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ٖؿٙاػیدا٘ـٍاٜ٘یٛیٛسنرأؼٝاػتادپشداصٔاسوؼیؼتٚٚیٛنچیثش٘ظشیٝیٔتشرٓ:ٔمذٔٝ اػتتوتٝدسٔزی تیچتٛ
.ص٘ذلّٓٔیطاوٛتٗٚػٛػیاِیؼتسریؼتش،٘یِٛفتسیٛیٛ

.ؿشقٚغشباػتٙیادیِٗت« فاٚتِ»،اٍ٘اؿتِیپؼااػتؼٕاسیلشاسداسدٔشوض٘ظشیٝوٝدسؿٙاختیاٍ٘اؿتِرأؼٝاٚتاٚستٝ
ٗ،ٍ٘شؿیوٝٔیوٙذسدٔیسٚؿٍٙشیساػصشٍ٘شؽِیثشاَٚسادیىاَپؼااػتؼٕاسٌشایی ٌٛیتذؿتشقٚغتشب تاتغلتٛا٘ی

ٚٞتای٘ظتشیوتٝچتاسچٛبٔؼتمذ٘ذپشداصاٖپؼااػتؼٕاسی٘ظشیٝدس٘تیزٝ٘ذ.احشوتی،٘یشٚٞای اسیخیٚ٘یاصٞاییٔـاتٝ
ُایٔمٛالتغشتییآ٘اٖذ.تٝػمیذٜٙآیواس حّیُؿشقٕ٘یغشبتٝٔمٛالتارتٕاػی التصادػیاػتی،ٔاسوؼیؼتٓٚٔخت

وٙٙذوذسٔیٞٓٞایٔٛرٛددسؿشق٘ذاس٘ذتّىٝٚالؼیتسا٘ٝ ٟٙاستؽیتٝٚالؼیت،چِٖٛیثشاِیؼٓدسؿشقخشیذاسی٘ذاسد
لؼتٕیٟ٘ٙتذٚساٚأتی]یٛ٘یٛسػاِیؼتٓ یتیسَٚارٟاٖٞاپؼااػتؼٕاسی ش یةتذیٕٗٞیٗخاؼشتایذاصخیشؿاٌٖزؿت.تٝٚ

حمتٛقػشیتیٍٕٚٞا٘یّتتِیایتذٜٚدوتٝحتتیسٌشایی اراییپیؾٔیایٗٔحّّیپزیش٘ذ.سأی]ِٛواِیؼٓ ٌشاییٔحّّی
.ذیتأیاصإٞیّت،تٛدٖیغشتیتٟا٘ٝتٝ،دٔٛوشاػی

،چٖٛاػت٘یایتٝسَٚاییرٟاٖػاْٚحاِتأّاؿذٜداسیرٟا٘یوٝػشٔایٝخٛاٞٙذتٝٔاتمثٛال٘ٙذٔیٞأصشا٘ٝپؼااػتؼٕاسی
ٝاؽ،دسوتابدْٚچیثششقٕٞا٘ی٘یؼتوٝدسغشبؿاٞذیٓ.ؿداسیػشٔایٝ ٝی٘ظشیت ،اصپؼااػتتؼٕاسیٚؿتثسػتشٔای

دسساٞتایشضاٚایٗپیؾا٘ذ.یشضاؿتثاٜتٙاؿذٜوٙذوٝٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتشػٝپیؾاػتذالَٔیسَٚارٟأٖٛظؼی
:دٞذٞاپاػخٔیاسٚپاتٝآٖٞای اسیخیػپغتا حّیُدٌشٌٛ٘یٚوشدٜػٝتخؾخیصٝ

دساٍّ٘ؼتاٖٚیشا٘ؼٝدیذیٓ،تایذتٛسطٚاصیِیثشاَداؿتٝتاؿذ.ٞایوٝدسا٘میبداسیٚالؼی،چٙاٖػشٔایٝیشضاَّٚ:پیؾ
تتاسا٘ظتاْػیاػتیاصایٟٙتٝساتشا٘تذاختٚاکؿتىاَِ تاصٜایٗوـٛسٞاتٛسطٚاصیِیثشاَلذستسا صتاحةوتشد،سطیتٓو

ایٗچیضیتٛدوٝدسغشبا ّفتاقرایٍضیٗآٖوشد.(ؿٛ٘ذٌاٖ ٛایكحىٛٔتٔثتٙیتشِیثشاِیؼٓ)٘ظٓػیاػییٔایٝدسٖٚ
وٙذ.حىٕشا٘یٔیٔؼتثذا٘ٝٚارثاسٕٞچٙاٖغیشِیثشاَاػتٚتاػّؽٝتٛسطٚاصیأّاایتاد،دسؿشق
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یؼٙتیٔـتاتٝتتٛد، حٕیّتیاٍّ٘یغٚیشا٘ؼٝتؼیاسغیشِیثشاَ،غیشدٔٛوشا یهٚتٛسطٚاصیٔـیسٚیىشدٚخػا فالاًپاػخ:
٘ٝصشیاًغشبؿذٖ]ِیثشاِیضاػیٖٛ ؿذٖ]دٔٛوشا یضاػیٖٛ ِٚیثشاَؿٛد.دٔٛوشا یهأشٚصٜدسرٙٛبرٟاٖیایتٔیچٝآٖ

یحاوٓتتٝؿاٖدستشاتشؼثمٝٞاییاػتوٝتأماٚٔت ٛدٜیؼٛال٘یثاسصٜیدٚلشٖٔتّىٝ٘تیزٝتٛسطٚاصیوٙؾحاصُ
تیٙتیٓدالِتتتتشحمٛقٔذ٘یٚػیاػیدػتیایتٙذ.تٝتیاٖدیٍش،تٛسطٚاصیغیشِیثشاِیوٝأشٚصٜدسرٙتٛبرٟتأٖتی

ٕٞیٗلاػذٜٚٞٙزاساػت.صاٍِٛیی اسیخی٘ذاسدتّىٝ اِیا٘حشافا

ؿىاِیاصلذست،٘ظاْحىٕشا٘یٚسٚاتػؼثