا .دوب

 نيما ريمس Cارآ اب ييانشآ Cارب يهجوتبلاج نتم زين ور شيپ Cوگتفگ .تسا دوجوم يسراف نابز هب وا زا

 Cواح هک ،تسا لبق لاس ٢٠ دودح رد نيما ريمس اب يعاس بيبح و سانشقح بارت Cوگتفگ نتم نيا .تسا

 يخيرات تسکش کي سپ زا ناشياقفر قافتا هب هک تسيناريا تسينومک ود تالاوس هب وا حورشم Cاهخساپ

 ،هبحاصم نآ ماجنا نامز زا اهلاس نيا يط .دندرکيم شواک و ييوجهراچ يتسينومک شبنج نارحب Cهرابرد

 نآ زا .تشاذگ Cاج رب دوخ زا زين Cرگيد Cهدنزرا راثآ و داد همادا شتايرظن نيوکت هب هفقويب نيما ريمس

 اي و ،درک هراشا »سکرام شزرا نوناق و Cراصحنا يلام هيامرس ،نردم مسيلايرپما« مهم رثا هب ناوتيم هلمج

 Cواح Cرثا ،»برع راهب زا سپ Cهرود رد رييغت و شلاچ :برع ناهج Cهرابود Cراديب« مان هب شرگيد رثا هب

 رايسب برع ناهج رد رصاعم يسايس تازرابم مهف Cارب نآ Cهعلاطم هک Cراتخاس و يخيرات ليلحت کي

 ميراوديما ،وگتفگ نيا ماجنا Cارب »راکيپ و هشيدنا« رد نامياقفر زا ينادردق نمض ام .تساشگهار و هدنزومآ

 زرابم دنمشيدنا نيا تايرظن و ارآ اب رتشيب ييانشآ Cارب هقالع داجيا زين و نآ ندشهدناوخ هب نتم نيا رشنزاب

 .يناهج بونج ناگديدمتس Cهدنسيون ،نيما ريمس داي داب هدنز و يمارگ .دناسرب Cراي

*** 

 :راکيپ و هشيدنا حيضوت

 هک دش راکشآ ام رب يتسارب هک ينامز راکيپ و هشيدنا هيرشن راشتنا لاسدنچ زا سپ C ۹۰اه لاس طساوا رد

 و نايرج کي هدهع زا نآ هب خساپ هک تسا نآ زا رت قيمع رايسب يللملا نيب يتسينومک شبنج نارحب داعبا

 تمه هب اتدمع هک شالت نيا لصاح .ميتفر تسيسکرام نيققحم و نيرکفتم غارس هب ديآرب صاخ Cورين کي

 هک Cا هيرشن ناونع هب ام .دوب سکرام يللملا نيب هرگنک Cاه همجرت هعومجم ،تفرگ ماجنا سانش قح بارت

 و نيققحم اب هطبار رد هرگنک کرادت نايرج رد ،دوب هتفرگ هدهع هب هرگنک Cرازگرب رد کچوک يمهس
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 نيا نايرج رد .ميدش انشآ رتکيدزن Cوحن هب نآ ناراکردنا تسد اب و هتفرگ رارق تسيسکرام نايهاگشناد

 کرادت ماگنه هک دوب بوچراچ نيمه رد .دمآ مهارف ام Cارب نيما ريمس اب راديد ناکما Cروضح Cاه تاقالم

 صتخم Cا همان هژيو هک ميتفرگ ميمصت )۱۹۹۸ ربماتپس( سکرام يللملا نيب هرگنک مود دلج Cاه همجرت

 هشيمه لثم ار ام داهنشيپ وا هک ميدرک Cا هبحاصم Cاضاقت وا زا ،فده نيا اب .ميزاس نآ هميمض نيما ريمس

 .تفريذپ تيميمص اب

 

 يقرش بونج هقطنم رد وا کچوک نامتراپآ هب سانش قح بارت هارمه ۱۹۹۷ ناتسمز رد Cزور ،راک نيا Cارب

 رد نيمز Cور Cرفن هس هکنآ زا سپ .درک يمرگ لابقتسا ام زا شا Cوسنارف رسمه اب هارمه وا .ميتفر سيراپ

 يقرش .ميدرک زاغآ ار تبحص ،ميديشون دروآ ناميارب شرسمه هک ار يياچ و هتسشن باتک زا ولمم يقاتا

 Cزوريپ هب داقتعا زا رُپ نيما ريمس .ميديواک يم ار رتهب Cاهادرف ناکما ،مه رانک برغ رد هک ميدوب يياه

 هک يتالاؤس لباقم رد هک مراد دايب يبوخب .دز يم جوم ناميا نيا شروش رُپ Cاهمشچ رد و دوب ناشکتمحز

 قطنم هب دامتعا زا ،ميديشک يم شود هب هک دوب لاس هدزناپ ام هک ينارحب ،تشاد هراشا تسب نب و نارحب هب

 .داد يم دوخ يناريا Cاقفر هب نيما ريمس هک دوب يسرد نيا .درک يم تبحص تاقبط هزرابم

 همجرت هک رگيد نتم ود اب هارمه هبحاصم نيا .دينکيم هدهاشم ريز رد هک تسا Cا هبحاصم ،تاقالم نيا هجيتن

 رشتنم ۹۸ لاس رد سکرام يللملا نيب هرگنک ۲ هرامش هيرشن رد دنتسه نيما ريمس Cرظن Cاهتلاخد زا يياه

  .دش

 هب شخبيدازآ Cاه شبنج لالخ زا ۷۰و C ۶۰اه لاس رد هک ار يناسک زا Cرايسب ديدرت يب ،وا گرم ربخ

 بالقنا هب هک يناسک Cارب وا Cرظن تيلاعف ؛درک رثأتم ،دندوب هتفاي هار ناشکتمحز يياهر و بالقنا هشيدنا

 ريثات يتاقبط هزرابم نابرض رد زورما ًاملسم هشيدنا نيا .دوب شزرا اب دنشيدنا يم هطلس تحت Cاهروشک رد

 ميسقت رب ينتبم Cرظن هاگتسد هيامرس ندش يناهج و C ۷۰اه لاس Cزاسزاب ؛تسا هداد تسد زا ار دوخ درُب و

 داي اما ؛تسا  هدرک ميسرت تاقبط هزرابم Cارب Cرگيد Cاهامنرود و هدرک خوسنم ار نوماريپ و زکرم هب ناهج

 هارمه هب هک يکيروئت Cاهدرواتسد روطنيمه و متس تحت Cاه قلخ تازرابم رد وا هتسجرب شقن ،نيما ريمس

 ار ام ِزورما هک تسا يخيرات زا هظحل کي وا تايرظن ؛دشاب يتسينومک شبنج رظن دروم هراومه دياب تشاد

 مهف Cارب ،دقن هچيرد زا هکلب ،يباجيا Cريگراکب و شريذپ Cارب ًامازلا هن رگا اهنآ هعلاطم سپ ،دنز يم مقر

 .تسا يتايح زورما تيعقوم

 

 يعاس بيبح

 راکيپ و هشيدنا

 ۲۰۱۸ توا
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 نيما ريمس اب Cراديد

 )۱۹۹۷ ربماسد ۱۱ ،سيراپ(

 رد هژيوهب Cداصتقا و يسايس لئاسم امش تافيلأت و قيقحت و راك عوضوم هك تسا لاس لهچ زا شيب ❊

 يم "بونج" رظن هطقن زا صوصخ هب لئاسم نيا هب و تس يناهج حطس رد هعسوت و مسيلايرپما اب ءهطبار

 هدش همجرت يسراف هب امش تالاقم و راثآ زا يخرب اريز ،تسين انشآان يناريا ناگدنناوخ Cارب امش مان .ديرگن

 رد يهاگشناد طيحم هك تسا هتشغآ يضرفشيپ هب تدش هب تخانش نيا هك تفريذپ دياب همهنيا اب .تسا

 Cارب .دنهد يم امش هب هك تس )ارگ موس ناهج( tiers-mondiste تفص روظنم .تسا هدرك جيار امش ءهراب

 مهم Cاههلحن زا هك يلك حرط كي رد )Nathan ،۱۹۹۶ تاراشتنا( Cداصتقا گنهرف پاچ نيرخآ رد ،لاثم

 نينچ ،لاحره هب اما .تسا هدرك بوسنم امش هب ار "ارگ موس ناهج" نايرج اي هلحن ،هداد تسد هب Cداصتقا

 يموس ناهج كي Cارب تياهن رد اريز ،تسا بيجع ،ناريا رد پچ شبنج نيلاعف زا يخرب Cوس زا يعضوم

 زا يشخب رد جيار ضرفشيپ اما .ماهتا ات تسا ديجمت كي رتشيب ندوب ارگ موس ناهج ًارهاظ ،ميشاب ام هك

 و نيلاتسا لاور هب يخيرات مسيلايرتام دمجنم كرد رد هك يناسك Cارب .دروخيم بآ Cرگيد Cاج زا پچ

 .ددرگيم بوسحم رفك يعون ،يتنس حرط لابق رد لقتسم دقن Cارب شالت و Cروآون ره ،دنا روهطوغ Cوروش

 هك ار يناهذا ات هدوب يفاك ديهديم هئارا نوماريپ و زكرم زا هك يفيرعت ِدوخ و مسيلايرپما ءهراب رد امش Cروئت

 .دزاس شيوشت راچد دناهدوب هتسب لد درجم و رگنهداس مسيلانويسانرتنا يعون هب ًالماك

 موهفم هب ،يتاقبط Cاهداضت رب هوالع دياب رامثتسا ءهلأسم هب دروخرب رد رگا :دنتفگيم امش تارظن هب نيدقتنم

 Cاهقلخ رامثتسا رد زكرم ِرگراك ءهقبط هك دوب دهاوخن انعم نيدب نيا ايآ ،تشاد هجوت مه نوماريپ و زكرم

 نيا اهنآ دوخ لاور اما ؟دوشيم هچ Cرتلورپ مسيلانويسانرتنا فيلكت ،تسا نينچ رگا و ؟تسا ميهس بونج

 .دنراذگب رانك دزيگنايم رب ار يتالاؤس نينچ هك ار يياهزت و دنور هرفط تالاؤس نيا زا هك دوب

 لئاسم هب ار يناريا نازرابم هژيو هب و نيققحم ،ناركفنشور هجوت هك تسا نآ هبحاصم و راديد نيا ءهزيگنا

 موس ناهج موروف بوچراهچ رد دنناوتب اهنآ هك ددرگ مهارف يعاضوا ًانايحا ات مينك بلج "بونج" Cهژيو

)Forum du Tiers-Monde( دنشاب هتشاد يلاعف تكرش. 

 يناريا نيققحم و ناركفنشور ًانايحا هك يشقن و نآ فادها و موس ناهج موروف يفرعم هب نتخادرپ زا شيپ اما

 :امش تارظن و كيروئت Cاهراك هب ميشاب هتشاد Cاهراشا ديشاب قفاوم رگا ،دننك افيا نآ رد دنناوتيم

 ءهرود .دناهدوب كشزپ ود ره هك Cوسنارف Cردام و Cرصم Cردپ زا ،دياهدمآ ايند هب هرهاق رد ۱۹۳۱ لاس رد
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 هب يهاگشناد تاليصحت Cارب ۱۹۴۷ لاس رد .دياهدنارذگ Cوسنارف Cاهسردم رد ديعس تروپ رد ار ناتسريبد

 نيا .دياهتشون "يگتفاين دشر و هيامرس تشابنا" دروم رد ار دوخ داصتقا Cارتكد زت ۱۹۵۷ رد و هدمآ هسنارف

 .تسا هدش پاچ "يناهج سايقم رد تشابنا" ناونع تحت ،۱۹۷۰ لاس رد ،اهدعب هتبلا زت

 هكنيا و تس يگتفاين دشر ءهدننك ديلوت دوخهبدوخ Cرادهيامرس يناهج شرتسگ هك هدوب نيا ادتبا زا امش رظن

 Cور نآ هكلب هدوبن Cرادهيامرس دشر رد يگداتفابقع يعون لوصحم ينوماريپ Cاهروشك رد يگتفاين دشر

 ؟ديهد حرش ام Cارب ار Cروحم رظن نيا تسا نكمم .تسا زكرم رد دشر ءهكس

 

 ناهج" ماهتا هب .ديدرك يفرعم ارم هصالخ و تسرد ًالماك Cوحن هب امش منكيم ركف .بوخ رايسب :نيما ريمس

 داضت هب روطنيمه و تسين تسرد ارچ هك ميوگيم و مدرگيم زاب ًادعب دنهديم تبسن نم هب هك "ييارگ موس

 يگژيو هك تاقبط يساسا داضت ِىتنس حالطصاهب كرد اب هك ينوماريپ قطانم و زكرم كرد نيب يلامتحا

 .منكيم دروخرب ،تس ينوماريپ اي Cزكرم قطانم مامت رد Cرادهيامرس

  

 ؟داتفا بقع قرش ارچ

 

 دوب نم لسن CاهCرصم ءهمه لاؤس هكلب ،دوبن نم ءهژيو نادنچ منكيم ركف هك مدرك تكرح يلاؤس زا نم

 رد زين ار اهيناريا Cراوشد چيه نودب ناوتيم نم رظن هب هك دوب اهيقرش ءهمه لاؤس ًانيقي ميوگب مناوتيم و

 هك تسا هدش روطچ هك دوب نيا لاؤس .رگيد Cاهيليخ و اهبرع و اهينيچ ،اهCدنه روطنيمه و داد اج نآ

 ،دناهدوب ماگشيپ ندمت دشر رد )دوب هتخانشان نامز نآ رد هك اپورا اب هسياقم رد( لاس نارازه يط هك ام قطانم

 تاحوتف اب و رگيد Cاهاج هب اپورا زا - نآ شرتسگ سپس و اپورا رد Cرادهيامرس عادبا طسوت ناهگان

 نيا هك تسا هدش روطچ ؟دناهداتفا بقع ناوراك زا هتشذگ ءهدس دنچ يط -Cرامعتسا همين يتح و Cرامعتسا

 ؟دندركن ديلوت ار Cرادهيامرس و دنتشادن رب ،نايئاپورا زا شيپ يتح ينعي ،رتدوز ،ام عماوج ار ولج هب ماگ

 ؟تسا هتفرگ تقبس اهنآ زا اپورا و دناهدز اجرد دوخ دشر زا Cاهلحرم رد ام عماوج هك تسا هدش روطچ

 هدوب حرطم شيپ اهتدم زا و نامقطانم رد ام ءهمه Cارب هك يگنهرف - يسايس يلاؤس ،نم لاؤس دوب نيا

 .تسا هتشاد رارق اهيقرش لمأت زكرم رد لاؤس نيا مهدزون نرق زا مك تسد .تسا

 باوج رد .مدوب نامز نامه يتسينومك نايرج هب قلعتم هرود نآ رد .متسه مه زورما و مدوب تسيسكرام نم

 :دندشيم حرطم اجنآ و اجنيا ،لاحره هب اما ،دندوب زين داضتم هك ميتشاد كيروئت خساپ ود يكي ،لاؤس نيا هب

 عماوج مامت رد و ًامازلا ايوگ تفرشيپ ِريسم نيا هك دوب نيا شنومضم هك لومشناهج تفرشيپ Cروئت يكي

 .مسيلايسوس ًاعبط سپس و Cرادهيامرس ،مسيلادوئف ،Cرادهدرب نامه ينعي دنكيم يط ار Cدحاو لحارم ايند
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 حالطصاهب ِرصع رد ام هك هدش هچ هك دشيم حرطم لاؤس نيا اريز .دوب ريگ اپ و تسد يليخ يلاوت نيا

 ًاتبسن ءهلصاف رد ار يلادوئف ءهرود نيمه اه يياپورا هك يلاح رد ،ميشاب هدز اجرد Cزارد نيا هب يتدم يلادوئف

 مه نآ هك ميتشاد Cرگيد زت ،Cروئت نيا لباقم رد ،بوخ ؟دناهديسر Cرادهيامرس هب و هدرك يط يهاتوك

 هصخشم دنچ زت نيا .ييايسآ ديلوت ءهويش زت :دوب هدش جارختسا سكرام نوتم يخرب زا يتح و دوب يتسيسكرام

 ينعي[ تسا تسيلورديه زت روظنم ،دنتشاد تسيژولونكت يتشادرب نآ زا يخرب .دوب هدشن مه قيقدت هك تشاد

 و دوب يبهذم - يگنهرف رگيد يخرب تشادرب اما .]ايسآ رد نداد بآ ميسقت و بآ هب ار لوا ءهجرد تيمها

 لبق يتح ،لبق يليخ هك درب مان 1هينرب زا ناوتيم هصرع نيا رد .تشاذگيم بهاذم Cاهيگژيو رب ار ديكأت

 .درب مان ناوتيم مه سلگنا زا زت نيا دييأت رد .دوب هدراذگ ريثأت سكرام رب و هدرك حرطم ار نآ مسيسكرام زا

 ]هبحاصم رخآ حيضوت هب .ك .ر[ يياتسور Cاه )دوبمه( تعامج زا ،ديلوت ءهويش زا ثحب رد مه Cرگيد ناسك

 نيا زا هك مينيبيم سپ .دوب مكاح نآ رب ريگارف ِىرادهدرب – دادبتسا يعون هك يياهدوبمه ،دندربيم مان مه

 .تسا هدشيم هئارا يفلتخم فيراعت و اهكرد ييايسآ حالطصا هب ِديلوت ءهويش

 ،هدشيم هدوشگ Cرادهيامرس هب هك يهار يكي :تسا هتشاد دوجو لماكت و تفرشيپ Cارب هار ود ايوگ نيا رب انب

 رابنيا اما( مسيلادوئف سپس و )يمور-ينانوي ِىرادهدرب اما( Cرادهدرب ينعي ،هژيو لماكت كي قيرط زا مهنآ

 يكرد رب ينتبم هتشاد يياهيگژيو هك هدوب صاخ Cريسم نيا .Cرادهيامرس هرخالاب و )يياپورا مسيلادوئف

 دزن يتح دياش و ؛ينانوي-ينله يساركومد زا و لقع زا يصاخ ِكرد ،يصوصخ تيكلام زا سردوز رايسب

 هتشگيمرب نانوي هب هك يياهتنس يخرب ءهباثم هب ،تيحيسم هب طوبرم ًالثم يياهيگژيو و اهكرد ،يخرب

 Cاههويش نامه هب هك Cرگيد هار ،لباقم رد .عيرس دشر هار ينعي هدوب هارهاش كي ريسم نيا بوخ .تسا

  .تسا هتفر ورف نآ رد زاغآ نامه زا ميوگب رتهب و ،هدش رجنم ييايسآ

 نوچ ،ار رگيد Cرايسب ًالامتحا هك روطنامه ،دركيمن عناق ارم ]ييايسآ و يياپورا هار ود دوجو ينعي[ زت نيا

 زا و دوب روحم-اپورا Cزت اهيقرش زا Cرايسب رظن زا زت نيا .دوب هنارورغم و هناهاوخدوخ يليخ ام رظن هب

 رد .داديم Cرترب يعون يقرش Cاهندمت ربارب رد اپورا هب ،يمور - ينانوي Cرادهدرب نامز زا ينعي ،ادتبا نامه

 ،شيپ لاس ۴۰-۳۰زا نم Cاهراك ءهمه Cامنهار طخ نيا هك تفگ دوشيم و متخادرپ بلطم نيا هب نم هجيتن

 هب هنوگچ و هدمآ شيپ ارچ ارگاو ًارهاظ لماكت نيا .تسا هدوب زورما هب ات ]۱۹۵۷[ ميارتكد زت نامز زا ينعي

 ؟دوشيم رجنم هچ هب ماجنارس و تسا هداد لكش نردم ِناهج ِىرادهيامرس شرتسگ

 ،متاركفت ،مراثآ ِىخيرات )تفگ ناوتب رگا( ِريس ءهراب رد .موش تايئزج دراو مهاوخيمن اجنيا رد ،بوخ رايسب

 هدش رشتنم يبرع و يسيلگنا ،هسنارف هب هك يباتك رد مياهدوخ زا داقتنا و اهدقن ،سپ هب و شيپ هب مياهماگ

 __________________________________________________________________________________________  
 
 ءهلسلس ردتقم هاشداپ( بيز گنروا كشزپ دنه رد لاس دنچ Cو .)۱۶۸۸- ۱۶۲۰( Cوسنارف حايس و كشزپ  François) (Bernierهينرب .1
 گنهرف( دوشگ يسانش قرش رب ار هار قيرط نيدب و درك رشتنم قرش رد دوخ Cاهرفس زا يحرش هسنارف هب تشگزاب زا سپ .دوب )دنه نايروميت
 .)مالعا ،۲ .ج ،ربور
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 Rereading يسيلگنا هب و تس )Cركف ريسم( Itinéraire intellectuel باتك ِىوسنارف ناونع .ماهتفگ نخس

the Postwar Period )يفارگويبوتا( "ةيركف ةيتاذ ةريس" يبرع هب و )مود يناهج گنج زا سپ نارود يناوخزاب 

 كيره Cاهشلاچ ِلابق رد ار هلأسم هك منيبب و منك رورم هرابود ار مراثآ ماهديشوك باتك نيارد .تس )Cركف

 يناسك رامش زا نم نوچ .ماهدرك حرطم ًاجيردت هنوگچ مود يناهج گنج زا سپ ِنارود ِىپ رد يپ ِلحارم زا

 هك Cركفنشور هورگ كي نايم رد يتح اي Cدرف ركفت كي رد ،هتسب فرظ كي رد اههديا دندقتعم هك متسه

 دنويپ رد هكلب ،هدركن دشر ،دننكيم دقن و هعلاطم ار رگيدكي راثآ ًالباقتم و دنتسه دوخ راثآ ءهعلاطم لوغشم

 هچ امش زا ،هك هژيو هب .دهديم رارق ناشيورارف يعامتجا و يسايس Cاهدربن لماكت هك دنتسه يياهشلاچ اب

 طقف كيروئت لئاسم نيا لوح ثحب هجيتن رد و تسا هزرابم هب دقتعم هك مراد ار يسك ءهيحور ًاصخش ،ناهنپ

 تخاسيم نشور ميدوب ورهبور اهنآ اب هك يياهشلاچ زا ار ام ليلحت هك دوب هجوت بلاج ميارب هيواز نيا زا

 كي ،مرظن هب .دومن ذاختا ناشربارب رد دياب Cژتارتسا هچ و داد خساپ اهنآ هب دياب هنوگچ هك داديم ناشن و

 Cارب لماكت نيا هك يلئاسم و يخيرات لماكت هب هك دشاب Cدج و مكحتسم دناوتيم ينامز اهنت Cژتارتسا

 .دناجنگب دوخ تابساحم رد ار اهنآ و هدرك هجوت دنكيم داجيا هعماج

 هك ماهديسر رظن نيا هب نم .رترگنشور مه و تسا رتهداس مه نوچ منكيم عورش ناياپ زا الاح ،بوخ

 هدننكيبطق زا مروظنم .تسا هدوب هدننكيبطق دوخ رهوج رد و ادتبا زا يناهج ماظن كي ءهباثم هب Cرادهيامرس

 داضت و نوماريپ /زكرم ناگژاو رد ار نآ ناوتيم هك ددرگيم بجوم ار رباربان Cدشر ]ماظن نيا[ هك تسا نيا

 قطنم ِىتاذ لوصحم ندرك يبطق و هتشاد دوجو زاغآ زا رباربان دشر ينعي ؛درك هصالخ نوماريپ /زكرم

 تهج رد اجنآ و اجنيا هك Cوناث شيب امك يعاضوا و طيارش لوصحم ندرك يبطق نيا .تسا Cرادهيامرس

 اما ،دنراد دوجو و دناددعتم صخشم و Cوناث طيارش هتبلا .تسين دنك لمع يخيرات دشر ندرك دنك اي عيرست

 و عاضوا زا لقتسم ،تسا هدننك يبطق هك تس Cرادهيامرس ِىتاذ ِقطنم ِدوخ نيا هك ماهديسر كرد نيا هب نم

 ؟ارچ اما .ديامنيم ديدشت اي دنك ار جياتن و هدش ديزم هك يطيارش

 يناهج ماظن نوچ و ديلوت ءهويش نوچ Cرادهيامرس

 مزال Cزارد نامز اما ؛ماهديمهف ،دوشيم نايب مه Cاهداس وحن هب هك ،ار هداس ليلد نيا شيپ لاس هد زا ًابيرقت

 و ،ديلوت ءهويش ءهباثم هب Cرادهيامرس نايم تقد هب دياب هك تسا نيا هلأسم :مسرب هجيتن نيا هب ات دوب

 نيرتيلاع رد ينعي ،ديلوت ءهويش ءهباثم هب Cراد هيامرس :دش لئاق زيامت يناهج ماظن كي ءهباثم هب Cرادهيامرس

 رازاب داصتقا جيار حالطصا و ديمان هتفايميمعت هچراپكي ِرازاب ناوتيم هچنآ رب ينتبم تس Cاهويش ،عازتنا حطس

 Cاراد دناوتيم رازاب نيا اريز ،لماك ًامازلا هن هتبلا - هچراپكي رازاب ينعي هتفايميمعت رازاب .ديآيم اجنيمه زا مه
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 ديلوت ِندشييالاك نامه ينعي ،دندرگيم ييالاك هك تالوصحم حطس رد ادتبا - دشاب 2دودعم بطق دنچ

 ئيش هب دوخ ،ديلوت لئاسو )privative( ِىصاصتخا تيكلام ينعي ،هيامرس ءهچراپكي ِرازاب سپس ،يعامتجا

 هك Cرصانع ءهمه لماش نيا و تسا شدرگ رد هك ددرگيم يكلمت عوضوم ينعي ،دوشيم ليدبت هدش ييالاك

 زين هريغ و ديلوت ِىنف Cاهنامزاس ،اهCژولونكت ريظن ،دناهدش ماغدا نآ رد ينعي ،دنتسه هارمه هيامرس اب

 شورف هب هنادازآ و هتشگ دازآ راك ،رازاب كي حطس رد هكنيا ينعي ،راك ءهچراپكي ِرازاب ماجنارس و .ددرگيم

 .دنهد ناكم رييغت هنادازآ نارگراك و دشاب هدش طلسم Cرودزمراك لكش ،دسر

 ِرازاب دعٍب هس رد ينعي ،ددرگيم نآ داعبا مامت رد هچراپكي ِرازاب نيا هب رجنم Cرادهيامرس ديلوت ءهويش

 اي هتفاي هعسوت Cرادهيامرس Cاهروشك Cريگلكش هب Cرظن رگا و ؛راك ِرازاب و هيامرس ِرازاب ،تالوصحم

 ،شيبامك و دوز اي ريد ،اهروشك نيا .تسا حيحص يخيرات رظن زا ،يلك روط هب هيرظن نيا ،ميزادنيب هتفاينهعسوت

 Cاهزرم حالطصاهب ]Cرادهيامرس[ هك انعم نيدب .دناهتفرگ لكش نآ ِدعب هس رد هچراپكي رازاب تروصهب

 ناكما ،وحن نيدب و درك لحنم دشاب هتشاد دوجو تسناوتيم ديلوت نيشيپ Cاهنامزاس رد هك ار Cاينورد

 Cوس هب تلود Cاهزرم نورد رد هيامرس دازآ ِرازاب اب هارمه ار هعماج و هدومن مهارف ار اهالاك دازآ شدرگ

 عومجم رد سپ .تلود Cاهزرم نورد رد راك دازآ رازاب زين و داد قوس يعامتجا تالوصحم ِندشييالاك

 ديلوت ءهويش ساسا رب رصم و ناريا رتدعب يتح و هدحتم تالايا اي هسنارف اي ناتسلگنا هك تفگ ناوتيم

 اي هچراپكي يياهرازاب ،دناهتفرگ لكش يسايس تلود Cاهزرم نورد رد و يلم Cاهرازاب ءهباثم هب Cرادهيامرس

 .نآ ِدعُب هس رد رتهچراپكي هچره و هچراپكي شيبامك

 هيامرس ءهدننك يبطق هجو هب ،دنكيم هيكت هلأسم زا هجو نيا رب هك اجنآ زا سكرام امش رظن هب سپ ❊

 ؟دهد يم اهب مك

 ءهويش شرتسگ نامه Cرادهيامرس ِىناهج شرتسگ و داد خر هداس يشزغل اجنيمه زا اريز .هلب :نيما ريمس

 .دش روصت يناهج سايقم رد Cرادهيامرس ديلوت

 

 ؟يلم \رادهيامرس \اهماظن ِنتفرگ رارق مه رانك يعون ينعي ❊

 زج دوب دهاوخن Cزيچ يناهج ماظن و دوشيم ديلوتزاب لدم نامه شيبامك ييوگ وت .هلب :نيما ريمس

 يناهج يماظن ءهباثم هب ار Cرادهيامرس رگا ،سكعرب هك يلاح رد ؛يلم Cاهماظن نيا )يسدنه مريگ(  ءهعومجم

 رصاعم Cايند عماوج مامت رب ،ًابيرقت عقاو رد ،ديلوت تابسانم نآ رد هك يماظن ءهباثم هب ينعي ،ميريگب رظن رد

 هچره و يجيردت ماغدا هب هك ديد ميهاوخ ميريگب رظن رد ار شرتسگ نيا رگا ؛تسا مكاح نردم Cايند اي

 __________________________________________________________________________________________  
 
 . تفگ ناوتب دياش "دودعم بطق دنچ Cاراد" اي ،"يبطق - كدنچ" اي )Cروشآ ءهمان هژاو(  "Cا هدنشورف - كدنچ" oligopolistique ربارب رد  . 2
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 دوجو هريغ و كرمگ و عناوم هك انعم نيدب هن هتبلا ؛اهالاك ِىناهج رازاب ءهباثم هب رازاب ،تسيكتم رازاب رتهدرشف

 نيا Cوس و تمس ،رگيد فرط زا .تسييالاك ِديلوت ندشيناهج Cوس هب ليامت هك انعم نيدب هكلب ،درادن

 ندشيناهج نامه ينعي ،دباي قيمعت اههيامرس يناهج رازاب ءهباثم هب هلحرم هب هلحرم هك تسا نيا شرتسگ

 .دراد هارمه هب هريغ و Cژولونكت زا دوخ اب هچنآ و اههيامرس رازاب

 يسايس Cاهزرم طسوت و هدناميقاب هعطق هعطق ًالماك رازاب نيا هك ديد ميهاوخ مينك هجوت راك ِرازاب هب رگا اما

 هلمج زا ،تسا هداد خر يياهترجاهم نردم خيرات رد هك ميناديم .تسا هدش ميسقت فلتخم Cاهشخب هب

 Cاهترجاهم اي ،اكيرمآ هب Cدارا Cاهترجاهم اي ،اكيرمآ هب ناگدرب لاقتنا دننام Cدارا ريغ Cاهترجاهم

 ،رتينغ قطانم هب رتريقف قطانم زا ترجاهم ،زكرم Cاهروشك نورد رد يتح اي ،موس ناهج نارگراك رتديدج

 Cاهتردق طسوت كيدزن زا و قيقد رايسب Cزرطهب هراومه اهترجاهم نيا اما .رگيد روشك هب روشك كي زا اي

 يتح - اهترجاهم نيا .تسا هدنام دودحم و هدش لرتنك دناهدوب ترجاهم بطق هك ينغ Cاهروشك يسايس

 يناهج سايقم رد دوجوم راك مجح اب هسياقم رد - تسا هدرك داجيا يتالكشم اهروشك نيا زا يخرب ردرگا

 ليلد ار راك رازاب تلصخ نيا نم Cراب .تسا هدنام يقاب هعطق هعطق راك رازاب سپ .تسين ايرد رد Cاهرطق زج

 هب رتشيب هچره ليامت دوخ دعب ود رد ًافرص هك Cرازاب ينعي ،ماهدناوخ يناهج رازاب "ندوب هلثم و صقان"

 ندوب يبطق هسفن يف ،يناهج رازاب "ِندوب صقان" تلصخ نيمه .دوخ دعب هس ره رد هن و دراد ندوب يناهج

 .ددرگ يم رگيدكي هب تبسن قطانم ِرباربان ِدشر بجوم دوخ Cدوخ هب هيضرف نيا ينعي - دنكيم داجيا ار

  

 ؟دنكيم داجيا رباربان ءهلدابم نوچ ❊

 مه رگيد Cاهزيچ يليخ بجوم نآ رب هوالع اما ،تسا رباربان ءهلدابم بجوم هلمج زا هكنيا Cارب :نيما ريمس

 ثعاب ار رباربان ءهعسوت و دنباييم شرتسگ و قيمعت هك دنكيم داجيا ار Cايساسا Cاهلداعت مدع و تسه

 اي يخيرات مسيسكرام هك ليلد نيا هب هلمج زا .Cدنك هب هتبلا .ماهديسر نآ هب هك Cزت تسا نيا هلب .دنوشيم

 هراومه اي مرظن هب ،يخيرات سايقم رد دوجوم ًاعقاو نايرج ءهباثم هب )نآ هب تسا نم دقن نيا و( مسيسكرام

 هب و هديدن ار نآ ًالصا اي و هداد اهب مك يناهج ماظن كي ناونع هب Cرادهيامرس ماظن ءهدننك يبطق ِدعب نيا هب

 و Cدعب Cاههلحرم رد اي رامعتسا هب اي ييايسآ ديلوت ءهويش زت هب اي هداد تبسن اهيگدنام بقع و اهريخأت

 نيناوق هب هن و نوگانوگ Cاهتيهام اب يليالد هب ينعي ،تسا هتشاد بوسنم مسيلايرپما هب Cرادهيامرس رتنردم

 .هيامرس تشابنا يتاذ

 هك دوب دقتعم سكرام اجنآ رد .ميروايب داي هب دنه ءهراب رد ار سكرام روهشم نتم :مينزب لاثم دنچ بوخ

 رابهد ،دوخ ِىرادهيامرس دشر تكرب هب كيدزن ءهدنيآ رد دنه اما .دندرك دنه دراو ار Cرادهيامرس اهيسيلگنا
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 رد سپ .تسا هدشن ققحم Cزيچ نينچ زونه زورما ،بخ .دش دهاوخ رتتيمها رپ ناتسلگنا زا ،رابدص و

 قياقد و اههفرط ناوتيم هشيمه ،سكرام لثم يتيصخش دزن هك ميناديم .تسه Cريگ ،تسه Cاهلأسم اجنيا

 و نوسباه زا ماهلا اب نينل هك ينامز ،هنومن ناونع هب زاب .دراد دوجو مه نتم نيا ،لاحره هب اما ،تفاي رايسب

 اب هارمه ار هچنآ ينعي( ،دهديم ناشن مسيلايرپما ]Cروئت[ اب ار Cرادهيامرس نيون Cاهتلصخ گنيدرفليه

 Cريگلكش زا تسا ترابع هك دمانيم مسيلايرپما دعب هب مهدزون نرق ناياپ زا ،گنيدرفليه و نوسباه

 نيب ناهج ميسقت ،نارگيد ندروآ رد دايقنا هب ،رامعتسا ،هتفرشيپ ِىرادهيامرس Cاهروشك رد تاراصحنا

 Cاههقلح هك تسا نيا نآ و دنكيم جارختسا يسايس Cاهجيتن هعومجم نيا زا هلصافالب )... و تاراصحنا

 فيعض Cاههقلح نيا زا يكي ِرگنايامن ۱۹۱۷ ءهيسور ،ددعتم ليالد هب و تسا دوجوم هريجنز نيا رد يفيعض

 هب شتآ هك تس Cاهقرج ًافرص نيا هك دشيدنايم وا اما .ددرگيم زاغآ فيعض ءهقلح نيا زا بالقنا و تسا

 ِىرادهيامرس Cاهروشك زا يخرب رد مك تسد اي ،يناهج سايقم رد و هتفايلاقتنا تعرس هب و هدز تشد

 و قرش Cوس هب رتشيب اما داتفا تشد هب شتآ هك دناهداد ناشن خيرات و هبرجت .ددرگيم رو هلعش هتفرشيپ

 ،۱۹۱۷ ءهيسور زا رتينوماريپ ينعي ،ينوماريپ رتشيب مهزاب Cاهروشك رد شتآ نيا .برغ هب ور ات تفر بونج

 Cاهشبنج رد هتفايفيفخت مرظن هب يلكش رد و رگيد Cاهاج رد سپس و نيچ رد ادتبا ينعي دش روهلعش

 .،دناتيمها رپ شيبامك ،ايسآ و اقيرفآ رد ًاصوصخ ،موس ناهج رد هك مسيلاكيدار زا يعاونا اب ،يلم شخب يياهر

 ًاصخشم ينعي ديديم ديدج Cرما ناونع هب Cرادهيامرس رد نينل هك Cزيچ مديسرپيم دوخ زا نم ،بوخ

 مدرك عورش و ؟تس يميدق Cرما Cارب ديدج Cرهاظ ًافرص هكنيا اي تس Cديدج زيچ ًاعقاو ايآ ،تاراصحنا

 هك دنك هريخ نانچ ار مشچ دناوتيم يهيدب روما هتبلا و ،دوب يهيدب ءهعقاو كي رب يلمأت ادتبا رد هك ،لمأت هب

 .دنيبن مه ار هديدپ دوخ مدآ

 ،ايند ءهمه حطس رد هن رگا  ،مهدزون نرق لياوا و مهدجيه نرق ناياپ ات ينعي يتعنص بالقنا ات ،عقاو رد ،هلب

 ،يمالسا Cاهروشك و ،فرط كي زا نپاژ و اكيرمآ لامش ،اپورا ينعي( ناهج تيعمج دصرد ۸۰ رد مك تسد

 )مينزب فرح داصتقا نابز هب رگا( طسوتم Cروآراب توافت )رگيد فرط زا رگيد قلخ دنچ و اهينيچ ،اهCدنه

 حطس ،۱۸-۱۷ نرق ات دنيوگيم هك دنتسه Cاهتسجرب نانادداصتقا ًالثم .دوب فيعض رايسب روبزم شخب ود نايم

 روتكافونام Cاههاگراك زا Cرايسب رد ًالامتحا و دوب اپورا زا رتالاب نيچ رد يعارز - يياتسور راك Cروآراب

 ،ينامثع و يناريا ،برع ينعي ،يمالسا - يبرع قرش Cايند هك ميناديم .دوب رتالاب اي Cواسم دح رد Cروهشيپ

 دوجو اب ۱۷۰۰ رد .دناهدوب نآ زا رترب يتح اي برغ اب ربارب ديلوت ِىروآراب رظن زا مهدزيس نرق ات مكتسد

 برغ اب هسياقم رد Cروآراب توافت دوب يطاطحنا هب ور ًاتبسن عضو رد نرق نيدنچ يط ناهج ءهقطنم نيا هكنآ

 رب دوشيم هتبلا .مهد۲ و كي هب دوب ۱ تبسن ،برغ هب قطانم نيا ءهنارس ديلوت تبسن ينعي ،دوب زيچان رايسب

 ديسر ۳۰ هب ۱ نازيم هب مود يناهج گنج Cادرف رد تبسن نيا .۳ هب ۱ يتح ،۲ هب ۱ مييوگب .دز هناچ ماقرا ِرس
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 زاغآ ،تاراصحنا شياديپ زا لبق ينعي ،يتعنص بالقنا نامز زا ينعي ۱۷۸۰ زا هكلب ۱۸۸۰ زا هن شيازفا نيا و

 ۳۰ هب ۱ ءهطبار هب ،ميتفگ هكنانچ ،۱۹۵۰ دودح رد هك Cروط هب ،تفاي شيازفا هراومه ۱۹ نرق يط و هتشگ

 ،مئاد و رادهمادا تس Cرما Cرادهيامرس خيرات رد ندشيبطق ينعي ،تسا هديسر ۶۰ هب ۱ ءهطبار هب زورما و

 ثعاب رما نيا ،بوخ .تفاي ار دوخ لماك لكش Cرادهيامرس هك ينامز زا ينعي ،يتعنص بالقنا نامز زا مئاد

 نيدب هكلب ،هدوبن مسيلايرپما و تاراصحنا اب طابترا رد خيرات ِديدج ءهثداح كي ْندش يبطق هك منك ركف دش

 .تسا رتيميدق رايسب Cرما انعم

 يياپورا Cرادهيامرس هب )تس يياپورا مسيلادوئف اجنيا رد مروظنم( مسيلادوئف راذگ يسررب هب اجنيا زا ،Cراب

 زا سپ و ،... و مسيتناتستورپ ،)۱۵۰۰ دودح زا مييوگب( سناسنر نامز زا ينرق هس ءهرود كي ينعي ،مديسر

 يياوژروب Cاهبالقنا زا هلسلس كي هب رجنم و تفاي طسب ۱۸ و ۱۷ نرق رد هك C3رگنشور ءهرود هلصافالب نآ

 مهدفه نرق رد دنله )Provinces unies( ِدحتم قطانم بالقنا هك هتفرگ اهنآ نيرتيميدق زا ينعي تشگ

 و هدحتم تالايا بالقنا دعب و ۱۶۸۸ رد ًاقيقد ينعي ۱۷ نرق ناياپ رد ناتسلگنا بالقنا سپس ،تسا )۱۶۱۹(

 رترخأتم همه زا نوچ ،دوب رتلاكيدار همه زا ًالامتحا هك هسنارف بالقنا ماجنارس و ۱۷۷۶ رد اكيرمآ لالقتسا

 هس هك مسيلاتناكرم زارد نارود نيا هب ميهاوخب رگا ،بوخ .تسا هدوب رتانعم رپ يسايس درب رظن زا و )۱۷۸۹(

 ؟درك نييعت ار نآ تلصخ و فيرعت ار نآ دياب هنوگچ ،مينك هاگن ديشك لوط نرق

 بلج وا نارظنمه و 4نياتشرلاو لئوناما "ِناهج - داصتقا" هب فورعم نايرج عضاوم هب گنرد يب اجنيا رد

 اهنآ هباشم تاكن مامت رد و قيقد روط هب ًامازلا هك مدنام يقاب دوخ عضاوم زا هلسلس كي رب دنچره ،مدش

 و دنمانيم Cرادهيامرس ار نارود نيا اهنآ هك تسا نيا مروظنم .دشيم بوسحم Cداقتنا ًاضعب يتح و دوبن

 راذگ ،ممانيم Cرادهيامرس هب مسيلادوئف زا راذگ ار هرود نيا نم اما .دننيبيم سناسنر زا ار نآ زاغآ

 ءهژيو رظن هطقن زا ينعي ،يلخاد ءهيواز زا ًالوا ،درك هدهاشم هيواز دنچ زا ناوتيم ار راذگ نيا .يتسيلاتناكرم

 .تسا تسد رد سكرام دوخ زا يتح و اهتسيسكرام Cوس زا Cدايز تاقيقحت هراب نيا رد .يياپورا عماوج

 تردق نايم تسا شزاس يعون هقلطم تنطلس هرود نيا رد هك دناهداد ناشن نم زا شيپ يليخ ،تاقيقحت نيا

 مسيلادوئف بوچراچ رد هك( جضن لاح رد ِديدج Cزاوژروب تردق و ،فرط كي زا رادنيمز نابابرا يلادوئف

 ار ود نيا نايم لداعت هقلطم تنطلس .رگيد فرط زا )دنكيم تظافح Cوحنهب نآ زا تنطلس و دباييم طسب

 .دزاسيم رارقرب

 __________________________________________________________________________________________  
 
 ءهمجرت هب و "راب دراهرا" ِىروآدرگ ،نارگيد و تناك زا يتالاقم Cواح ،؟تسيچ Cرگن نشور باتك هب ،ك .ر( Cرگن نشور :رگيد ريبعت هب اي و . 3
 )۱۳۷۶ نارهت ،هاگآ تاراشتنا ،روپ نايرآ سوريس
 
4 . Immanuel Wallerstein  هاگشناد رد ار "لدورب دنانرف زكرم" تيريدم رضاح لاح رد هك ،يياكيرمآ نادداصتقا و سانش هعماج ،خروم 
 ،"يخيرات Cراد هيامرس" ،"؟نارحب مادك ،نارحب" ،"زورما ات مهدزناپ نرق زا ناهج ماظن" :تس وا راثآ هلمج زا .دراد هدهع هب كرويوين يتلود
 .(Etienne Balibar)رابيلاب ني يتا اب هارمه "هقبط ،تلم ،داژن" باتك و "لدورب راثآ يناوخزاب" باتك فيلأت رد تكراشم
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 هدهاشم ار راذگ تلصخ نيمه ناوتيم زين بهذم رد رظن ديدجت يتح و بهذم ،ركفت ،هفسلف ءهصرع رد

 حرطم يمالسا ناهج رد هچ و اپورا رد هچ يطسو نورق يط هك( يميدق ءهلأسم نآ روطچ هك مينيبيم .درك

 دوخ لاح هب ناميا و لقع نايم يتشآ ينعي )دشاب حرطم هلأسم ناونع هب يمالسا ناهج رد نانچمه دياش و دوب

 رانك Cانعم هب يياهر و لقع ءهطبار .داد يياهر و لقع ءهطبار ينعي نيون Cاهلأسم هب ار دوخ Cاج و دش اهر

 ؛لقع اب هطبار رد شسرپ ءهصرع زا نآ ندز رانك هكلب ،نآ ندرب نايم زا دصق هب ًامازلا هن يكيزيفاتم لاؤس ندز

 دوخ نورد رد يياهرظن ديدجت متفگ هك روطنامه يتح و ؛لقع ءهصرع زا ناميا ءهصرع ندرك ادج ينعي

 ار دوخ درك روبجم ار مسيسيلوتاك هك دوب نآ ءهدنيامن تيحيسم رد مسيتناتستورپ هچنآ لثم ،يبهذم تشادرب

 .دشاب Cرگنشور ركفت رگنايب هك دهد هئارا دوخ زا يتشادرب و هدرك لوحتم

 حيحص Cداينب ظاحل هب منكيم ركف هك دش اهتسيسكرام و سكرام زت نيا هب رجنم دنور نيا ،بوخ رايسب

 رجفنم ار نآ ءهتسوپ رخآ تسد هدرك دشر يلادوئف ءهعماج نطب رد Cزاوژروب و Cرادهيامرس هكنيا نآ و تسا

 نآ Cاج هب ار دوخ يسايس تردق و هدرك نوگژاو ار دوجوم يسايس تردق اهبالقنا قيرط زا و دننكيم

 و نيون ِىگنهرف و يسايس Cاهكرد ،تلود ديدج لاكشا ،شيوخ صتخم Cژولوئديا Cزاوژروب .دنناشنيم

 و دروآيم هارمه هب )دوشيم بوسحم ديدج ،هتشاد هك يياهتيدودحم مغر هب هك( ار دوخ ِىساركومد يتح

 زا نيا .دباييم يلماك لكش هديسر دوخ جوا هب يتعنص بالقنا اب هك تسا Cرادهيامرس شرتسگ Cاههياپ نيا

 رظن زا هك تسيرگن ناوتيم زين يناهج Cرادهيامرس راذگ نارود ءهباثم هب ار مسيلاتناكرم اما ،دوب ينورد رظن

 .دنامهفيم ام هب ار ناميخيرات تسكش ليالد اريز دراد رايسب تيمها ام

 ،ديمان يناهج يماظن ار نآ ناوتيم هك ميتشاد Cزيچ ام ،هتشذگ رد هك ماهتشون مه ًاريخا ار نيا و مدقتعم نم

 نآ ِىلاها دنچره هك مرادن Cراك بملك فتسيرك زا شيپ Cاكيرمآ هب .ميدق Cايند ِىناهج ماظن ،مكتسد

 زا لكشتم اپورا و ايسآ ،اقيرفآ .دوب هداتفا كت ًاتبسن اهدعب ،لاحره هب اما ،دناهدوب ييايسآ نيرجاهم زا ًالامتحا

 قيرط زا اهنت هن رگيدكي اب اههزوح نيا .يحيسم و يمالسا ،ييودنه ،ينيچ ءهزوح :دوب يگنهرف Cاههزوح

 زا شيپ لاس ۵۰۰ زا تبحص مشيربا ءهداج دروم رد ًالثم ،ددرگيم رب ميدق يليخ هب هتبلا هك- هلدابم طباور

 ،اهCژولونكت لاقتنا ،دندوب طابترا رد كيژولونكت و يبهذم Cاهشبنج طسوت هكلب -تسا رتلبق يتح و داليم

 هك داد حيضوت ناوتيمن طباور نيا نودب .بهاذم لاقتنا يتح و يفسلف Cاههشيدنا لاقتنا ،تخانش لاقتنا

 كي هك يياهماظن اي دوب ماظن كي نيا ،سپ .دنشاب هدوميپ يياهتفاسم نينچ Cرگييادوب اي مالسا ،تيحيسم

 كي ِىمومع لكش ينعي ،ماهدرك داهنشيپ نآ Cارب يمومع و يلصا تلصخ كي نم .دنداديم ليكشت ار ماظن

 ،تسا ]système tributaire[ جارخ رب ينتبم ماظن نآ و دريگيم دوخ هب يعونتم رايسب لاكشا هك Cديلوت ءهويش

 رد و يسايس ظاحل هب هك دنكيم تفايرد يجارخ هطلس تحت ءهقبط زا مكاح ءهقبط نآ رد هك يماظن ينعي

 .تسا هدش هيجوت بهذم قيرط زا ،عقاوم زا Cرايسب
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 ؟ديمانيم يكيزيفاتم ِىگناگيب دوخ زا ار نآ امش هك تس \زيچ نامه نيا ❊

 جارخ رب ينتبم عماوج اي اههزوح اي قطانم نيا اما .جارخ رب ينتبم ديلوت ءهويش كي قيرطزا .ًاقيقد :نيما ريمس

 ،تسالاب ًاتبسن هدلوم Cاهورين حطس اهنآ رد هك ،ندمت بطق هس لوح هك يطباور ،دنتسه طابترا رد رگيدكي اب

 جنپ ،زاغآ رد هك تس ييايفارغج ءهقطنم نآ هنايمرواخ زا روظنم .هنايمرواخ و دنه ،نيچ ينعي دناهتفاي نامزاس

 دينك هجوت ... و هيقينف لحاس و نانوي ،نيرهنلانيب ،سراپ نيمزرس ،رصم :دوشيم لماش ار يلصا عفنيذ فرط

 .تس يعونصم يتلصخ اپورا هب نانوي ِىيايفارغج قلعت منكيم ركف اريز ،مهديم رارق اجنيا رد ار نانوي هك

 يلكش هب لاس نارازه يط هك هدش ليكشت بطق نيدنچ زا هك Cاهعومجم ،تسا هعومجم كي زا نخس ،Cراب

 نيا ؛دنباييم تدحو ًاتبسن ردنكسا نامز زا ،جضن و Cريگلكش زا سپ هرخالاب و دنربيم رسب راتخمدوخ

 .دوب هدرك Cرايسب يماظن تاحوتف ًالبق زين شويراد نوچ ،دوشيمن لصاح يماظن حتف طسوت طقف تدحو

 – يگنهرف ينعي .دنكيم اديپ طبر مسينله Cريگلكش هب تدحو هكلب ،دياپيمن Cريد مه ردنكسا ِىماظن حتف

 زا ديد ناوتيم يبوخهب هك هدشهتخانش رايسب Cرصانع زا لكشتم - مكاح تاقبط اي هقبط حطس رد مكتسد

 ينعي هريغ و وطسرا ثاريم لك زا ،يقينف طخ زا ،ناتساب رصم زا ،تشدرز زا :تسا هدرك هيذغت يعبانم هچ

 قرش ينعي ام بطق يگژيو .ميتشاد بطق هس اجنيا رد ام سپ .اهنيا ءهمه زا تس يبيكرت و زتنس و ؛نانوي

 ،دوب طابترا رد قطانم رگيد اب هك دوب ناهج رد Cاهقطنم اهنت ينعي ،تشاد زكرم و هار راهچ ءهبنج هك دوب نيا

 و اقيرفآ ،نانوي Cوسارف Cاپورا ينعي )يشحو( ربرب قطانم Cانعم هب ،ينوماريپ قطانم اب زين و ،نيچ اب ،دنه اب

 تسدرود قطانم نيا رد ار مالسا ذوفن هك تس يلماع نآ ،نيا و .طاقن رگيد و ايسآ قرش بونج تمس هب دياش

 Cروآراب رد يمهم توافت ،نآ زا سپ اهتدم ات يتح و ۱۵۰۰ زا لبق ات متفگ هك روطنامه .دهديم حيضوت

 .تشادن دوجو اه متسيس

 مينيبيم ،مينك هجوت يناهج سايقم رد راذگ ِىنرق هس نارود ءهباثم هب مسيلاتناكرم هب تامدقم نيا اب رگا لاح

 ينيون ماظن اهيياپورا و دوشيم دوبان كيتامتسيس Cوحن هب ميدق Cايند لباقتم طباور ِنهك ماظن ،نآ يط هك

 يلصا ِىنوماريپ ءهقطنم ءهباثم هب ارنآ و هدرك ريخست ار اكيرمآ ادتبا .دباييم طلست نردم Cايند رب هك دنزاسيم

 ماظن اهايرد رب دوخ تيكلام ندرك رارقرب اب اهنآ .دنروآيم رد كيتنالتآ Cاپورا ِىتسيلاتناكرم دشر تمدخ رد

 اهروشك نيا ،نامز نيا زا .دندومن رارقرب سامت قرش Cاهروشك اب دوخ عفن هب و دندرك دوبان ار نهك

 ًاتبسن و درك رارقرب سامت دنه اب سپس اپورا .دنداد تسد زا دنتشاد دوخ نايم هك ار Cاهطبار و Cراتخمدوخ

 قرش بونج ،ينامثع ،ناريا ،مالسا Cايند و ديسر نيچ هب تبون سپس .درك حتف يسايس رظن زا ارنآ تعرسهب

 ارنآ ييايرد Cاهتردق هك يلالحمضا ؛ميتسه ور هب ور لماك لالحمضا كي اب هك مينيبيم سپ ...هريغ و ايسآ

 ود طسوت سپس و دنله هلصافالب و لاغترپ ،لوا ءهجرد رد ينعي ،دننكيم هدايپ كيتامتسيس تسايس ءهباثم هب
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 .دمآ نوريب زوريپ نآ زا سيلگنا ماجنارس هك دندش Cدربن ريگرد هك سيلگنا و هسنارف گرزب يلصا تردق

 رارقتسا و دنتشاد رگيدكي اب جارخ رب ينتبم Cاهايند هك يلباقتم تاطابترا نتفر نايم زا و نهك Cايند ِلالحمضا

 دح هچ ات مينيبب هك تسا زيگنا تفگش ًالماك .تسا نوماريپ /زكرم ِنردم ِلباقت و داضت Cاههفطن ،ديدج ماظن

 زا يخيرات زكارم ينعي ،تسا هدنام يقاب ريغتيال ًابيرقت تشاد دوجو يتعنص بالقنا نامز رد هك يياهزكرم

 ايآ ،ديشك دياب اجك ار نآ ِىقرش زرم هك دشابن نشور ًالماك تسا نكمم هتبلا ..دناهتفرن نوريب اپورا ءهدودحم

 ناكامك اما ؛)تسا هجوم ًالماك هيسور ِىنوماريپ همين تلصخ ِرس رب ثحب اريز( هن اي ددرگيم نآ لماش هيسور

 نيا زا دعب رايسب .اداناك و هدحتم تالايا ينعي هملك صخا Cانعم هب يلامش Cاكيرمآ سپس ،تسا زكرم اپورا

 تسا هدش نآ دراو روبزم ناهج زا جراخ هك Cروشك اهنت اب ينعي ميوشيم ور هب ور هزجعم كي اب هك تسا

 ينيچ و Cدنه Cايسآ ،ناملسم ءهنايم رواخ ،اقيرفآ لك ،ليتنآ ريازج ،نيتال Cاكيرمآ مامت ،سكعرب .نپاژ ينعي

 هب رگا ينعي .دنا هدشن جراخ تيعضو نآ زا و هدنام يقاب لكش نامه هب و هتشگ ينوماريپ قطانم هب ليدبت

 هب ۱ تبسن هب الاح و ۳۰ هب ۱ تبسن هب ،۳ هب ۱ تبسن زا هك Cدنور نيا مينيب يم مينك هاگن ندش يبطق دنور

 رب تسا نكمم هتبلا .تسا هدش ماجنا قطانم نامه هشيمه و دودحم يقطانم دوس هب هراومه تسا هديسر ۶۰

 نايم زا دياب ،تسا روشك نالف زا رت نيياپ اي رتالاب يمك ،درذگ يم اجك زا ًاقيقد بونج و لامش زرم هكنيا رس

 دناسر هجيتن نيا هب حوضو هب ارم اهنيا .تسا تايئزج اهنيا اما ،درك اهثحب ،رتيبونج يمك اي درذگب ايلاتيا

 .تسا هتفاي طسب يتعنص بالقنا نامز زا و هتشگ زاغآ يتسيلاتناكرم راذگ نايرج رد ندش يبطق هك

  

 ندش يبطق فلتخم لاكشا

 نودب هراومه و هدركن اديپ يصاخ و يپ رد يپ لاكشا ندش يبطق هك تسين انعم نيدب قوف رما صيخشت

 گنج زا سپ ءهرود ات ينعي ،نردم نامز ات يتعنص بالقنا نامز زا نآ طلسم لكش .تسا هدنام يقاب رييغت

 ًافرص عيانص راصحنا ]و زكرمت[ ينعي ؛دوب هدشن يتعنص قطانم و هدش يتعنص قطانم نيب لباقت ،مود يناهج

 رد اما ،نآ طلسم لكش دوب نيا .اهروشك يقاب اب ناشلباقت و ،نپاژ و يلامش Cاكيرمآ ،اپورا ِىخيرات زكارم رد

 ينعي ايسآ زا يشخب ،اقيرفآ رد Cرامعتسا لاكشا ًالثم .تشاد رب رد زين ار Cرگيد لاكشا دوخ رد لاح نيع

 لاكشا روطنيمه .نيچ و ناريا و ينامثع Cروتارپما رد ًالثم Cرامعتسا همين يتح اي ايسآ يقرش بونج و دنه

 .دوب لقتسم دسرب هار زا رامعتسا هكنآ زا لبق و مهدزون نرق Cادتبا زا هك نيتال Cاكيرمآ رد يگتسباو

 كي زا :تسا راوتسا Cراكشآ رايسب لباقت رب هك مييور هب ور يللملانيب راك ميسقت يعون اب ام ،بيترت نيدب

 تالايا لماش ينامز لصاوف اب هك طلسم Cزكرم Cاهروشك رد )autocentrées( زكرم-دوخ Cاهداصتقا وس

 تحت ينوماريپ Cاهروشك يللملانيب صصخت رگيد فرط زا و دوشيم ناملآ و هسنارف ،ناتسلگنا ،هدحتم
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 لاكشا زا يكي هك رباربان ءهلدابم اب ينعي ديتفگ هچنآ اب هك تساهنيا ءهمه قيرط زا .هيلوا داوم ديلوت رد هطلس

 .ميوشيم ورهبور تسا ندش يبطق نيا دركراك ِىلصا

 dettes( يتلود Cاهماو قيرط زا دمآ شيپ هيامرس رودص دعب يمك ،دوبن راك رد رباربان ءهلدابم اهنت اما

publiques(. روتارپما ديناديم هك روطنامهC اكيرمآ زين و نيچ ،ناريا ،ينامثعC نيا ينابرق يگمه نيتال 

 مه نيا و ،عيسو سايقم رد نداعم زا يشكهرهب تهج هيامرس رودص روطنيمه ؛دندش يلام CاهCزابتسايس

 و هرود نآ ناريا و سيلگنا يتفن تكرش Cارجام و ۱۹۰۷ هب ناريا دروم رد ًالثم :ددرگيم زاب ميدق يليخ هب

 و يتاذ قطنم طسوت هن هتبلا ؛دناCدوبان هب ور مود يناهج گنج زا سپ ،لاكشا نيا هك تسا حضاو ... هريغ

 دنور نيا رب نونكا .ندشيبطق Cاهدمايپ اب هلباقم رد يبالقنا Cاهناروف طسوت هكلب ،Cرادهيامرس ينورد

 Cاهروشك رد يلم شخب Cدازآ هب فورعم Cاه بالقنا ،نيچ بالقنا ،هيسور بالقنا رب ينعي :مينكب Cرورم

 مود يناهج گنج زا سپ صوصخ هب اما ،۱۹۱۷ رد تسا هيسور بالقنا ،اهبالقنا نيا ِنيتسخن .موس ناهج

 ييايسآ Cاهروشك هك يلالقتسا و اهبالقنا و ۱۹۴۹ رد نيچ بالقنا طسوت دوشيم ديدشت دنور نيا هك تسا

 دنراد يياههمانرب اهروشك نيا زا مادكره .دنروآيم تسد هب يلم شخب Cدازآ Cاهشبنج قيرط زا يياقيرفآ و

 فالتخا رگيدكي اب اهنآ ِىلحم طيارش رب انب اههمانرب نيا يعامتجا Cاوتحم ينعي .تسا زيامتم نارگيد زا هك

 ِىخيرات تيناقح و يخيرات فياظو Cايوگ هك دنراد هداعلاقوف كرتشم جرخم كي ،نيا دوجو اب اما ،دراد

 يگتفاين هعسوت زا ميهاوخيم ،مينك ناربج ار دوخ ِىگدنام بقع ميهاوخيم" هك دنالوقلاقفتم يگمه .تساهنآ

 ،Cرادهيامرس هار نامه زا هچ لاح .Cرادهيامرس زكارم لثم ،دنوش نارگيد لثم دنهاوخيم اهنآ ."ميوش جراخ

 قيرط ره زا هچ دنك رذگ مسيلانويسان زا هك يلم لالقتسا مان هب هچ ،دشاب يتسيلايسوس هك Cرگيد هار زا هچ

 نرق Cاهبالقنا ءهيلك هك تسا نيا نآ و تس يعطق رما كي اما .هريغ و يعامتجا تفرشيپ Cارب ،Cرگيد

 هب ضارتعا اهبالقنا نيا ِىلصا دعُب و دنتسه يناهج ندشيبطق ناينابرق هك تس يياهقلخ هب قلعتم متسيب

 .نآ وحم يتح اي فيفخت ناشتساوخ و تسيناهج ِندشيبطق

 هب ،نآ زا ندشنهاگآ و نديدن اب ،هدننك يبطق دعب نيا رب نتسب مشچ اب يتنس اي يخيرات مسيسكرام ،عقاو رد

 يلاؤس هب مدرگيم زاب اجنيا رد .دنك كرد ار هلأسم تيمها تسناوتن و تفاي تسبنب رد ار دوخ و داتفا اطخ

 رد و يناهج سايقم رد ندشيبطق و يتاقبط ءهزرابم نايم )Cدنب لصفم اي( هطبار دروم رد ديدرك حرطم هك

 نم .تسين Cرادهيامرس دعُب اهنت ْندش يبطق هك تسا حضاو .يناهج يماظن ءهباثم هب Cرادهيامرس ماظن دركراك

 ءهويش نامه رد دياب ار Cرادهيامرس ِىساسا تلصخ اي دعُب هك منكيم قيقدت يتح و ماهتفگن Cزيچ نينچ زگره

 ِىرودزم راك ينعي ،هنايارگداصتقا يگناگيب دوخ زا ،راك يگناگيب دوخ زا نامه ينعي ،تسج Cرادهيامرس ديلوت

 نيرتيلصا مك تسد ،تاقبط ءهيلك هك تسا هياپ نيا رب و تسا هلأسم Cافرژ نيا .هريغ و هدشهناگيب دوخ زا

 هيامرس و راك شكمشك هك تساجنيا رد و دننكيم دروخرب مه اب ،دناهتفرگ لكش نردم تاقبط ينعي اهنآ
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 داضت اما تس Cداينب و دراد دركراك اما ،تسين ناهنپ هچرگا يساسا داضت نيا .دباي يم مسجت و دوشيم رهاظ

 :دزيگنايم رب ار لوحت راتساوخ يسايس Cاهشبنج نيرتدنمورين هك تس Cداضت نآ هدمع داضت .تسين هدمع

 ،يتسيلايسوس ًاحالطصا Cاهبالقنا يتح هك ميوگيم رظن نيا تابثا رد .تسا نوماريپ /زكرم داضت هدمع داضت

 هتبلا .درك يسررب نوماريپ /زكرم لباقت بوچراچ رد دياب دنتشاد يتسيلايسوس Cدعُب هك ار يياهبالقنا ينعي

 !هجو چيه هب ،دنتشادن دندوب نآ ماجنا ناهاوخ هچنآ زا يتسيلايسوس Cامنرود اهكيوشلب هك ميوگب مهاوخيمن

 اهنآ Cارب هك يلئاسم و Cوروش Cاهقلخ اي سور Cاهقلخ ينعي ،دندز بالقنا هب تسد هك يياهورين اما

 تيمها لوا ءهجرد رد اهنت هن لئاسم نيا .دومن يسررب ندشيبطق لئاسم اب طابترا رد دياب ار همه ،دش حرطم

 .دنداد رارق عاعشلاتحت ار حرط رگيد بناوج ءهمه ًالمع هكلب ،دنتشاد رارق

 هب ور دنتشذگ شخبCدازآ Cاهبالقنا زا هك يياقيرفآ و ييايسآ Cاهروشك رد و نيچ رد هلأسم نيمه اب ام

 مسيلاكيدار دوب نكمم ،ناشيتاقبط صاخ Cدنبلكش اي Cزاوژروب شقن ءهطساو هب هك يلاكشا رد ميوشيم ور

 هطبار رد ]نوماريپ و زكرم - هيامرس و راك[ ار داضت هجو ود نيا دياب ام سپ .دشاب هتفايفيفخت شيبامك ناش

 نيا و منكيمن يقلت "ارگ موس ناهج" ار دوخ نم هك تسا ناونع نيدب .ميهد رارق رگيدكي اب Cدنبلصفم و

 :هك مهديم حيضوت و ديدرك حرطم هك يلاؤس هب عجار دوب Cاهتكن نيا .مهديم رارق داقتنا دروم ار ديد

 اي يطارفا پچ هژيو هب پچ زا يشخب هب هتسباو اي يپچ تسد ينايرج ،دوب يبرغ ينايرج ييارگ موس ناهج

 هك اهنآ .دندركيم Cرادبناج ينوماريپ Cاهروشك Cاهشروش و اهبالقنا زا مامت قوش و روش اب هك يناناوج

 Cوس هب ًاعقاو ينوماريپ Cاهروشك هك دندركيم روصت دندوب هدش هتسخ Cرادهيامرس زكارم رد امنرود دوبن زا

 ،Cرگيد زيچ ًاعقاو هكلب ،دننك ناربج ار ناشيگدنامبقع اهنتهن ات دنوريم ينعي ،دنا راپسهر مسيلايسوس ِىياپرب

 .ديسر مسيئوئام و نيچ هب تبون دعب ،دندش بلج Cوروش داحتا تمس هب ادتبا اهنآ .دننك اپرب ينيون زيچ

 ،دندروآ Cور يلم شخبيدازآ Cاهشبنج ِلاكيدار رهاظ اي مسيلاكيدار هب رتدودحم يسايقم رد نينچمه

 تروص هب اي ،ام يحاون رد مسيرصان لثم كيئال حالطصاهب و يسايس لاكشا رد اهنت هن هك يمسيلاكيدار

 ،تخاس دهاوخ Cرگيد زيچ دوب يعدم هك ييارگمالسا لثم يگنهرف لاكشا رد نينچمه هكلب ،رگيد Cاهنايرج

 اب ادرف Cايند هكنيا رب لاد دنتشاد اهيبرغ هك دوب يمهوت اي هديا ييارگ موس ناهج ،نيا رب انب .دركيم زورب

 .دش دهاوخ انب ينوماريپ Cاهروشك زا تكرح

 Cروئت اب دندوب مه وئام نوچ يناگرزب اهنآ نيب رد و دنداتفا رواب نيا هب هك دندش اديپ مه يياهيقرش هتبلا

 برغ و اهاتسور ءهدنيامن ميدشيم ام هك Cروط هب .يناهج سايقم رد اهاتسور قيرط زا اهرهش ءهرصاحم

 ،يناهج حطس رد ،متسيايم Cرگيد ءهزوح و حطس رد نم اما !كيلوبمس ًالثم يعون هب ،اهرهش ءهدنيامن

 ناهج نديد هكلب ،لامش و بونج لباقت Cانعم هب هن ،مينك هاگن بونج زا ار ناهج مهاوخيم نم ؛ييارگناهج

 .نوماريپ /زكرم لباقت و يتاقبط تازرابم نايم مزال Cدنبلصفم نتفاي و بونج رظن هطقن زا
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 اجنآ رد .هن اي دياهديد ار )۵( "ندش يناهج Cاه شلاچ" نم باتك Cريگهجيتن و يناياپ لصف مناديمن ،Cراب

 دياب هچ و ميتسه راك Cاجك هكنيا ينعي ،دجنگيم شخب نآ رد ًاقطنم و تسا هدش حرطم هرابود راذگ ءهلأسم

 .درك

 

 سكرام هاگياج و كيتكلايد مسيلايرتام نودب يخيرات مسيلايرتام

 

 \اهلأسم :دوش حرطم \رگيد لاؤس ديهدب هزاجا رگا نآ زا لبق اما .ديسر ميهاوخ هلأسم نيا هب دعب ❊
 .دينك يم تكرح يخيرات مسيلايرتام زا هشيمه امش هك تسا نيا ،دنكيم بلج ار هجوت ًاعقاو هك

 در ار كيتكلايد مسيلايرتام ،سكعرب اما ؛دراد \اهشير يتيمها امش ءهشيدنا رد يخيرات مسيلايرتام

 كي هب يبايتسد فده اب تخانش \روئت ،عماج \روئت كي ناونع هب كيتكلايد مسيلايرتام ينعي .دينكيم

 يمك ار زت نيا تسا نكمم ايآ .ديتسه \رظن نينچ يفان امش ،يلك روط هب .هريغ و يفسلف ،ينيع تقيقح

 اما ،دوش يفن كيتكلايد مسيلايرتام هك تسا لمتحم ريغ يليخ اهتسيسكرام نيب نوچ ؟دينك زاب

 .دوش هتفريذپ يخيرات مسيلايرتام

 نايم تسCزيامت نآ و دراد يساسا ءهبنج هك دنكيم تياعر ار زيامت كي هنيمز نيا رد نم زت ،هلب :نيما ريمس

 ءهشيدنا ريبعت و مربيمن راك هب ار يعامتجا مولع ريبعت يتح هك دينك تقد .يعامتجا ءهشيدنا و يعيبط مولع

 .مهديم حيجرت ار يعامتجا

 تاقوا يضعب هتبلا ؛تسا عوضوم زا جراخ ،تسا رگهراظن نوگانوگ تاجرد هب رشب ْيعيبط مولع رد

 تسا نآ زا جراخ ،تسا رگهراظن ًاتبسن هراومه اما ،دنكيم تلاخد هدهاشم دروم عوضوم رد هك تسCرگهراظن

 لمع تعيبط رد وا زا جراخ هك ار ينيناوق ْكيروئت نامتخاس و لالدتسا ،هبرجت قيرط زا دناوتيم هجيتن رد و

 Cاهعومجم ،دنمانيم يعامتجا مولع هچنآ ،سكعرب .دريگب تمدخ هب دب اي بوخ ار اهنآ ًانايحا و دمهفب دنكيم

 يملع يشور زا دوشيم يعس هك يتادهاشم هتبلا .تسا هريغ و تادهاشم ،تالمأت زا نوگمهان Cاهزيرهدرخ زا

 عياقو ،دشاب هتشاد ينيع يكرد ،دريگب هلصاف عوضوم زا يمك هك تسا هارمه تساوخ نيا اب ينعي ،دنك Cوريپ

 دركراك ءهرابرد تادهاشم زا نوگمهان تسCاهعومجم ،لاحره هب .دهدب روخ رد يتيمها اهنآ هب و دسانشب ار

 .تسه زين رگيزاب هكلب ،تسين رگهراظن ًافرص فيرعت هب انب رشب ،يناسنا عماوج دركراك رد اما .يناسنا عماوج

 هدهاشم ار ناگراتس اي اهشوم ،درگنيمن دوخ زا جراخ Cاهورين هب وا ،دهديم رارق هدهاشم دروم ار دوخ وا

 ،دشاب يسانشناور قيرط زا هچ لاح .ديامنيم يسررب نآ حوطس ءهمه رد ار يناسنا ءهعماج هكلب ،دنكيمن
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 ادج هدهاشم دروم عوضوم زا ار رگهراظن ناوتيمن هنيمز نيا رد ،... هريغ و داصتقا دركراك اي يسانشهعماج هچ

 .درك

 قيقد رايسب Cوحن هب ار بلطم ود نيا دياب هك نيا لوا ءهتكن :موش روآداي ار هتكن دنچ دياب اجنيا رد ،بوخ

 نيرتينغ و نيرتهتفرشيپ زورما ات يخيرات مسيلايرتام ،مسانشيم هك يياج ات و ،نم رظن زا .داد زيمت مه زا

 زا دياب ليلحت نيا .تسا هتفرگ ماجنا اهنآ خيرات Cالبال زا عماوج دركراك ليلحت Cارب هك تسيشالت

 يليلد هب .يملع نكمم Cاج ات مه و Cداقتنا مه ،دشاب ينورد مه دحاو ِنآ رد هك دريگ تروص Cرظنهطقن

 زا ار Cرشب عماوج تسا نكمم ادخ طقف نوچ ،دشاب ينوريب دناوتيمن رظنهطقن نيا ،مداد حيضوت ًالبق هك

 هشيمه و دوشيمن يقلت هتفايناياپ زگره ،يخيرات مسيلايرتام ينعي ،شالت نيا هك تسا حضاو .درگنب نوريب

 يملع ءهژاو زا ار مروظنم .دشاب يملع تسا نكمم هك اجنآ ات دياب رظنهطقن نيا هك متفگ .تسا نايرج رد

 كيژولوئديا تامهوت زا ندركبانتجا و ،نتشاذگن تيعقاو Cاج هب ار دوخ Cاهتساوخ ينعي ؛مهديم حيضوت

 زا نتسجCرود زين و ،دهديم حيضوت هريغ و يبهذم Cرظن Cاهماظن اي Cژولوئديا طسوت ار تيعقاو هك

 يمومع CاهCروئت اهنآ زا تكرح اب و دنريگيم ار تيعقاو زا يشخب هك يياهماظن ينعي ،يملع هبش Cاهماظن

 .هريغ و مينيبيم يعامتجا مسينيوراد و يتسرپداژن Cروئت رد هك روط نآ ،دنزاسيم

 .تسيشور نينچ سكعرب ًاقيقد شدروخرب هك تساجنآ زا يخيرات مسيلايرتام حالطصا Cانغ

 هعماج نآ ِدوخ اريز ،تسيخيرات و ؛درگنيم دوجوم ينيع ءهدام كي نوچمه ار هعماج اريز ،تسيتسيلايرتام

 رب مكاح نيناوق ِنتفاي Cارب تسيشالت يخيرات مسيلايرتام سپ .دناديم يناسنا تادوجوم خيرات لوصحم ار

 ره هب اما ؟هن اي تسا بسانم هژاو نيا ايآ هك نيا ،درك ثحب نوناق ءهژاو ِرس رب ناوتيم هتبلا .يناسنا ءهعماج

 رظان نيناوق اب ،هعماج رب رظان "نوناق" ينعي ،يخيرات مسيلايرتام رد حلطصم "نوناق" هك تشاد هجوت دياب ،لاح

 .دنتسه يتوافتم ءهناسانشتخانش هاگياج Cاراد ًالصا و دراد قرف ًالماك تعيبط رب

 شالت هعماج و تعيبط رب رظان كرتشم نيناوق يلامتحا فشك Cارب هك تسيعدم كيتكلايد مسيلايرتام اما

 هب .تسيساسا يشاشتغا ،تسيساسا يئاطخ هزيگنا نيا زا ندركتكرح !هن :ميوگيم اجنيا رد نم .دنكيم

 كيتكلايد مسيلايرتام نيا أشنم ءهراب رد ناوتيم هك تسين يكش .مرامشيم دودرم ًالماك ار نآ نم تهج نيمه

 Cارب تسا بلاج ءهلأسم نيا ؟هن اي تسا هدوب هدرك دييأت ار نآ سكرام ايآ ؟تسا سلگنا عادبا ايآ ؛درك ثحب

 ليلد هچ هب ممهفيمن نم .دوبن نم ءهلأسم زاب ،دوب مه سكرام هب قلعتم زت نيا رگا يتح اما ،يسانشسكرام

 هب ،يخيرات مسيلايرتام ءهصرع رد وا درواتسد ...ميريذپب لك و ءزج زا ار وا تايرظن مامت ميدوب روبجم ام

 مرامشيم دودرم ار كيتكلايد مسيلايرتام نم ،نيا رب انب .تسيفاك تبثم ًالماك Cدرواتسد ءهباثم هب ،دوخ Cدوخ

 Cاهكيزيفاتم هيبش رايسب ]هعماج و تعيبط[ ود نيا ِنديد يكي Cارب شالت هك مدقتعم نآ زا رتارف يتح و

 حيضوت اج كي ار هعماج و نآ عونت مامت رد تعيبط ،ناهج شنيرفآ ،تانئاك دنهاوخيم هك تسيبهذم گرزب
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 دنك Cربهر نآ ساسا رب ار هعماج ات دنكيم هتكيد هعماج هب رظن دروم Cادخ هك Cدعاوق و نيناوق اب ،دنهد

 ،تسيسانشهروطسا ءهدر رد ام نابز هب حيضوت نيا دنچره .دهد نامزاس نآ ساسا رب ار دوخ هعماج هك نيا اي

 ،هناسانشهروطسا زتنس كي Cاج هب هك قرف نيا اب ،تسا يخيرات و كيتكلايد مسيلايرتام قيفلت هيبش يليخ اما

 نيا اما .عامتجا ملع هبش زا يياهشخب و يعيبط مولع زا يياهشخب ينعي ،دريگيم رارق يملع هبش Cزتنس

 )Diamat( ِتامايد ينعي كيزيفاتم نيا منكيم ركف نم هك تسا ليلد نيا هب و تسا تارطخ نامه Cواح

 .تسا هدش ليدبت ينيد تاميلعت و بهذم كي لكش هب ًاعقاو ،دروآيم هارمه هب دوخ اب هچنآ ءهمه اب ْفورعم

 Cاج نيناوق نيا ،هتسب يليخ Cوحن هب و دندرمش بيترت هب و دندرك فشك ار نآ نيناوق تارضح هلصافالب

 .تسشن كيزيفاتم Cاهشنيب رگيد نابحاص اي ييودنه ،يمالسا ،يحيسم عون زا رگيد ءهناسانشناهج Cاهشنيب

 و ديديم تعيبط زا يشخب ار تيرشب زين Cرگنشور .دراد Cاج Cرگنشور تنس رد هك تسيكرد نيا هتبلا

 رب رظان نيناوق ينعي ،هدش قفوم هار نيا رد دركيم ركف و دنك فشك ار نآ رب رظان نيناوق دركيم شالت

 كي هك داديم ناكما Cرگنشور رظن زا هك ينيناوق ،تسا هدرك فشك دنتسه درخ نيناوق نامه هك ار تعيبط

 ات ماظن نيا Cرگنشور رظن زا .ددرگ رقتسم يلبق ءهنادرخبان ماظن اب داضت رد و درخ رب يكتم يعامتجا ماظن

 .خيرات ناياپ موهفم رب ينتبم تسيكرد Cرگنشور نيا رب انب و ديياپ دهاوخ دبا

 هعماج رب رظان Cاهامننوناق اي نيناوق هبش اي نيناوق نيا هك تسا نيا تخادرپ نادب دياب هك Cرگيد ءهلأسم

 :دش ركذتم دياب ار هتكن هس ود اجنيا رد ؟دنامادك

 نيا .تسCداصتقا نيناوق تيمكاح تحت Cرادهيامرس ءهعماج اي نردم ءهعماج ،نردم Cايند هك نيا تسخن

 هب هك دراد رارق Cداصتقا نيناوق ءهطلس تحت ًاعقاو هعماج نيا .زيمآمهوت شنيب كي هن ،تسا عارتخا كي هن

 هچ و تاقبط هچ ،دشاب دارفا ءهدارا هچ لاح ،ددرگيم ليمحت نآ هب رشب ءهدارا زا نوريب يياهورين ءهباثم

 هعماج رب رشب ءهدارا زا جراخ هك رازاب نامتفگ لثم ،نوريب زا تسييورين نيناوق نيا ،يلك روط هب .تيرشب

 مهدزاود نرق Cرصم اي يناريا نانطومه زا يكي زا ار لاؤس نيا رگا ؟تسا نينچ ارچ .ددرگيم ليمحت

 ناهج رب زيچ هچ" ميديسرپيم وا زا و ،دوب Cزينو رجات كي رگا يتح ،نامز نامه يياپورا كي زا اي ميدركيم

 هچ ،تيحيسم Cادخ هچ لاح ،"ادخ اي نيد" تفگيم ًالثم هكلب !"رازاب" داديمن خساپ ًاملسم ،"؟دنار يم مكح

 ،پاپ ،اهناخ ينعي "دننكيم تموكح ناهج رب نادنمتردق و ناگرزب" ديوگب دوب نكمم وا .رگيد زيچ ره اي هللا

 نايم هب ار رازاب Cاپ دوبن نكمم زگره و تسد نيا زا تفگيم Cزيچ لاح ره هب ... ناروتارپما ،ناهاش ،هفيلخ

 ،"؟دناريم مكح ناهج رب زيچ هچ" هك ميدركيم Cرگنشور رصع نادنمشناد زا ار لاؤس نيمه رگا .دشكب

 رب دياب زيچ هچ" هك لاؤس نيا هب و ،ناشيدناكيرات ،اهشيشك ،لذتبم و هيرك Cزيچ دنتفگيم ًالامتحا اهنآ

 نامه درخ اجنيا رد الاح و ،بخ .دريگ رارق ناگمه نيعلابصن ات "درخ" :دنداديم خساپ "؟دنك تموكح ايند

 تسا نيا رد سكرام تمظع نم رظن هب و نردم تسيتيعقاو تيعقاو نيا .نردم تسCزيچ ينعي ،تسا رازاب
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 Cوناث ناونع "هيامرس" باتك هب وا هك ينامز .مناديم تسيسكرام ار دوخ رطاخ نيمه هب نم .تفايرد ار نيا هك

 ينعي .سكرام يفسلف موهفم هب ،ديمهف نآ Cوق موهفم رد ار دقن ءهژاو دياب ،دهديم ار "يسايس داصتقا دقن"

 دب داتسا كي طسوت هك ار يلبق Cاههوزج هك Cداصتقا بوخ ءهوزج كي مه نيا ،دييامرفب" :ديوگيمن وا

 نم .دوشيم تموكح وحن نيدب هعماج هك نيا ليلد تسا نيا" :ديوگيم وا هكلب ؛"دنزيم رانك دوب هدش هتشون

 يگناگيب دوخ زا ،دنكيم تموكح هعماج رب هچنآ .منزيم رانك ار نآ باقن ،منكيم الم رب ار هعماج نيا زار

 Cالاك ،الاك ليلحت اب لاتيپاك لوا لصف هك تسين يفداصت ."تسCرودزم راك رد Cرامثتسا هطبار ،تسييالاك

 نيا و سكرام فشك تسا نيا .دراد Cزكرم نينچ يهاگياج ْراك ِىگناگيب دوخ زا و دوشيم زاغآ ،هدشتب

 تقد .Cرادهيامرس ديلوت ءهويش و Cرادهيامرس لبقام عونتم لاكشا رد ديلوت ءهويش نايم تسيفيك يتسسگ

 نآ درفم لكش رد ديلوت ءهويش ناگژاو زا ًادمع ،منكيم تبحص Cرادهيامرس نيشيپ لاكشا زا يتقو هك دوش

 رب ينتبم ديلوت ءهويش نآ و ميتسه ور هب ور ديلوت ءهويش كي اب ،نوگانوگ لاكشا مغر هب اريز ،منكيم هدافتسا

 .تسا جارخ

 ،دوب هدش مهارف مسيلاتناكرم طسوت هك يشرب ،ديآيم شيپ يتعنص بالقنا شرب اب Cرادهيامرس ديلوت ءهويش

 هك تسا تسايس نيا ،جارخ رب ينتبم Cايند رد ،جارخ رب ينتبم ديلوت ءهويش رد .يتعنص بالقنا حيرص شرب

 نينچ هك هدرشف بيكرت كي زا ناوتيم موهفم نيا هب .دراد دوخ تيعبت تحت ار داصتقا و دنكيم تموكح

 ،تسا ناريا هاشداپ ًالثم هك تسينغ يسك ينعي ،"تسا تورث ءهمشچرس تردق" :درك هدافتسا مياهدرك نايب

 اديپ مه دنمتورث ناناگرزاب هتبلا .تسين ندوب دنمتورث ندوب ناگرزاب .سراپ Cروتارپما ،هرود نآ رد ينعي

 نيا هب دياب سپ ،دهديم Cريگجارخ ناكما هك تسا تردق نيا .دراد تردق هك تسينغ يسك اما ،دنوشيم

 نيا هب هك دنناديم اهقلخ اي قلخ .تسا فافش ًالماك دوشيم تفايرد هك يجارخ .ديشخب تيعورشم تردق

 دوخ هب دياب .دشاب عورشم جارخ ِنتفرگ Cارب دياب تردق هجيتن رد .دنهديم جارخ تلود هب وحن نآ اي

 نآ ريسفت و Cواست مدع نآ رد هك يطيارش ينعي ،دشاب يكيزيفاتم عون زا دناوتيم طقف هك دشخبب يتيعورشم

 زا اي دشاب هتفرگ أشنم تعيبط زا هك يمظن رب يكتم يتيعقاو ،دشاب حرطم يعامتجا تيعقاو كي نوچمه

 نيا .دورب لاؤس ريز يبالقنا Cاهشبنج طسوت دناوتن ور چيه هب هك تردق أشنم ءهراب رد يهيجوت ؛بهذم

 هاگياج رد ار داصتقا و دنكيم هنوگژاو و سكعرب ار تيمكاح عون نيا Cرادهيامرس اما .تيعورشم تسا

 ءهقبط هب هك تسا رادهيامرس .ددرگيم تردق ءهمشچرس تورث دعب هب هظحل نيا زا و دهديم رارق Cربهر

 ِىگناگيب دوخزا ماظن نيا تيعورشم .دروايب هارمه هب تسا نكمم هك يتافارحنا مامت اب ،دوشيم ليدبت مكاح

 دوش هتفگ هك نيا ًالثم .دريگب دوخ هب ار لاكشا نيرتلذتبم تسا نكمم يگناگيب دوخ زا نيا .تسارگداصتقا

 ،دريگب دوخ هب Cرت زيمت و رت و رتهديچيپ لاكشا تسا نكمم اي و "دنكيم لح ار تيرشب لئاسم ءهمه رازاب"

 Cاههدارا ِييور رد ور نيا ،رگيد نايب هب ."تسييارگدرف اجنيا رد درخ و تسا درخ نايب رازاب" دنيوگب ًالثم
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 زا مكتسد ،نكمم Cايند نيرتهب رد تسا نكمم ءهجيتن نيرتهب هك دهديم Cاهجيتن هك تسا رازاب رد Cدرف

 .يليامت رظن

 Cرادهيامرس اب هك تسا داصتقا نيا ،نيا رب انب .داد ناشن ار ينوگژاو نيا هك تسا نيا رد سكرام تمظع

 .دنكيم اديپ مكاح لكش يعامتجا ءهشيدنا رد Cداصتقا دعُب ،ليلد نيا هب و ددرگيم طلسم

 

 ندوبطلسم زا امش هك ارچ ،دوب دهاوخن نينچ زين هدنيآ رد و هتشادن دوجو ًامازلا هشيمه هك \رما ❊
 .دينكيم تبحص مسيلايسوس تيمكاح تحت يگنهرف هجو

 لوا ءهتكن نيا سپ .دوب دهاوخن نينچ زين هدنيآ رد و تسا هدوبن نينچ هتشذگ رد ور چيه هب .هلب :نيما ريمس

 اب نادب تبسن رايسب نم هك( كيتامگد ِموسرم Cاهميمعت زا ار ام يفيك تسسگ نيا .يفيك يتسسگ ينعي ،دوب

 ايوگ ام نآ رب انب هك Cاهسردم ِمسيسكرام ءهناگهچب ًابيرقت Cاهميمعت ،دراديم زاب )مرگنيم Cداقتنا ديد

 خيرات لك رد يهباشم Cدنبلكش رد اهنيا ءهمه و Cژولوئديا ،تاقبط ،Cديلوت طباور ،ميراد هدلوم Cاهورين

 رد هدلوم Cاهورين شويراد رصع ناريا رد ًالثم مينيبب هك دوشيم هصالخ نيا هب طقف هلأسم دعب .دنراد رارق

 و Cژولوئديا نامه ،حرط نامه ... و دناهدوب مادك تاقبط ،هدوب هچ Cديلوت تابسانم ،دناهدوب يحطس هچ

 مسيتامگد نيا ...هريغ و هدلوم Cاهورين ساكعنا نامه زج تسين Cزيچ هجيتن رد هك CاCژولوئديا .هريغ

 .تسيخيراتارف

 

 ؟ديراد داريا نيعتارف \رسوتلآ شنيب هب امش هك تسا رظنهطقن نيا زا ❊

 ميوگ يم نم .دننكيم لمع وحن كي هب خيرات لوط مامت رد عماوج ايوگ هك تسيكرد مروظنم :نيما ريمس

 ،يسايس تابسانم رد ينوگژاو :ميوگب رتهداس .تابسانم رد ينوگژاو يعون .ديآيم شيپ يفيك يتسسگ هك

 Cوس زا و تسيگنهرف كيژولوئديا رصنع ءهدنريگربرد وس كي زا هك يموهفم ،هملك عيسو Cانعم هب تسايس

 رد نم رظن هب سكرام تمظع و ،يياوژروب ميظع بالقنا ،تسيياوژروب ِبالقنا ْىنوگژاو نيا .Cداصتقا رگيد

 متسين رورغم ردقنآ هتبلا و ،سكرام ءهراب رد ماهعلاطم زا تسا نم تشادرب نيا .ديمهف ار نيا هك تسا نيا

 تسا نم كرد نيا ،لاح ره هب اما .تشاد ناوتيم سكرام زا هك تسيتسرد تشادرب اهنت نيا موش يعدم هك

 .دوب لوا ءهتكن نيا سپ ،بوخ رايسب .تساجنيا رد وا تمظع منكيم ركف و

 ،دناهتشاد دوجو هراومه اهنآ هك مينيبيم ،مينك هاگن ]يعامتجا[ نوگانوگ جرادم هب رگا هك تسا نيا مود ءهتكن

 هاگن هدلوم Cاهورين دشر ءهيواز زا ار نآ ناوتيم :تسيرگن نوگانوگ Cاياوز زا ناوتيم Cاهعماج ره هب ينعي

 رد ،روتكارت اب اي دننزيم مخش واگ اب ار نيمز ،دننكيم هدافتسا Cرازبا هچ زا Cزرواشك راك رد هك نيا ،درك
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 حطس دوشيم نيا ؟تالآنيشام و يقرب Cژرنا ،هدش راهم Cژرنا زا اي دننكيم هدافتسا يچيق و شكچ زا ديلوت

 طباور ،يتشيعم داصتقا تعسو ينعي ،تسيرگن نآ داصتقا ءهيواز زا ار هعماج ناوتيم .هدلوم Cاهورين دشر

 هچ ،لاح .تسيرگن نآ هب تردق يهدنامزاس ءهيواز زا ناوتيم .هريغ و ييالاك تابسانم رد تباقر ،ييالاك

 مدع اي دوجو( هداوناخ لكش نآ رد ناوتيم هك يعامتجا تردق هچ ،نآ نوگانوگ لاكشا رد يسايس تردق

 .دناجنگ ار اهزيچ نيا ءهمه و اهتساك ،اهنآ ِىلامتحا Cدنبهقبط و اههفرح ِىهدنامزاس ،)... و Cرالاسردپ

 نيا هب ناوتيم اريز ... بهاذم هلمج زا ،Cژولوئديا ينعي ،درك هاگن شاهژيو ِشنيب رظنهطقن زا نآ هب ناوتيم

 ،بوخ .تسا نآ يعقاو داعبا زا يكي مه نيا .درك هاگن هريغ و يسويسوفنك اي ،يمالسا Cايند ناونع هب ًالثم ايند

 كي رد هشيمه جرادم نيا تسا دقتعم يكي :ميراد زت ود ،لاح .دندوجوم ينوگانوگ جرادم هك مينيبيم سپ

 دوخ قطنم جرادم نيا زا مادك ره :ديوگيم و مدقتعم نآ هب نم هك رگيد زت و ؛ماظن كي لثم ،دنراد رارق هطبار

 ءهعماج هب دروخرب رد ًالثم .تفاي جرادم نيا ِدوخ دركراك رد و حطس رد ار اهقطنم نيا دياب و دنراد ار

 هديمان رازاب رد تباقر اي رازاب قطنم جيار نابز هب هك ميراد Cداصتقا قطنم كي لوا ءهجرد رد ،Cرادهيامرس

 .هيامرس تشابنا قطنم ،رتقيقد يكدنا ينابز هب و دوشيم

 هك Cاهنوگ هب ار متسيس وا منكيمن ركف هتبلا .تسا زيمآغوبن ْسكرام درواتسد مه هتكن نيا هب دروخرب رد

 Cزيچ ينعي ،تسا هدرك ليلحت ار نآ ريغتيال و يساسا Cاهتلصخ اما ،دشاب هدرك حيرشت دراد دركراك زورما

 زين Cرگيد جرادم Cرادهيامرس ءهعماج نيمه رد .تسوا عادبا نيا و ميمانيم شزرا نوناق ار نآ ًاعومجم هك

 رگيد دركراك ءهصرع رد ًاصخشم ينعي ،يعامتجا ءهشيدنا ءهصرع رد ام هك تسا نيا نم زت .دراد دوجو

 رد ؟مييوگيم هچ يتسار هب ،مينكيم تبحص يسايس تردق زا هك ينامز ًالثم .ميتسه هدنامبقع رايسب جرادم

 اما ،دننكيم راك هنوگچ يسايس Cاهداهن هك ميناديم ًالامتحا ،لاثم Cارب .تسيچ نآ دركراك ميناديمن عقاو

 هتسج .ميرادن Cدنمورين Cروئت ام هصرع نيا رد ؟تسيچ يسايس تردق ِىنورد قطنم .ميناديمن ار نآ Cارچ

 طابترا ءهراب رد )Freudo-marxisme( "يتسيسكرام-Cديورف ءهشيدنا" هچنآ ريظن ،تسه يياهزيچ هتخيرگ و

 مه مسينيمف .تسيساسا ْتردق فيرعت رد هك Cرما ،ديوگيم رهق و هطلس لاكشا ديلوتزاب و Cرالاسردپ ًالثم

 رد CاCروئت ام اما ،دنتسه يمهم و بلاج رصانع ديدرتيب اهنيا .تسا هدرك Cدايز Cاهراك هصرع نيا رد

 و يخيرات مسيلايرتام هن مدقتعم نم .دشاب اراد ار سكرام Cداصتقا Cروئت ماكحتسا هك ميرادن تردق ءهراب

 اهزور نيا هك دسريم مرظن هب ايوگ ِلاثم كي .يياوژروب ءهشيدنا هن ،دناهدرك ديلوت Cا Cروئت نينچ مسيسكرام

 رايسب ،تسا هناقمحا هك )۶( "مسينومك هايس باتك" زيگنا ترفن Cارجام نيا ينعي ،تسا حرطم هسنارف رد

 دوبان و ينادنز ار Cرايسب دنديمان تسينومك ار دوخ هك يياهميژر دنيوگيم هك ليلد نيا هب .تسا هناقمحا

 همه و دنرامشيم رب ار ناگتشك و ... و هدش هتخورفارب اهماظن نيا طسوت هك يياهگنج ،اه كالوگ ،دناهدرك

 Cرادهيامرس خيرات رد هك تفگ ناوتيم اهنيا خساپ رد دشاب روط نيا رگا !دنهديم تبسن مسينومك ءهديا هب ار



22 

 هب اهييايلارتسا ماعلتق ،اهيياقيرفآ ِنتفرگ يگدرب هب ،اكيرمآ ناتسوپخرس ماعلتق زا ،دشن هك اهماعلتق هچ

 ،تفرگ تروص يحيسم نانمؤم تسد هب هك ينامسات يلاها راتشك رت دب مه نآ زا و هملك لماك Cانعم

 Cاهروشك نايم Cاهگنج ،تشگ رجنم رامشيب Cاهيشكمدآ هب هك كانتشحو يتارمعتسم Cاهگنج

 عمج ار اههتشك نيا ءهمه .دندنارذگ غيت مد زا رطاخ تياضر اب ار رگيدكي ينويليم ماقرا هب هك Cرادهيامرس

 نيا نيببسم هك ارچ م،Cزادنيب تيحيسم دوخ يتح و ،Cرگنشور ركف ،يياوژروب يساركومد ِندرگ هب و مينزب

 لاونم نيمه هب ناوتيم يتح ؛تسا تيحيسم نامه ْلوؤسم هجيتن رد و دنتسناديم يحيسم ار دوخ تايانج

 ،بوخ .تسا هدمآ ايند هب يحيسم ينيمزرس رد رلتيه اريز ،تسا رلتيه لوؤسم حيسم صخش دوخ هك تفگ

 ،دراد ار دوخ دركراك ِنيناوق و دعاوق هك تسا جرادم زا يكي دوخ تردق هك ار هلأسم نيا ،شرگن لاور نيا

 رد هچ ،تسا تردق تايانج نيا لوؤسم هك دمهفيمن شرگن نيا ينعي .دنك م ناهنپ توكس زا Cاهدرپ ريز

 مينك مهتم و مينزب لاثم مه ار نامدوخ Cاهروشك Cاهميژر يتح ميناوتيم ...Cرادهيامرس رد هچ و مسينومك

 .ماظن ءهعومجم قطنم هن و تسا تردق قطنم نيا .دناهدش بكترم هك اه تراغ و لتق هچ خيرات لوط رد هك

 دراو و ميناديم يبوخ هب ار نيا .دنكيم نامتك ًالماك ار تردق دركراك ]مسينومك هايس باتك[ باتك نيا

 ققحت Cارب .دنكيم اپ و تسد تيعورشم هبش اي تيعورشم دوخ Cارب تردق مييوگب هك تسا ندش تايهيدب

 ناملسم اي دنك كزب تاركومد كي ءهرهچ هب ار دوخ اي دروآرد مسيسكرام تأيه هب ار دوخ دناوتيم شتاليامت

 دشاب ناريا رد اههللاتيآ تردق هچ لاح ،دنك لمع تردق كي ناونع هب دناوتب ات ،رگيد زيچ ره اي يحيسم اي

 حالطصا هب ِنارالاسناويد اي برغ رد اه تاركمد تردق اي ،هيكرت رد يماظن ريغ Cاهروتاتكيد تردق هچ

 ًاعقاو ام هك تسين انعم نيدب همه نيا اما .دننكيم لمع تردق ناونع هب همه اهنآ .اجنآ و اجنيا رد تسينومك

 قطنم ْتردق ديدرتيب اما ،دننكيم لمع زين Cرگيد Cاهقطنم هعماج حطس رد هتبلا .ميسانشب ار نآ دركراك

 يسايقم رد مكتسد هنيمز نيا رد يسانشتسايس .ميناديم نآ زا يكدنا طقف ام هك تساراد ار دوخ صاخ

 Cرايسب رد هك ميناديم .دنكيم لمع هنوگچ تلود زا صخشم عون كي هك مينك كرد دهديم ناكما يحطس

 رد هك منكيم ركف نينچمه نم .دننكيم راداو دوخ قطنم زا تيعبت هب ار داصتقا هنوگچ اهتلود تاقوا زا

 Cرگنشور نارود صتخم ينورد قطنم كي .دراد دوجو Cاينورد Cاهقطنم زين كيژولوئديا گرزب Cاههصرع

 Cاههفسلف و ... تيحيسم ،مالسا بهاذم ينورد قطنم اي ،مسيسكرام صتخم ينورد قطنم كي ،تسا هدوب

 لهج راچد يلك هب هك متسين دقتعم و مياهتخومآ يياهزيچ مرظن هب هك متفگ .هريغ و ينله ،يسويسوفنك گرزب

 بهاذم ءهراب رد يمكحتسم و لماك Cروئت ام .دنتسه تخانش زا هتخيرگ و هتسج يياههتكن اهنيا اما .ميتسه

 فوطعم Cاهشسرپ هب ،دهديم خساپ يساسا يياهزاين هب بهذم هك نيا لثم تايهيدب يخرب زا هتشذگ .ميرادن

 و ميناديمن يتسرد زيچ تايهيدب نيا زج اما .ليبق نيا زا يياهزيچ اي ،دوشيم حرطم ناسنا Cارب هك گرم هب

 .دنراد ينورد Cاهقطنم همه اهنيا
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 ينردم ءهعماج ًاصخشم رگا .دراد دوجو شكمشك و Cريگرد اهقطنم نيا نايم ،عماوج حطس رد مدقتعم نم

 Cداصتقا قطنم كي وس كي زا اجنيا رد ،يمالسا ناهج رد Cرادهيامرس Cهعماج کي ًالثم ،ميريگب رظن رد ار

 قطنم لاح ره هب اما .نآ ِىعبت و Cرودارپمك ،فيعض عون زا ،لاثم نيا رد مه نآ ،تسCرادهيامرس هك ميراد

 كي ام رظن دروم لاثم نوچ و ميراد يسايس تردق قطنم كي ،رگيد Cوس زا ؛تسCرادهيامرس Cداصتقا

 فرط اهقطنم نيا اب ام ،نيا رب انب .دراد تيمها زين مالسا زا تشادرب و كرد نآ رد ،تس يمالسا ءهعماج

 هب دوخ يتروص هب اهنآ تسا دقتعم هك Cزت .دنتسين ارگمه ًاترورض و دناتوافتم هك يياهقطنم ،ميتسه

 دناشكيم لذتبم و نيياپ ِحطس ِمسيسكرام نامه Cوس هب هلصافالب ار ام اي ،دنتسه ارگمه ًاترورض و Cدوخ

 ءهفسلف تالبعزخ هب اي ميتسه ور هب ور ناسكي يطيارش اب هشيمه تسيياوژروب داصتقا نوچ ديوگيم هك

 ًاترورض اهقطنم نيب نم رظن هب .خلا و تسا ثيبخ تردق ،تسيناسنا عبط رد Cرباربان هك تسد نيا زا خيرات

 .دنشاب هتشادن يياناوخ چيه مه اب هك ميشاب ور هب ور يياهقطنم اب تسا نكمم يتح و درادن دوجو ييارگمه

 ،دهد خر يهاگ تسا نكمم هك ،دهدب تسد زا ار شماجسنا Cاهعماج رگا .تسا ماجسنا دنمزاين هعماج اما

 اهقطنم زا يكي هب نديشخب طلست قيرط زا دنكيم روبجم ار نآ هك كانتشحو ينارحب ،دوريم ورف نارحب رد

 طلست داصتقا قطنم هب تسا نكمم .دنك اديپ تسد ماجسنا زا Cاهجرد هب و ديآ قئاف ماجسنا مدع و نارحب رب

 داهنشيپ ام هب تردق ءهرمزور نامتفگ ،هتفرشيپ Cرادهيامرس Cاهروشك رد هك تسCزيچ نامه نيا ،دشخب

 طلسم قطنم تسا نكمم .تسا طلسم قطنم نيا و "ديهد قفو تباقر و رازاب Cاهزاين اب ار دوخ" :دنكيم

 هك يعون نآ اي ،دوخ قطنم زا تيعبت هب ار تردق و يسايس ِىهدنامزاس ،تسايس ،داصتقا دياب و دشاب مالسا

 .دروآرد ،دوشيم هديمهف

 نكمم Cريگرد نيا .ميوش ور هب ور نوگانوگ جرادم Cاهقطنم نايم Cريگرد اب هك تسا نكمم ًالماك سپ

 يعامتجا ليخت ءهصرع ِعادبا Cور هب و دشاب زاب تسا نكمم اي ،دزاس دودسم ار خيرات ينعي ،دشاب رابفسا تسا

)l’imaginaire social( زيچ نيا منكيم ركف .دوش هدوشگCاپورا رد هك تسC رگنشور رصعC مسيلادوئف ناياپ اب 

 نايرج رد هك يياهشياشگ .مياهدوب يهباشم لحارم و تاظحل دهاش زين نامدوخ Cاهروشك خيرات رد .داد خر

 لحارم و تاظحل اهنيا .دناهديماجنا ريگمشچ Cاهتفرشيپ هب هك دناهتشاد دركراك يعون هب اهقطنم اهنآ

 ينعي ،مياهتشاد مه راوگان و رابفسا لحارم و تاظحل هك تفريذپ دياب ،لاح نيع رد .تسا ندمت ناشخرد

 رد هك تسCزيچ نيا منكيم ركف .تسا هدرك دودسم ار هدنيآ اهقطنم شكمشك و Cريگرد هك يعقاوم

 تشادرب تيمكاح زا يشان هك ميتسه اهدادسنا نيا زا يكي دهاش ام .تسا هدمآ شيپ رصاعم ناملسم Cاهروشك

 .مالسا اجنيا رد و ينيد قطنم زا تسيصاخ

 نيا نآ تيزم .رايسب Cاهترضم و دراد تيزم كي ،منکيم داهنشيپ هك يشور نيا ،مييوگب رتهب اي ،هيضرف نيا

 هب ميناديمن ام و تسين هدشCزيرهمانرب لبق زا خيرات هك ديوگيم ام هب ينعي ،دنكيم ءايحا ار Cدازآ هك تسا
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 اهقلخ ،اهتلم ،اهتلود ،تاقبط ،يناسنا تادوجوم لمع لالخ زا ،اهداضت لالخ زا هك ارچ ؛دربيم هار اجك

 هب خيرات .دوشيم هتخاس خيرات هك تسا ناشياهباختنا و دركلمع زا ،دوريم شيپ هب خيرات هك تسا هريغ و

 ءهصرع و تسCدازآ ءهدنهد ديون زت نيا ناونع نيدب و تسا هتسباو اهباختنا نيا هب تياهنيب هوقلاب روط

 يهارهاش ام .دنتسه ريذپانييادج ود نيا .دسريم رس مه تارطاخم ،Cدازآ هارمه هب اما .دياشگيم ار نآ

 .دوبن مادقا هب Cزاين رگيد تلاح نيا رد هك ارچ ،ميرادن غارس دورب لآهديا يقرت كي Cوس هب هك هدشميسرت

 زا ينوناق نينچ هب هك يناسك دنتسه .دباي قوفت هرخالاب ينيع ظاحل هب يقرت نوناق ات ميوش رظتنم دوب يفاك

 سپ ،دراد دوجو ينوناق نينچ رگا ديسرپ اهنآ زا دياب !دننكيم مه هزرابم هك لاح نيع رد ،دنراد رواب يقرت

 يلمع تطاسو نودب هك نيا رب لاد ينيقي چيه اريز ،درك هزرابم دياب هك تسا نيا تقيقح ؟دينكيم هزرابم ارچ

 يم هك Cاهتكن دوب نيا .دنيآيم مه اب هرطاخم و Cدازآ .درادن دوجو دش لئان تفرشيپ هب ناوتب اهناسنا

 .منك ركذ نيعتورف و نيعتارف ءهلأسم هب خساپ رد متساوخ

 مسيلايسوس هب راذگ

 رد يتسيلايسوس راذگ زا يتسيسكرام كرد فعض هك ديدقتعم امش .ميزادرپب راذگ ءهلأسم هب لاح ❊

 هك تسا هدوب لكش نيا هب امنرود ،ديدرك هراشا هك روط نامه ،سكرام نامز رد .تسا هدوب نآ ِىگداس

 دنهاوخ داجيا صلاخ \رادهيامرس يعون و تفرگ دنهاوخ رارق مه رانك رد يلم \رادهيامرس عماوج ايوگ

 دوجو ناكما دياب \رادهيامرس عماوج نوگمه دشر نيا .تسا هدماين شيپ زگره ميناديم هك \رما ،درك

 ار يناهج بالقنا طيارش هك داديم ار \رتلورپ مسيلانويسانرتنا هجيتن رد و ،لكشتم \ايراتلورپ كي

 و مسيلايرپما شياديپ اب .دشيم بوسحم بالقنا ِروتوم ْىنوگمه ِلماع نيا سپ .دزاس مهارف تسيابيم

 تمس هب مدرم ،گنج لباقم رد هك دشيم روصت ينعي ،دوب گنج ءهدهع رب يشقن نينچ ينينل \روئت رد

 امش هك نآ ءهدننكيبطق تلصخ و \رادهيامرس دشر يگديچيپ هب هجوت اب زورما اما .دنوريم بالقنا

 رد \رادهيامرس تلصخ ءهلأسم اجنيا سپ .دوشيم هتسكش ًالماك ينوگمه لماع نيا ،ديداد حيضوت

 هك روط نآ مك تسد ،ار راذگ ناكما ْرباربان دشر هك رما نيا زين و دوشيم حرطم ينوماريپ \اهروشك

 .دينكيم حرطم ار )déconnexion( طابترا ِعطق \روئت امش هك تساجنيا .دزاسيمن مهارف ،دشيم روصت

 ينعي ،تسا هدش ماجنا اتسار نيا رد مود يناهج گنج زا سپ هك يياهشالت ديدقتعم امش ،نيا رب هوالع

 ييارگهعسوت و يقرش \اپورا رد )soviétisme( ييارگ\وروش ،برغ رد )keynesianism( مسينايزنيك

)développementalisme( يگمه ،تسا هتسويپ عوقو هب يلم شخبيياهر بالقنا اهنآ رد هك يياهروشك رد 

 رد راذگ ءهلأسم ناكامك سپ .دناهتفر شيپ يناهج ندشيبطق تهج رد يگمه ينعي ،دناهدروخ تسكش

 ؟ديشخب ققحت ار راذگ ناوتيم هنوگچ تقو نآ .تسا حرطم ينوگمه لماع بايغ
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 .مسيونب يسك Cارب هخسن مهديمن هزاجا دوخ هب دروم نيا رد نم و تسا نيمه ام گرزب هلأسم :نيما ريمس

 حطس رد هچ و پچ تانايرج نيب رد ثحب هچ ،دوب دهاوخ ديفم Cدج يثحب Cارب هك مراد يتالاؤس اما

 :تساهنيا نم تالاؤس .اج همه ينعي ،يمومع

 هك تسين نيا نم دصق .يخيرات مسيسكرام منكيم راركت ،منكيم زاغآ يخيرات مسيسكرام دقن زا نم

 زا اي و سكرام زا اي منك عافد سكرام Cاههتشون فارگاراپ ره و طخ ره و دنب ره زا و مشاب سانشسكرام

 دنشوكيم نينمؤم يخرب هك روط نآ ،مشاب هتشاد راظتنا ار نامتالكشم لئاسملالح وئام و نينل و سلگنا و وا

 منکيم ركف و متسه لئاق مارتحا سكرام Cارب يفاك دح هب نم !ريخ .دنبايرد ار هدنيآ رارسا نآرق ندناوخ اب

 .درادن يبهذم دروخرب نينچ هب Cزاين هك تسا گرزب ردق نآ وا

 يللملانيب شبنج و Cرگراك شبنج ،اهتسيسكرام هكنيا اما ، دش زاغآ سكرام اب هتبلا يخيرات مسيسكرام

 زا يكي .تسين رتمك سكرام راثآ دوخ زا نآ تيمها هك تسCرگيد ثحب ،دنديمهف ار سكرام ءارآ هنوگچ

 تسا نآ ِىتاذ هك ار Cرادهيامرس ءهدننكيبطق هجو هك دوب نيا وا فعض نيرتمهم دياش و سكرام Cاهفعض

 هب هك تفگ ناوتيم هتبلا .دوب نيبشوخ يطرفم زرط هب Cرادهيامرس ِىخيرات شقن هب تبسن هجيتن رد و ديدن

 Cرادهيامرس ناهج شرتسگ هك دركيم ركف سكرام ،لاح ره هب اما .دوبن يحضاو ِرما نيا وا نامز رد صوصخ

 مامت رد ار اهرازاب Cرادهيامرس هجيتن رد و هدوب يناهج سايقم رد Cرادهيامرس ديلوت ءهويش شرتسگ فدارتم

 .دنكيم ماغدا دوخ رد نآ داعبا

 

 ؟ديدرب مان اهنآ زا هك \دعُب هس رد ينعي ❊

 هك ؛درادن نهيم ايراتلورپ ديوگيم سكرام هك تسا ليلد نيمه هب .راك رازاب صوصخ هب و ،هلب :نيما ريمس

 زج اهنيا ءهمه زا و ... بهاذم ،اهتيلم هلمج زا دراديمرب نايم زا ار تازيامت مامت Cرادهيامرس ديوگيم

 .تسCديلوت طباور و لوپ ،رازاب ءهدعاق نآ و دسانشيم هدعاق كي طقف Cرادهيامرس .دناميمن يقاب يمسا

 .دركيم روصت ،داد ناشن ًاخيرات ار دوخ ينعي ،دمآ رد بآ زا هچنآ زا رتيبالقنا يليخ ار Cزاوژروب سكرام

 ناوت م )كيملپ( يلدج يثحب رد هك ميوگيم نم .دوريم شيپ اجنيا هب ات Cرادهيامرس هك تشادنپيم سكرام

 زا و ديناديم هاوخيدازآ ار دوخ .ديتسه وگغورد يتشم امش هك تساخرب هلداجم هب اهلاربيل وئن ربارب رد

 هب تبون اما ؛دييوگيم نخس اههيامرس تكرح شياشگ و دازآ تراجت شياشگ زا ،دينزيم فرح ندشيناهج

 هب رگا .ديراذگيم اپ ريز ار دوخ لالدتسا و ديريذپيمن ار نآ و دينكيم توكس دسريم هك اهناسنا تكرح

 ات و ديدركيم تأرج ،تشاد امش زا Cروصت نينچ سكرام هك روط نآ ،ديتشاد لوبق ار دوخ قطنم يتسار
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 لباق ءهدنيآ رد لقادح و دينكيمن و دياهدركن تأرج زگره ،درك ديهاوخن تأرج اما .ديتفريم شيپ اجنيا

 .دينك نينچ هك درك ديهاوخن تأرج مه ينيبشيپ

 Cزاوژروب هك دوب نيا سكرام روصت منكيم ركف و دوب هداد اهبرپ Cزاوژروب يبالقنا شقن نيا هب سكرام سپ

 فيرظ Cاهتوافت ِتياعر اب Cاهتسجرب تيصخش ره لثم سكرام هتبلا .دش دهاوخ قفوم راك نيا رد Cدح ات

 ار يماجسنا و ينوگمه نينچ طيارش Cزاوژروب هك دوب دقتعم منكيم ركف اما ،تشاذگيم ذغاك رب ملق يئانعم

 ،دنكيم ديجمت اجيب Cرامعتسا دراوم يخرب زا ًالثم مينيبيم هك تساجنيمه زا و درك دهاوخ داجيا يعون هب

 يلماكت نينچ ناكما اما ،تسيشحو و نشخ رايسب رامعتسا هك تسا تسرد هك تسا نيا عقاو رد وا روظنم

 ؟هنوگچ اما ؛دزاسيم ققحم يناهج مسيلايسوس هب ار يناهج Cرادهيامرس تكرح هك تساجنيا زا و دهديم ار

 نيا ؟بالقنا قيرط زا اي ددرگيم لصاح تاحالصا قيرط زا رما نيا هك نآ رس رب دش ريگرد يثحب اجنيا رد

 ناوتيم هك تشادرب نيا .تفرگرد نينل اب دعب هك يثحب ،ءاكرش و نياتشنرب ينعي ،تسا مسيمرفر نيلوا ِثحب

 امنرود رد ينوگمه يعون و تسيرگنيم تبثم ءهديد هب رامعتسا هب ،ديمان روحم-اپورا اي يتسيلايرپما ار نآ

 دوب شنيب نيمه يطارفا لاكشا زا يكي .دوب يناهج مسيلايسوس تمس هب يجيردت تكرح هب دقتعم و تشاد

 هب ات دنوش يلم اهنآ دوب يفاك ايوگ هك ارچ ،دركيم يقلت مسيلايسوس زاغآ Cوحن هب ار تاراصحنا ِدوخ هك

 دراديمرب نايم زا ار دئاز طسوتم نارادهيامرس ءهمه ،دشخبيم زكرمت تيكلام هب تاراصحنا .ميسرب مسيلايسوس

 بلس اهنآ زا هك تسيفاك :دنكيم ليدبت تسا گرزب Cاههورگ تسد رد هك يعازتنا Cاهديدپ هب ار تيكلام و

 .ميسرب مسيلايسوس هب ات "ناگدننك تيكلام بلس زا تيكلام بلس" نامه ،دوش تيكلام

 هب ات نينل اما .تسا رباربان Cدشر دشر نيا !ريخ تفگيم ،دوب نآ لماح نينل هك رگيد شنيب اما ،بوخ رايسب

 اب ،۱۸۸۰ زا ينعي ،تسا هدش رباربان ًادعب هكلب ،تسا هدوبن رباربان ادتبا زا دشر نيا وا رظن هب .دوريمن اهتنا

 ينعي ،دنكيم داجيا يفيعض Cاههقلح ،تسا رباربان دشر نيا نوچ و .مسيلايرپما ديدج ءهديدپ روهظ

 يياهتسيلايرپما اب اهروشك نيا هكن آ رب ًافاضم ؛هيسور لثم دنربيم رس هب تسبنب يعون رد هك يياهروشك

 رارق رگيدكي اب نشخ ضراعت رد هك ،هريغ و ناملآ ،هسنارف ،ناتسلگنا لثم ،دنراد يلم ءهبنج هك دنتسه فرط

 ،ددرگيم زاغآ فيعض ءهقلح زا بالقنا ءهژورپ و حرط ،نيا رب انب .ددرگيم رجنم گنج هب هك يضراعت ،دنراد

 Cزيچ نينچ نينل كرد منكيم ركف .دريگيم رارق زور روتسد رد يناهج بالقنا و هتفاي عويش تعرس هب اما

 ۱۹۵۰ ات ًالثم رگا هك تفگ ناوتيمن و تشذگرد ۱۹۲۴ رد وا .دشاب وا هجوتم دناوتيمن مه Cداقتنا و دوب

 ميسانشيم هك Cدح نيمه ات شرظن و دنامن هدنز ۱۹۵۰ ات هنافسأتم .تشاديم ار رظن نامه ناكامك ،دوب هدنز

 .دنام يقاب
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 رظن و تسا كيرش نآ رد هتبلا مه يكستورت هك يتسينينل رظن نيا هب هك تسا نيا مسيكستورت هب نم داقتنا

 ريغتيال ينامسآ ءهيآ يعون نوچمه ار نآ و هدنام هتسبلد ناكامك ،دوشيم بوسحم هرود نآ ِمسيوشلب كرتشم

 .دز يناهج بالقنا هب تسد دياب هك نيا ينعي ،دنكيم روصت

 تعرس هب هك دوب ديما نيدب ]ربتكا[ اهبالقنا نيا ِنيتسخن .داد خر ينوماريپ Cاهروشك رد يياهبالقنا ،Cراب

 راظتنا رد ،ماهتشون ينتم رد هك روطنامه ،نيچ بالقنا اما .دريگ تروص نآ ِىپ رد يياپورا رگيد Cاهبالقنا

 هب نپاژ اي اكيرمآ Cايراتلورپ هك تسشنن رظتنم نيچ بالقنا .دادن هار دوخ هب يتامهوت نينچ و تسشنن يسك

 نتشادن ديما مشچ رظن زا[ تفگ ناوتب رگا ،ام Cاهروشك رد ،مه يلم شخبCدازآ Cاهبالقنا ؛دنباتشب وا كمك

 هك دشن حرطم لاؤس نيا ًالصا اهنآ Cارب .دندوب ارگيلم فيرعت رب انب نوچ ،دنتفر رتارف مه نآ زا ]نارگيد هب

 حرط اب ًالمع ام ،نيا رب انب !هن اي درك دهاوخ افيا يشقن خيرات رد اهنآ عفن هب يبرغ Cاهروشك رگراك ءهقبط ايآ

 ريغ ًالصا اي لاكيدار رتمك هچ ،نيچ اي هيسور بالقنا لثم لاكيدار هچ اهبالقنا نيا .ميدش ور هب ور Cرگيد

 Cاهزاين و داصتقا ءهلأسم نآ و دنتفرگ رارق يعقاو ءهلأسم كي ِلباقم رد ،ام موس ناهج Cاهروشك لثم لاكيدار

 اهنآ ءهفيظو .تسا ريذپانراكنا يتقيقح نيا .دوب هداتفابقع و هدنامبقع هداس نابز هب و هتفاينهعسوت Cاهعماج

 ار دوخ يگدنامبقع ،دنزاسب ،مسيلايسوس ًالثم ،Cرگيد زيچ ًانايحا هك نآ Cارب شالت نيع رد هك دوب نيا

 نامتخاس Cروئت هك دوب ساسا نيا رب و بيترت نيا هب .هريغ و دنهد دشر ار هدلوم Cاهورين ،دننك ناربج

 .دوشب تسناوتيم مه روشك كي بيصن مسيلايسوس نامتخاس راختفا ينعي .داتفا اج روشك كي رد مسيلايسوس

 مسيلايسوس نامتخاس راك هب تسد دوخ و مينيشنيمن يناهج بالقنا رظتنم ام" :دنتفگ اهروشك نيا مدرم

 ."ميوشيم

 ديمهف دياب .دومن بسك رما Cادتبا رد Cروئت نيا هك تسيتيقفوم و تيباذج ،تسا روآبجعت نم Cارب هچنآ

 هچ و اهتسيلايسوس هچ ،اهتسينومك هچ .دوب همه رظن هكلب ،دوبن نيلاتسا ءهناقمحا زت كي نيا هك

 نامتخاس تهج رد ناوتيم هك دنتشاد قفاوت يگمه .يلم شخبيياهر بالقنا ناراداوه هچ و اهتسيئوئام

 اي رتمك ،رگيدكي لباقتم كمك اب ًانايحا اي يياهنت هب ،روشك دنچ اي روشك كي لاح ؛تفر شيپ مسيلايسوس

 .تفر شيپ تهج نيا رد ناوتيم هك تسا نيا ،تسا مهم هچنآ ...ناش فعض و توق ءهجرد هب انب رتشيب

 هچنآ هك دوب نيا ،ميدوب شدهاش نامز تشذگ اب هك Cزيچ .دز لاطبا رهم Cروئت نيا ِىيارگعقاو رب عياقو اما

 هك ار هژورپ رگيد داعبا يگدنامبقع ناربج ءهفيظو هك انعم نيدب .دوب Cرادهيامرس ،دنتخاس ًاجيردت اهنآ

 هب رجنم رما نيا .درك وحم هريغ و هقبط نودب ءهعماج ،رگيد Cاهعماج نامتخاس ينعي ،تشاد دوجو ًانايحا

 يتروص هب ًابيرقت هك Cاهعماج ؛ماهتشاذگ "نارادهيامرس نودب Cرادهيامرس" مان نآ رب هك دش مسيلايسوس يعون

 ار Cرادهيامرس كي هكلب ،مسيلايسوس هن ربتكا بالقنا .تشگ يهتنم "نارادهيامرس اب Cرادهيامرس" هب يعيبط

 رگا .مسيلايسوس نامتخاس رد هن و دش قفوم Cرادهيامرس نامتخاس رد هك نيچ بالقنا روطنيمه .تخاس
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 دنه ربارب ود ًابيرقت Cدشر گنهآ و دراديمرب ]ندشيتعنص هار رد[ Cدنلب Cاهمدق ينونك ءهظحل رد نيچ

 و مسيلاكيدار دهاش هن دنه يلم شخبCدازآ بالقنا رد و تسويپ عوقو هب نيچ بالقنا هك تساجنآ زا ،دراد

 فاصم هب اهنآ .دنتسه يصاخ ءهظحل رگنايب اهبالقنا نيا هك مينيبيم سپ .ميدوب نيچ بالقنا تعسو هن

 نيا دنچره .يگدنامبقع ناربج نامه ينعي ،تشاد رارق يخيرات عماوج نيا لباقم رد هك دنتفر Cزيچ ِىقيقح

 ار Cرادهيامرس ءهدننكنييعت و يعطق Cاههبنج زا Cرايسب هك دنتخادرپ رما نيا هب يلاكشا رد هك تسا تسرد

 حالطصا هب هك ينامز يتح ،ييالاك ِىگناگيب دوخ زا ءهنيمز رد هچ ،راك ِىهدنامزاس ءهصرع رد هچ ،درك ديلوتزاب

 .دش ديلوتزاب زين Cرادهيامرس يساسا Cاهتلصخ زا Cرايسب هك نانچ ؛هريغ و دوب رازاب يفن زا تبحص

 

 ؟درك ركذ مه ار كينكت ندوبنيثنخ ثحب ناوتيم ايآ ،فيدر نيا رد ❊

 ديلوتزاب[ رما نيا هب تبسن يهاگآ بسك يعون اب Cراب .درك ركذ ناوتيم مه ار لماوع نيا هلب :نيما ريمس

 ار مسيئوئام ،تباب نيا زا نم و ،ريسم نيا ِسكع تهج رد ندركتكرح Cارب دش يياهشالت ،]Cرادهيامرس

 بالقنا وئام هك ينامز ًالثم ،دش يياهشالت .منكيم نيسحت ار سكرام هك روطنامه ،منكيم نيسحت رايسب

 يم ركف اي تسا نآ نتخاس لاح رد Cوروش هچنآ" هك دوب نيا وا روظنم .تخادنا هار هب نيچ رد ار يگنهرف

 ،امش و نم هچنآ .تس Cرادهيامرس زين نونكا مه ،تسCرادهيامرس ،تسين مسيلايسوس دزاسيم هك دنك

 .تسCرادهيامرس عقاو رد ،ميمانيم مسيلايسوس ار نآ و ميتسه نآ ِنتخاس لاح رد ،نيچ Cاهتسينومك

 نيا Cارب هتبلا ."ميهد رارق نامراك ءهحولرس رد ار يفيك فادها دياب سپ .تسCرادهيامرس هك ديد ديهاوخ

 تسايس دشاب هتشاد تسد رد ار Cربهر دياب هچنآ" :راعش مروظنم .دركن باختنا ار يبسانم راعش دياش راك

 نآ نودب( وا روظنم .تسيگنهرف مه بالقنا هك تسين يفداصت .بالقنا سپس و تسايس ،"داصتقا هن ،تسا

 مسيلايسوس Cانب و تسا رشب ندركلوحتم )دوش يقلت روطنيا تسا نكمم نوچ ،مشاب هدرك هداس يليخ هك

 زا اما ،ممهفيم نينچ ]يگنهرف بالقنا ءهنيمز رد[ ار وئام شالت نيا نم .لوحت نيا قيرط زا روشك كي رد

 ؟تفرگ ناوتيم يسرد هچ دنيارف نيا

 بالقنا دعب ات دزاس نوگمه و تسدكي ار ناهج Cرادهيامرس هك تسشن نيا راظتنا رد ناوتيمن ًالوا

 ناهج زگره ًالامتحا Cراد هيامرس .دوش لصاح يناهج يسايقم رد مسيلايسوس تهج رد لماكت اي يتسيلايسوس

 .درك دهاوخن تسدكي ار

 يگدنامبقع مه ،هدنامبقع Cاهروشك ءهدش دازآ قطانم زا يشخب زا تميزع اب هك دوب راوديما ناوتيمن ًايناث

 .دشاب مسيلايسوس هك تخاس ار Cرگيد زيچ لاح نيع رد مه و درك ناربج ار
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 Cربخ چيه برغ رد هك مينك روصت ديابن و ميناوتيمن ام .دوشيم هنحص دراو برغ هك تساجنيا رد و ًاثلاث

 ِدعُب نيرتيساسا ًالصا اي ،يساسا داعبا زا يكي هك ييالاك ِىگناگيب دوخ زا اب تفلاخم .هجو چيه هب .تسين

 زا تسا رتCوق رايسب و ؛رصم اي ناريا رد اي هيسور رد ًالثم ات تسا رتCوق رايسب برغ رد ،تسCرادهيامرس

 ام شاك" :دنيوگيم اهنآ .دراد دوجو ]فرصم هب[ زاين نيا زونه هدنامبقع Cاهروشك رد .رتCوق يليخ ،نيچ

 ۶۸ شروش ديابن .تسين نينچ ،دعب هب ۱۹۶۸ شبنج زا ،برغ رد اما ."ميتشاد يسرتسد اهالاك هب اهنآ لثم مه

 نآ ريثأت اما ،دوب دودحم Cركفنشور و ييوجشناد لفاحم ،ناناوج هب دنچ ره شروش نيا .تفرگ مك تسد ار

 اجنآ :دريگيم دوخ هب ينوگانوگ لاكشا و تسيمئاد يبرغ عماوج رد و تسا دوهشم هعماج لك رد زين زورما

 رگيد Cاههصرع رد اي ؛تسا نآ ِنتسناد عورشم ريغ و هناگيب دوخ زا راك لاكشا ِنتفريذپن ًالثم شنومضم هك

 ،)Cژولوكا( تسيز طيحم زا عافد و )مسينيمف( نانز قوقح و تيثيح زا عافد دننام ،هتشاد يياهتفرشيپ هك

 زا مكاح ماظن هك مينيبيم ،نيا رب انب .دشاب هتفاي ققحت دراوم نيا رد ناشفادها زا يياهشخب اهنت رگا يتح

 يعون ناوتيم و تسا نكمم ايآ هك تسا نيا نم لاؤس اما .دريگيم رارق هبرض ريز نوگانوگ Cاهههبج

 سايقم رد ار Cرادهيامرس ماظن رب مكاح قطنم ناوتيم ايآ ،هجيتن رد و ؟درك روصت تالمح نيا نايم ييارگمه

 رازاب ينعي هدشهلثم و صقان رازاب مه ،رازاب قطنم مه ينعي ؟درب لاؤس ريز فلتخم طاقن زا تكرح اب يناهج

 ؟ار هدننكيبطق

 هچ ،تسا زيامتم يخيرات مسيلايسوس تنس زا ًالماك نديد لكش نيا هب ار مسيلايسوس هب راذگ هك تسا حضاو

 .تسا نآ رتفيفخ لكش هك يلم شخبيياهر Cاهشبنج هچ و مسيئوئام هچ ،موس اي مود لانويسانرتنا تنس

 .رگيد Cاهوحن هب تسا راذگ نديد ْكرد نيا

 و تدمزارد Cراذگ ار يناهج مسينومك و مسيلايسوس هب هدننكيبطق و يناهج Cرادهيامرس زا راذگ دوشن ارچ

 ؟ديشك ازارد هب نرق هس هك Cرادهيامرس هب مسيلادوئف راذگ ينعي يتسيلاتناكرم راذگ لثم ،درك روصت ينالوط

 رارق رگيدكي اب لباقت رد هك دندوب راك رد يياهقطنم هك نيا ؟ميدوب دهاش ار زيچ هچ مسيلاتناكرم رد اما

 بهذم ينعي يگنهرف حطس رد هچ ؛يياوژروب قطنم لباقم رد يبابرا قطنم ينعي ،داصتقا حطس رد هچ :دنتشاد

 لباقت رد رگيدكي اب هك يياهقطنم دندوب اهنيا .هريغ و درخ ،Cرگنشور ،هتيسيئال ،يبهذم مرفر لباقم رد

 اب هك يياهقطنم نآ يط رد هك ميريگن رظنرد تدمزارد Cراذگ ار مسيلايسوس هب راذگ ارچ ،بوخ .دندوب

 هك يياهنامه ينعي( Cرادهيامرس ِىديلوت تابسانم ديلوتزاب Cاهقطنم ينعي ،دننكيم لمع دنريگرد رگيدكي

 زيچ همه و دنتسه مكاح و هتشاد Cراصحنا يهاگياج ييوگ هك Cروط هب ،دنوشيم هداد رارق هنحص ولج رد

 رد هك Cرادهيامرس دض و Cرادهيامرس ريغ ،يمتسيس دض Cاهقطنم اب داضت رد )درب نامرف اهنآ زا دياب

 Cراذگ ِىساسا تلصخ رگيدكي اب ريگرد Cاهقطنم نيا دوجو هك مينكن ركف ارچ .دنراد دوجو يياهشخب

 ؟تسا تدمزارد
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 ريغ فاطعنا تردق هك تسا هدرك تباث Cرادهيامرس هك نيا لوا :دوش هداد خساپ ود رظن نيا هب تسا نكمم

 .دنكيم دوخ ِنآ زا ار اهنآ ،مييوگب جيار نابز هب رگا و دهديم قفو اهزيچ يليخ اب ار دوخ ،دراد Cروصت لباق

 ،مسينيمف قطنم لثم ،دنشاب Cرادهيامرس دض ًارهاظ طقف هك ديشاب هتشاد يياهقطنم ديناوتيم امش هجيتن رد

 تسا هدرك تباث Cرادهيامرس .يعامتجا Cاههميب ،يمومع تيكلام يتح ،يلم لالقتسا ،يلم Cدازآ ،Cژولوكا

 همادا عضو نيا دبا ات ارچ ،سپ .دهد همادا دوخ راك هب بوخ يليخ و هدرك بذج ار اهقطنم نيا دناوتيم هك

 ِىياناوت هك ليلد نيا هب ًاقيقد ،تسCدبا Cرادهيامرس ديوگيم هك Cزت .تس يباذج رايسب زت نيا .هلب ؟دباين

 رد رگا .تسين نينچ مدقتعم نم اما .تساراد ار دوخ دض Cاهقطنم يتح نوگانوگ Cاهقطنم ِندركبذج

 عبانم Cدوبان و ندركيبطق ،ييالاك يگناگيب دوخ زا ينعي ،مينك هجوت Cرادهيامرس ِىساسا داضت هس هب ،عقاو

 دنهاوخ زين هدنيآ رد و هتشاد هدنيازف Cريس لاح و هتشذگ رد داضت هس نيا هك ديد ميهاوخ ،يعيبط Cاههياپ و

 .تشاد

 هچره Cاهشخب ،هتفاينهعسوت Cاهروشك ينعي ،نامدوخ Cاهروشك رد ندشييالاك ،ييالاك يگناگيب دوخ زا

 يتدم هك هتفرگ تروص يياهشالت دنچره .دراد همادا ندشيبطق .دريگيم ارف ار يعامتجا يگدنز زا Cرتشيب

 هب اي هديدرگ دوبان و بذج هتفرگ رارق مكاح تابسانم ءهطلس تحت مه اهشالت نيا اما ،هداد شهاك ار نآ

 ءهجيتن قطنم نيا .دراد همادا نانچمه زين يعيبط Cاههدولاش و عبانم Cدوبان قطنم .دناهدش هدناشن دوخ Cاج

 هك يتابساحم درِخ ،يلام درِخ ينعي ،دنكيم لمع تدمهاتوك رد هك تسCدرِخ ْىرادهيامرس ِدرِخ هك تسا نآ

 رثكادح قفا ينعي لاس ۱۵ اي ،۱۰ ،۵ هب و دوشيم زاغآ سروب و يلام راكتحا رد هيناث مهد دنچ زا

 نينچ هك تسيعيبط و ،هاتوك رايسب تسينامز نيا .ددرگيم متخ يتعنص ِگرزب Cاههورگ CاهCراذگهيامرس

 دوبان يكانرطخ رايسب زرط هب قطنم نيا زورما اما .دشاب يعيبط Cاههدولاش و عبانم ءهدننك دوبان هشيمه يقطنم

 .دنوشيم ديدشت Cاهدنيازف زرط هب داضت هس نيا ،سپ .دنكيم ديدهت ًادج ار ايند و هتشگ هدننك

 Cريگلاف هب لسوت اب زج ،دراد رارق تدمزارد ِراذگ نيا Cاجك رد تسسگ ءهظحل هك تفگ ناوتيمن زورما زا

 C )aدعبام يتروص هب طقف ،ديآيم شيپ خيرات رد هشيمه هك روطنامه ،تسسگ ءهظحل نيا !ينيبفك و

posteriori( اهظحل نآ و تسيياسانش لباقC وس و تمس ْتاليامت نآ رد هك دوب دهاوخC ضوع ار دوخ 

 شهاك هب ليامت ،دنشاب يگناگيب دوخ زا ِىفان هك راك زا يلاكشا ِعادبا هب ليامت نآ رد هك Cاهظحل ينعي ،دننك

 هك تسينامز نينچ رد ،دنباي طلسم شقن Cدنببطق شهاك هب ليامت و يعيبط Cاههياپ و عبانم Cدوبان ِدنور

 نينچ فيرعت رد هك ديد ناوتيم ،تاحيضوت رصتخم نيمه اب اما .مياهدش مسيلايسوس دراو تفگ ناوتيم

 ِىداصتقا كينكت ءهدعاق مادك اي ،دراد رايتخا رد ار يسايس تردق يسك هچ هك تسين نيا هلأسم ،يحرط

 موهفم نيا هب و .يگنهرف يحرط :دوب ميهاوخ ور هب ور نيون يندمت حرط اب ام .دوشيم هتفرگ راك هب تيريدم

 گنهرف مروظنم .تشاد دهاوخ رارق Cربهر داتس رد گنهرف ،يتآ ءهعماج ينعي ،مسينومك رد مدقتعم هك تسا
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 يخيرات رشب هك تسا حضاو .تسين هديسر ثرا هب هتشذگ زا هك يگنهرف Cاهتوافت اي اهيگژيو ءهباثم هب

 لكش رد و دنتسه هشيمه هك يگنهرف Cاهتوافت لثم ،تسا هديشخب لكش ار يياهيگژيو خيرات نيا و دراد

 Cوسنارف گنهرف كي ام .يلم نينچمه هكلب ،يبهذم طقف هن يتازيامت ،دنوشيم رهاظ تازيامت زا Cاهعومجم

 ،ماوقا و دنتسه اهتلم ،دراد تيدوجوم يناملآ نابز نمي هب يناملآ گنهرف ،ميراد Cوسنارف ينابز اريز ،ميراد

 .دناهديسر ثرا هب ام هب هتشذگ زا هك دنتسه يياهتوافت اهنيا ،ميراذگب اهنآ رب يمان ره الاح

 ِگنهرف نيا ءهدنيآ نامتخاس رد ددعت ،ييارگترثك ينعي ،رگيد يعون زا تسيياهتوافت اجنيا رد نم روظنم

 هن ،مالسا رد هن ،دوشيمن تفاي يياج رد نآ Cارب Cاهدامآ و رضاح ءهخسن و ادج ًالماك تسCرما نيا .يتآ

 ددعت و ترثك نيا ،سكعرب ؛يناملآ اي Cوسنارف غوبن رد هن ،Cرگنشور رد هن ،Cرادهيامرس رد هن ،تيحيسم رد

 لئاق هتشذگ ِىثوروم ِىگنهرف عونت Cارب ناوتيم هك يمارتحا مامت اب ،هتشذگ رد هن و ميبايب هدنيآ رد دياب ار

 دياب اما ،درك دوبان و يفن ار Cزيچ باعرا اي يسيلپ Cاهشور هب ندزتسد اب هك تسين نيا هلأسم ًاملسم .دوب

 ترثك زا Cرگيد عون ِساسا رب دياب هدنيآ .تخاس دنهاوخ ار هدنيآ هك دنتسين هتشذگ ِتازيامت نيا هك ديمهف

 هرابود دياب مدرك ركف هك تسا هيواز نيا زا .يگنهرف ءهژورپ و حرط كي رگم تسين Cزيچ نيا و دوش هتخاس

 .ميدرگرب مسيلايسوس نامتخاس ءهلأسم هب

 ود اعدم نيا Cارب و دسريم زيمآنيهوت مرظن هب ًابيرقت ]مسيلايسوس نامتخاس زا يتنس كرد[ نامز رورم هب

 :منزيم لاثم

 يساسا نوناق ،هدش يقلت هتفايناياپ ارجام ۱۹۳۶ رد و ددرگيم زاغآ Cوروش داحتا رد نويسازيويتكلك :۱۹۳۰

 و ددرگيم بيوصت و نيودت )!يحازم هچ( تسايند يساسا نوناق نيرتكيتاركومد حالطصا هب هك Cديدج

 !نيون يندمت نامتخاس Cارب لاس ۶ ًاعمج ينعي ،دش هتخاس مسيلايسوس هك دنكيم مالعا نيلاتسا

 و وئام و شيپ هب گرزب ماگ كي !مامت ۱۹۵۷ رد و نيچ رد نويسازيويتكلك و يضرا تاحالصا زاغآ :۱۹۵۲

 !لاس ۵ ضرع رد ينعي ،دش هتخاس مسيلايسوس هك دننكيم مالعا نيچ Cاهتسينومك

 نيون و باذج گنهرف كي ءهنومن نيرتهب نيچ و هيسور عماوج هك تسيبجعت Cاج هچ مسرپيم نم ،بوخ

 رما نيا اما !؟)دشاب باذج تياهنيب مسيلايسوس رطاخ هب اهنآ گنهرف دوب رارق هك ميرذگب( دنشابن

 ؟درك اپرب نينچ نيا ار مسيلايسوس ناوتيم رگم !تسين Cاهبقرتمريغ

 نيمه و ؛ينورد شكمشك و Cريگرد اب ،دوب دهاوخ زارد و تدمينالوط ْراذگ هك مدقتعم نم ،سكعرب

 Cاهنوگ عادبا ،تسا حرطم رما Cادتبا رد هچنآ .تساهزيچ يليخ ءهدنياز دوخ دشر رد هك تسينورد شكمشك

 هك ،دزاسن دوبان ار يعيبط Cاههياپ و عبانم هك ،دشاب يلبق دشر عون زا زيامتم هك تسا هدلوم Cاهورين دشر زا

 زا Cرصانع هزورما هك منكيم ركف .دشاب هدش هدودز نآ زا يگناگيب دوخ زا هك دنك ديلوت ار راك زا Cاهنوگ
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 ندشيبطق هك يتيريدم ،تسا حرطم ماظن نيا ِىناهج تيريدم زا يلاكشا ِنتفاي سپس .تسا دوجوم رما نيا

 زا يلاكشا عادبا هتبلا و ددرگ ناربج موهفم نيا هب يگدنامبقع هك دنك داجيا يعقاو يئاضف و دهد شهاك ار

 هب تدمزارد ِراذگ نيا رد تردق هك نيا ًاصوصخ ،تسا مزال تردق ءهصرع رد هلمج زا ،يسايس تيريدم

 .دش دهاوخن وحم دوخ هب دوخ و تعرس

 هك مدقتعم ينعي ،متسه ارگترثك هك تسا هدنيآ Cارب Cرورض Cاهعادبا نيا هب و دنيارف نيا هب دروخرب رد نم

 نم .دنشاب عونتم رايسب و هدوب رود رايسب شياههمشچرس هك دنک هيذغت يياهرابيوج زا دناوتيم دنيارف نيا

 نايارگداينب عاونا مهاوخيمن هك ارچ ،مهد جرخ هب ساوسو تاملك باختنا رد دياب اجنيا رد هتبلا( منكيمن ركف

 ييارگترثك نيا رد Cدرواتسد اي دشاب تهج نيا رد يعنام ًامازلا يبهذم داقتعا يتح هك )منك تيوقت ار يبهذم

 دننكيم Cداهن ار بهذم هك يياج ينعي ييارگداينب هن ،تسيبهذم داقتعا فرِص مروظنم .دشاب هتشادن هارمه هب

 .دنرادنپيم لئاسم ءهمه Cوگخساپ ار نآ و

 ،درخ موهفم ،Cرگنشور ،دننك هيذغت ار ييارگترثك نيا دياب عونتم Cاهأدبم اب نوگانوگ Cاهرابيوج سپ

 هب نديشخب ماكحتسا هب هك تسCاهنوگ نآ زا هن ييارگترثك نيا هك منكيم ديكأت زاب .... يخيرات مسيلايرتام

 Cزيچ نآ ديدج عادبا رب ينتبم تسييارگترثك يعون ،سكعرب هكلب ،ددرگ رجنم يخيرات ثوروم Cاهزيامت

 .دمانيم يعامتجا ليخت ءهصرع ار نآ 5سيدايروتساك هك

 نيا ناينابرق هك ،درم و نز زا ،ناسك مامت و يناهج سايقم رد پچ لك هك تسا هديسر نآ نامز منكيم ركف

 هتشادن زگره و درادن دوخ اب Cاهزجعم چيه رازاب دننكيم ركف هك يناسك ،دنتسه دوجوم ًاعقاو Cرادهيامرس

 ار نآ هكلب ،دهد شهاك ار يعيبط Cاههياپ و عبانم Cدوبان و ندشيبطق ،يگناگيب دوخ زا دناوتيمن و تسا

 مهم نيا .دش جراخ يناهج سايقم رد تيعضو نيا زا دياب هنوگچ هك دنزادرپب ثحب نيا هب ،دنكيم ديدشت

 نيا .دباييمن ققحت "!يناهج بالقنا داب هدنز" هك ،يتسيكستورت لاور هب ،ييوداج درو كي اب ًاملسم

 زا نآ رتسب رب و هدرك يياسانش ار Cريگرد Cاههزوح دياب هجيتن رد و شكمشكرپ و تدمزارد تسCراذگ

 .دننك ليمحت نآ رب Cرگيد ريسم هدرك مخ ار مكاح Cاهقطنم دنهاوخيم هك دومن تيامح يياهورين

 

 يليخ دهاش تسا نكمم تدمزارد ِراذگ نيا رد ،مشاب هديمهف تسرد ار امش ثحب رگا ،بوخ رايسب ❊

 ،شزومآ دننام \رصانع تيمها هب ًالثم رگا .رگيد \ديلوت \اههويش و لاكشا يتح ،ميشاب اهزيچ

 __________________________________________________________________________________________  

5 سیدایرتساك سویلنروك  (Cornelius Castoriadis) ( ۱۹۹۷-۱۹۲۲ هك) ینانوی سانش یوسنارف رابت هعماج و واكناور   ،فوسلیف

اب هارمه  Claude Lefort یوروش مسیسكرام و كیتاركوروب ءهعماج دقن هب و دركیم رشتنم ار شحوت ای مسیلایسوس ءهلجم 

تخادرپیم . 
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 ديلوت ءهويش هب طوبرم \اه\روئت ناوتيمن ايآ ،مينك هجوت گنهرف ءهدنيازف شقن و ناركفنشور

 ؟درمش نكمم ار تسد نيا زا يياهزيچ و ... و اهرداك ديلوت ءهويش اي \ركفنشور

 زا لهس يليخ Cاههدافتسا زا دياب منكيم ركف اما ؛دنوشيم يقلت زاب ثحابم نيا ءهمه نم Cارب :نيما ريمس

 ،نم هن ،مينكن يعس .دنتسه Cاهديچيپ رايسب لئاسم اهنيا هك ارچ ،ديزرو بانتجا ديلوت ءهويش لثم يميهافم

 زا نتفگنخس هك مسرتيم نيا زا نم .ميهدب Cروف Cاههخسن اي اهخساپ تالاؤس نآ هب هك نارگيد هن ،امش هن

 .هدزباتش تاحيضوت قيرط زا ،تالكشم زا نتفرهرفط Cارب دشاب يياهدنفرت ًافرص ،نامهب و نالف ديلوت ءهويش

 .دنتسه يعقاو يياهشسرپ اهنيا و تسا زاب ثحب ،لاح ره هب اما

 طابترا عطق Cروئت

 طابترا عطق رب ينبم تسايس كي ِىلمع فيرعت و ندركهدايپ هب دوشيم طوبرم رگيد لاؤس ❊

(déconnexion). 

 ماهديمان طابترا عطق هچنآ ءهراب رد ار متالمأت ريس Cدودح ات ماهدرك شالت "Cركف ريسم" باتك رد :نيما ريمس

 ميهافم و اههژاو زا هشيمه يعامتجا Cاههشيدنا نايب رد ًايناث .ماهدركن عادبا ار حالطصا نيا نم ًالوا .منك نايب

 نيمه زا مه طابترا عطق حالطصا .تس يتوق هطقن مه و فعض هطقن مه نيا و مييوجيم دوس Cراج نابز

 Cاهژاو زا ًاقافتا رگا اي دننكيم عادبا يضاير يلومرف اي هژاو ًابلاغ اهنادكيزيف .تسا هدش هتفرگ ماو هب اج

 ءهشيدنا رد اما ؛دنهديم يقيقد رايسب Cانعم نآ هب ،)كيناكم ءهژاو زا ًالثم( دنيوج دوس Cراج نابز هب طوبرم

 يتح و دنامب يقاب ولهپود و مهبم تسا نكمم ،ميريگيم تيراع هب Cراج نابز زا هك يموهفم و هژاو يعامتجا

 يبسانم ِحالطصا دياش و تسا عون نيا زا طابترا عطق حالطصا منكيم ركف .دوش بذاك Cاهثحب بجوم

 هدش نينچ زين Cدراوم رد و دوش تشادرب )autarcie( 6اوزنا تسا نكمم هدزباتش دروخرب كي رد اريز ؛دشابن

 نم سپ ،تسين نم بسانم ايند نيا ،يناهج ماظن نيا ديوگيم هك دنك ءاقلا ار Cژتارتسا يعون ينعي ،تسا

 اي ،منكيم ترجاهم خيرم ءهرك هب دشاب نكمم رگا و ،موشيم جراخ نآ زا ،منكيم عطق نآ اب ار دوخ طابترا

 اي ،يگنهرف اي Cداصتقا Cاوزنا و نتفر ورف دوخ كال رد دوشيم نيا .منيشنيم تلزع هب يياج رد و موريم

 ًالصا نم .دنك اقلا ار Cزيچ نينچ تسا نكمم طابترا عطق حالطصا .ميراذگب نآ رب يمسا ره لاح ،يسايس

 شنومضم هك ،ماهداد هئارا نآ زا Cدنلب ًاتبسن فيرعت نم ،لاح ره هب .مهدب نآ هب يياوتحم نينچ متشادن دصق

 ينوماريپ Cاهروشك رب هك Cاهبناجكي و مادم قابطنا ]ترورض[ رب راوتسا تسيماظن هدننكيبطق ماظن :تسا نيا

 مييوگب تسا رتهب اي دنوشيم هداد قابطنا اي دنهديم قابطنا ار دوخ ينوماريپ Cاهروشك .ددرگيم ليمحت

 __________________________________________________________________________________________  

6 یوسنارف ءهژاو ربارب رد  autarcie ( ای  autarchy یم )یروشآ ءهمان ؛دنراذگ هژاو رد یسبد وخ ای( یئافكدوخ ًالومعم )یسیلگنا

ربور گنهرف هب .ك .ر نینچمه .میدید رتبسانم ار اوزنا ءهژاو دوب روظنم نآ ِىفنمً افرص یانعم هژاو نیا زا نتم رد نوچ یلو . 
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 رد ار "هبناجكي قابطنا" ريبعت نيا نم .دنوشيم قبطنم هدننكيبطق ديلوتزاب Cاهزاين رب انب اهنآ .دنباييم قابطنا

 ۳۵ ينعي ،ديوگب نخس Cراتخاس قابطنا زا يناهج كناب هك نآ زا لبق يليخ ينعي ،مدرك حرطم ۱۹۵۷ لاس

 .نآ زا لبق لاس

 عاونا نآ رد هك يلكش ينعي ،تسيموهفم نينچ طابترا عطق و ميراد زاين قابطنا زا Cرگيد موهفم هب ام اما

 دحاو لك كي هك ،هريغ و يماظن و كيژولونكت و يگنهرف و يسايس ات هتفرگ Cداصتقا زا_ ام ِىنوريب تابسانم

 و دنك هدنسب يگدنامبقع ناربج هب لوحت نيا هچ لاح .دنك تيعبت ام ِينورد قطنم تيولوا زا _دنزاسيم ار

 تيعبت نيا ،لاحره  هب ،دشاب توافتم و نيون ِىهدنامزاس Cاههويش Cوس هب تكرح زاغآ ،نآ رب هوالع هچ

 نادنمتردق ،مينك قابطنا هب روبجم ار نارگيد ينعي ،ماهديمان طابترا عطق نم ار ينورد قطنم زا يجراخ ءهطبار

 و تسيبسن و كيتامگارپ يموهفم هشيمه طابترا عطق ،موهفم نيا هب .دنهد قابطنا ام اب ار دوخ مينك راداو ار

 :منز يم لاثم دنچ لاح .دراد اوق نزاوت هب يگتسب

 دوب Cوروش ِتلاح نيا .دشاب هتشاد دوجو يماظن دعُب كي تسا نكمم طابترا عطق رب ينبم تسايس كي رد

 رد و دربيم رسب تباقر رد رگيد ِىماظن تردقربا اب يماظن Cژولونكت ءهنيمز رد تشاد دوجو هك ينامز ات هك

 رد طابترا عطق تسايس يعون هب Cوروش ْموهفم نيا هب .دوب يياهتيدودحم راچد تباقر Cارب دوخ تيفرظ

 Cاههويش حالطصا هب ًالثم .درك هجوت طابترا عطق ِىگنهرف Cاهلاثم هب ناوتيم .دزيم تسد يماظن ءهنيمز

 هتشاد Cداصتقا داعبا طابترا عطق تسا نكمم .هريغ و ديدج Cاهنابز ،ديدج Cژولوئديا ،نيون ِىهدنامزاس

 و يخيرات مسيلايسوس ءهژورپ دوب نيا و ،روحمدوخ و هدشيتعنص ،نردم Cاهداصتقا نامتخاس ينعي ،دشاب

 هب ور ناريا رد هاش ءهژورپ لثم Cاهژورپ ،ينعم كي هب يتح .دنتسين بلطاوزنا هك يياهداصتقا ،يلم ِىياهر

 طسوت هدشهزينردم و روحمدوخ اما ،Cرادهيامرس يتردق ءهباثم هب ناريا نتخاس ًالثم ينعي ،دوب هتينردم

 نينچ هب زگره اهنآ هتبلا .دجنگب طابترا عطق حرط رد يموهفم هب هك تفگ ناوتب دياش يتح سپ .ندركيتعنص

 وا نابز هب و دوب پچ هب قلعتم ريبعت نيا هك ارچ ،تفگن Cزيچ نينچ مه وا دوخ و دندوبن فرتعم يموهفم

 زا يعيسو فيط ءهباثم هب ار طابترا عطق تسا نكمم ميوگب هك تسا نآ Cارب طقف اهنيا ءهمه .دمآيمن

 نيرتهب رد و ددرگيم عورش ،هبناج دنچ طابترا نيع رد ،روحمدوخ Cرادهيامرس نامتخاس زا هك ديد اهتسايس

 عطق زا روظنم .دنوش قابطنا هب راداو نارگيد هك تسا نيا هلأسم .دوشيم نيجع مسيلايسوس اب هك تسا تلاح

 .تسCزيچ نينچ طابترا

 طابترا عطق تايبرجت ندركلحنم ْفده .تسا طابترا عطق ]تسايس[ هيلع مجاهت ءهظحل يلعف ِىخيرات ءهظحل

 هب يلعف طيارش زا ديابن نم رظن هب .تس يلاربيل ِندشيناهج ءهبناجكي Cاهقطنم ليمحت و هتشذگ نامز رد

 ،دش دهاوخ حرطم هرابود طابترا عطق ًانيقي .تسا هدش جراخ زور روتسد زا طابترا عطق هك ديسر هجيتن نيا
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 Cاهروشك صتخم ار نآ ،ميوگيم نخس موهفم نيدب طابترا عطق زا هك ينامز سپ .نيون يلكش رد اما

 .مناديمن موس ناهج يتح اي يتسيلايسوس

 

 ءهباثم هب \زرواشك ءهنيمز رد )CEE( اپورا \داصتقا ءهعماج تسايس زا يتح امش نوچ ،هن هك هتبلا ❊

 .ديربيم مان طابترا عطق رب ينبم يتسايس

 هچنآ ًالثم اي ،ماهدز لاثم Cزرواشك تسايس ءهنيمز رد ار اپورا Cداصتقا ءهعماج نم .ًاقيقد .هلب :نيما ريمس

 ... ناملآ ،هسنارف ،ناتسلگنا ،يلم Cاهتسايس اب يلم Cاهتلود ينعي دوب هافر تلود تسايس

 

 لكش ره هب ،طابترا عطق رب ينبم يتسايس دوشيم هنوگچ هك تسا نيا دوشيم حرطم هك \اهلأسم اما ❊

 لئاسم و "ديدج ءهقبط" لاح نيع رد يتسايس نينچ هك نآ نودب ،درك هدايپ ار نآ و دومن ذاختا ،دشاب هك

 نيلماح هكنآ نودب ،دور طابترا عطق تهج رد هك درك روصت ار يتسايس ناوتيم هنوگچ ؟دنك داجيا ار نآ

 ؟دنوش ليدبت رگرامثتسا ديدج ءهقبط كي هب ًالمع دوخ نآ

 هب هك تسا كانرطخ ًالصا هك منكيم ركف و مرادن تسد رد Cاهخسن هلأسم نيا Cارب نم ًانيقي :نيما ريمس

 ،مينكيم هزرابم Cدازآ تهج رد رگا ينعي ؛هرطاخم اب تس واسم Cدازآ هك ميمهفب دياب .ميشاب Cاهخسن لابند

 طوبرم ديدج ءهقبط روهظ هب هك Cرطخ تسا هلمج نآ زا و مينكيم يياهرطخ هظحل ره رد لاح نيع رد

 .درك دامتعا يعامتجا تازرابم درخ هب دياب نم داقتعا هب .تسيمئاد هك Cرطخ ،دوشيم

 موس ناهج موروف

 منك حرطم اج كي ار لاؤس دنچ نم ديهدب هزاجا رگا :ميزادرپب (Forum du Tiers-Monde) موروف هب لاح ❊

 هب دروخرب رد \داقتنا رايسب يعضوم دوخ كيروئت تيلاعف \ادتبا زا امش .ديهد خساپ اج كي اهنآ هب ات

 \اهروشك اب ناشدروخرب و هتفرشيپ \اهروشك لابق رد زين و دياهتشاد نآ ِندشيناهج و \رادهيامرس

 دروخرب رد ،كيروئت ِعضاوم رد ييوجهزرابم و تفلاخم زا يكاح دروخرب نيا تازاوم هب اما .هطلس تحت

 رد ًاصخش امش ،\داقتنا تارظن مغر هب ًالثم .دوشيم سح مسيتامگارپ و مسيريپمآ يعون امش ِىلمع

 و اقيرفآ \اهروشك رگيد رد زين و رصم رد ار رما نيا ام .دييوجيم تكرش هعسوت هب فوطعم \اههمانرب

 للم نامزاس ار وتيتسنا نيا .ميدهاش (IDEP) اقيرفآ \زيرهمانرب و \داصتقا دشر \وتيتسنا بوچراچ رد

 فده هك تسا نيا لوا لاؤس .دياهتشاد هدهعرب ار نآ تساير ۱۹۸۰ ات ۱۹۷۰ لاس زا امش و هدرك اپرب

 ؟تسا هدوب هچ هناگود دروخرب نيا زا امش
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 ،عقاو رد .دش \زيرهياپ هدنلآ روداولاس نامز رد )يليش( وگايتناس رد ۷۳ لاس رد موس ناهج موروف

 هب ندادهمادا \ارب ار موروف امش و دش ور هب ور \رادا عناوم اب رتشيب هچره بوچراچ رد امش تاقيقحت

 و درك افيا تهج نيا رد يمهم ًاتبسن شقن هملاپ فالوا نامز رد دئوس تلود .ديدرك داجيا تاقيقحت نآ

 شقن هب طوبرم تسيمومع يلاؤس مود لاؤس .دتسياب دوخ \اپ \ور يلام رظن زا موروف هك دش بجوم

 .نآ يهدنامزاس عون و موس ناهج موروف ءهفيظو و

 هب دروخرب رد دنچ ره ،تسا حيحص ًاعومجم موس ناهج موروف داجيا يگنوگچ زا يفرعم نيا :نيما ريمس

 هتبلا .تفاييمن يموادت ام راك هنرگ و مدوبن اهنت نم هناتخبشوخ .دسريم رظن هب زيمآهغلابم نم صخش شقن

 ثحب هلحرم ره رد لئاسم نيا لوح هك رگيد Cاهيليخ نيب مدوب يكي نم يلو ،ماهدرك ار اهراك نيا نم

 ِىگنهآمه يلصا تيلوؤسم نم هك تسيعمج راك كي ءهجيتن موروف .نانچ و نينچ و درك دياب هچ هك ميدركيم

 .ماهتشاد هدهع رب ار نآ

 هكلب ،درادن رظن كي موروف اريز ،موروف تارظن هن و تسا نم يصخش تارظن ،متفگ تبحص Cادتبا رد هچنآ

 دنراد يتسيزمه فلتخم تانايرج يهاگ و تساراد ار دوخ رظن سك ره .دراد دوجو نآ رد نوگانوگ تارظن

 هك رگيد بلطم اما .بلطم شخب كي نيا .تسا حيحص ديتفگ هچنآ ًاعومجم اما ،هلب .دنزادرپيم ثحب هب و

 هنايوجهزرابم Cا هيحور نم هك تسا نيا ،ماهدرك ركذ "Cركف ريسم" باتك رد نم و ديدرك هراشا نادب مه امش

 هناخباتك كي رد رگيد Cاج اي سيراپ رد يجاع جرب رد هك منيبيمن Cركفنشور لثم ار مدوخ زگره ينعي ،مراد

 ،متسه موس ناهج زا Cدنورهش نوچ و موهفم نيا هب .دزيماينرد رييغت راتساوخ Cاهشبنج اب ار دوخ و دنيشنب

 اب هك يگرزب Cاهواد هب دروخرب و Cرادهيامرس ِندرب لاؤس ريز تهج رد ييورين رگا هك ماهدرك ركف هراومه

 ،نيا رب انب .نكمم ءهليسو ره هب تسا نآ هب ندناسركمك نم صخا ءهفيظو ،دزيخرب ميتسه ور هب ور اهنآ

 كي تمدخ رد ار دوخ هك دوريمن اج نادب ات رما نيا هتبلا .ماهدركن ييوجهناهب Cاهفيظو نينچ ربارب رد زگره

 تردق اي تلود كي رد هك يناسك اب هك نيا اما .تسا داضت رد متايحور اب راك نيا هك ارچ ،مهد رارق تلود

 هتشاد Cدركلمع هچ تلود نالف اهدعب هك دناهتفرگ هدرخ نم هب يهاگ هتبلا .ارچ ،منك Cراكمه دننكيم راك

 ،تسا هدوبن دييأتلباق تلود كي دركلمع تقو ره نم هك داد خساپ يياهCريگهدرخ نينچ هب دوشيم .تسا

 زا دعب ،تسا هدوب روطنيا نونك ات .تسين مهم اهCريگهدرخ نيا ،لاح ره هب .ماهتفرگ هلصاف نآ زا هلصافالب

 و يلاع تلود ،هزجعم مادك مناديمن مكح هب ات منيشنيمن رظتنم ينعي ،مهديم همادا لاور نيمه هب مه نيا

 دسرب مرظن هب هك دشاب نايرج رد Cاهزرابم رگا !موش لمع دراو الاح ،بوخ ميوگب دعب و دوش اديپ Cريظنيب

 .منكن ينابيتشپ نآ زا هك منيبيمن يليلد _ منكب هابتشا تسا نكمم هتبلا _ دور يم شيپ يحيحص تهج رد

 و ميدرك انب ار موس ناهج موروف ام هك دوب لكش نيدب .تفريذپ ار تارطخ نيا دياب هك منكيم ركف سپ

 كي هب ندزنماد نآ زا فده هك تسا هار راهچ كي ينعي ،موروف كي دهديم يهاوگ نآ مان هك روطنامه
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 موروف فده اريز ،تسين كيروئت ًافرص مه ثحب نيا .يثحب نينچ نتشاد هاگن هدنز و تسينغ و Cدج ثحب

 نآ و دنك سيدقت ار ليلحت هك نيا نودب ؛ليلحت و اهشبنج نيب ،شبنج و Cروئت نيب دشاب يلپ هك تسا نيا

 زيچ شبنج دنك ركف اي دهد رارق دنزادرپيم گرزب CاهCروئت هب هك يناسك ينعي ،نايادخ ءهطخ رد ار

 ينعي ،دشاب هتشاد شبنج زا لآهديا يشنيب و دتفيب فرط نآ زا هك نيا هن و .Cداع Cاهمدآ ِنآ زا و تسيلذتبم

 موروف فده .درادن يتيمها چيه ليلحت و لمأت و ركفت و دنيرفايب دناوتيم زيچ همه دوخ شبنج هك دنك ركف

 .تسودنآ نايم يمئاد و هبناجود نايرج كي ،موادم Cوگ و تفگ كي ظفح Cارب شالت

 هك ماظن قطنم اب شبنج هاگ ره .دوش هتفرگ رظن رد نآ داعبا مامت رد شبنج هك تسا نيا Cرما نينچ ءهمزال

 زا ار شبنج و دباتشب كمك هب دياب ليلحت ،دريگ رارق شكمشك رد تسا دوجوم ًاعقاو Cرادهيامرس قطنم

 Cاهنايرج ،ناهج-داصتقا ليلحت ،يسايس-Cداصتقا ليلحت ،يخيرات مسيلايرتام :دنك هيذغت نوگانوگ Cاهقفا

 نكمم .دنوش حرطم دنناوتيم و تسا زاب اهقفا نيا ءهمه Cور هب ثحب ... نوگانوگ يفسلف و كيژولوئديا

 تاداقتعا زا ،ناسك يخرب يتح اي ،Cرگنشور زا اي درخ زا اي دننك تكرح مسيلانويسانرتنا زا يياهنايرج تسا

 دييأت رظن اب ار يبهذم اي يلم ،يگنهرف داعبا ينايرج دينك روصت ًالثم .دز رانك ديابن ًالصا ار نيا .دوخ يبهذم

 اهرظن ءهمه هك دشاب نشور دياب ،نيا رب انب و تسا هار راهچ كي ،موروف كي موروف .درادن Cداريا چيه .درگنب

 ،مسيونيم ار مدوخ رظن مسيونيم ار ينتم هك ينامز :منكيم افيا شقن ود ،عقاو رد نم .دنشاب حرطم دنناوتيم

 زيچ ديابن و مزادرپيم راك نيا هب ًافرص ،مراد هدهع رب ار موروف بوچراچ رد يهورگ يگنهآمه هك ينامز اما

 .دننك Cوريپ يسك زا هك دنتسين هسردم درگاش و دنراد ار دوخ رظن موروف Cاضعا ءهمه .درك روصت Cرگيد

 نيا .ميدرك زاغآ موس ناهج Cارب يموروف زا ًادمع ام .تسا موروف كي نيا لوا ءهجرد رد سپ ،بوخ رايسب

 ناشهمه هك نيا و تسا نمشد برغ مينك ركف ًالثم هك دوبن يتسيلانويسان ديدش تيساسح يعون زا هتبلا

 زاغآ يناهج ءهصرع رد ار ثحب نيا رگا هك ميدرك ركف اما .ميزومايب اهنآ زا ام هك دنرادن Cزيچ و دناديلپ

 قرغ _تسين ريگمشچ يفيك رظن زا مه هشيمه هك_  برغ تاديلوت ِىمك مجح رد لومعم قبط ،مينك

 سپ .ميريگيم رارق تسا نآ ءهطلس نايب و ديآيم لامش زا هك يياهزيچ يليخ و زور دم راشف ريز .ميوشيم

 نامربارب رد ندشيناهج هك يياهواد هب هجوت اب ،دعب .موس ناهج زا يناسك ينعي ،مينك زاغآ نامدوخ زا ادتبا

 يلم Cدازآ Cاههژورپ و يتسيلايسوس ًاحالطصا اي يتسيلايسوس Cاههژورپ هك بلطم نيا سفن ،دهديم رارق

 رد ام هك نيا و ،دنتفريم ليلحت اي دنتخيريم ورف اي ،دنديشكيم ار دوخ رخآ Cاهسفن همه دندوب هك روطنآ

 يخيرات زكارم نامه و لامش ينعي هيامرس Cاهورين و لاربيل Cژولوئديا هك ميراد رارق ندشيناهج زا Cاهرود

 دعاقتم ،موروف Cاهتيلاعف نيلوؤسم ءهمه هكلب نم طقف هن ينعي ،ميديسر هجيتن نيا هب ،دنتسه طلسم هناگهس

 ِىناهج موروف بيترت نيدب و دزرايب شتمحز هب دياش ،لامش زا يناسك ينعي ،نارگيد اب ندرك راك هك ميدش

 .دش داجيا اهليدب
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 ميسقت نوگانوگ ييايفارغج ءهقطنم دنچ هب ار ناهج ،ديدرك تبحص نوگانوگ ييايفارغج قطانم زا امش ❊

 ؟دياهتشاد يحرط قباس \وروش ييايسآ \اه\روهمج و هيكرت و ناريا اب هطبار رد ايوگ ؟دياهدرك

 ،گرزب ءهقطنم هس لوح موروف ،زاغآ رد :ميدرگيم رب موس ناهج موروف ءهژيو نامزاس هب ،بوخ :نيما ريمس

 مه يلمع ليالد رظن زا رما نيا .نيتال Cاكيرمآ و اقيرفآ ،ايسآ ينعي ،دش يهدنامزاس ييايفارغج يقطنم هب انب

 تيلوؤسم نيا يلمع ليالد هب اجنيا رد هك( ميشاب هتشاد لك ءهدننكگنهآمه كي ميتسناوتيم ام .دوب بولطم

 هك ارچ ،دندركيم Cزاب ار دوخ شقن مه ينابز ليالد .Cاهقطنم ناگدننكگنهآمه و )دش هدرپس نم صخش هب

 .دنشاب توافتم هقطنم هب هقطنم و هدوبن يكي ًامازلا هك دوش هدافتسا يياهنابز زا تاطابترا رد تسا نكمم

 ،ميدوب هتفرگ رظن رد يكي ار بيئاراك و نيتال Cاكيرمآ ام ًالثم اريز ،دروخ لقيص Cاهقطنم شنيب نيا اهدعب

 ...تسا زيامتم نيتال Cاكيرمآ زا يبسن روط هب هجيتن رد و دراد جاور يسيلگنا نابز بيئاراك رد هك نآ لاح

 نآ ناوتيمن و يلامش Cاقيرفآ ينعي ،دراد قلعت برع Cايند هب تيعمج دادعت ظاحل هب نآ زا يمين اقيرفآ رد

 فرط زا .درك كيكفت يبرغ Cايسآ ِبرع ناهج زا ينعي )يتيعمج ظاحل هب( برع ناهج رگيد موس كي زا ار

 برع Cاهروشك ءهمه جيار نابز يبرع ،رخآ دروم نيا رد ًالثم .تشاد رظن رد دياب زين ار ينابز رازبا رگيد

 هب ايسآ :ميظع تسCاهراق هك ميسريم ايسآ هب دعب .هايس Cاقيرفآ Cارب Cوسنارف و يسيلگنا ًاتدمع اي ،تسا

 ،دنه ءهراق هبش -۱ :دش ميسقت گرزب يليخ ،گرزب ءهقطنم هس هب Cدوخ هب دوخ يتروص هب ًابيرقت و حوضو

 .يقرش بونج Cايسآ -۳ ،يقرش Cايسآ -۲

 _تخادرپ مهاوخ نادب هناگادج ًادعب هك_ ناتسكاپ زج هب يقب ام اريز ،تسا دنه نامه ًالمع دنه ءهراق هبش -۱

 دنچره .لاپن و اكناليرس ،شدالگنب ًاصخشم ينعي ،دنوشيم بوسحم كچوك ًاتبسن يياهروشك دنه تبسن هب

 هك ميتشاد كرتشم راك نابز كي ام دنه ءهراق هبش رد رگيد فرط زا .دراد تيعمج رفن نويليم ۱۰۰ شدالگنب

 و تسا ناملسم شدالگنب هك دنامب .ميتسه ور هب ور ييودنه ينعي كرتشم ًاتبسن يگنهرف اب و دوب يسيلگنا

 يكي دنه ،ليالد نيا هب .تسييودنه هقطنم رد مكاح گنهرف ًالك اما ،دنتسه مه اهييادوب لاپن و اكناليرس رد

 .داد ليكشت ار ام ءهناگهس قطانم زا

 ينعي ينپاژ ريغ Cايسآ ،ينيچ تنس اب ايسآ زا تسيشخب روظنم :يسويسوفنك Cايسآ ينعي ،يقرش Cايسآ -۲

 ... و مانتيو ،هرك ود ،ناويات ،نيچ

 ،Cزنودنا ،Cزلام ،دنليات لماش و ،عونتم و تسا عيسو رايسب تيعمج رظن زا هك يقرش بونج Cايسآ -۳

 و سوئال ،جوبماك لثم Cرتكچوك Cاهروشك ءهفاضا هب دنزيامتم رگيدكي زا يليخ هك دوشيم همرب و نيپيليف

 .هريغ
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 Cديد نينچ زين موروف يطابترا Cاههكبش رد راك نايرج رد و ميدوب هدرك روصت ار Cاهناگهس ميسقت نينچ ام

 ليالد هب ؟ارچ .يبرغ و Cزكرم Cايسآ ينعي ،دنام يقاب هدروخ روشاه ايسآ ءهقطنم كي اما .داتفا اج ًاجيردت

 هچ هب مناديمن .دناديم يياپورا ار دوخ هراومه و ناكامك هيكرت ًالوا !درادن يفسلف ءهبنج چيه هك نوگانوگ

 و كروتاتآ نامز زا ،دراد رارق ينوماريپ روشك هاگياج رد هك نآ مغر هب .تسا روطنيا لاح ره هب اما ،تهج

 موروف رد مه و موس ناهج موروف رد مه هتبلا .تسا مكاح شنيب نيا ،ينامثع نامز زا ينعي ،لبق زا يتح دياش

 ليكشت تسا رادروخرب يبوخ تيفيك زا هك يلاعف ءهتسه و دنراد روضح كرت ِناركفنشور ،يناهج ليدب

 ...دندرك رازگرب هنايم رواخ ءهيكرت ءهراب رد يموروف اراكنآ رد ًاريخا .دنهديم

 يجراخ دوجو Cاهقطنم نينچ Cوروش داحتا يشاپورف نامز ات .قباس Cوروش Cزكرم Cايسآ هب ميسريم دعب

 ءهتسه تسياب ناريا .ناتسكاپ ًانايحا و ناتسناغفا ،ناريا دناميم سپ .تفريم رامش هب داحتا وزج و تشادن

 هب يمالسا Cروهمج هك دوب هتشذگن موروف تيلاعف زاغآ زا Cزيچ ًالمع اما .دوش بوسحم Cرگيد يلصا

 هك دش يگنج راتفرگ مه ناتسناغفا رگيد فرط زا .درك راوشد ار ناريا اب تابسانم رما نيا و ،ديسر تردق

 ناتسكاپ .هن اي دراد دوجو مان نيا هب Cروشك زورما هك ديمهف دوشيمن رگيد و تسين روصتم نآ Cارب يناياپ

 و دننك فيرعت نينچ ار دوخ دنهاوخيمن اما ،دنتسه ناملسم CاهCدنه نامه نم رظن هب هك نآ مغر هب مه

 هفيظو نيا موروف Cارب ،نيا رب انب .دنناديم ،هچ مناديمن اي يبرغ Cايسآ اي Cزكرم Cايسآ ناناملسم ار دوخ

 هنيمز نيا رد دنناوتيم يناريا ناركفنشور و دهد ليكشت ار دوخ ءهبعش ايسآ ءهقطنم نيا رد هك تسا حرطم

 .دننك افيا ار دوخ شقن

 هفاضا تبحص هب \رگيد ءهتكن ديليام ايآ .دنراد \وناث ءهبنج اما ميراد \رگيد رايسب \اهلاؤس ام ❊

 ؟دينك

 هب هبحاصم نيا يسراف نتم هك مليام يليخ نم .ميتخادرپ زيچ همه هب ًابيرقت منكيم ركف .ريخ :نيما ريمس

 .دوش شخپ نايناريا نايم Cوحن
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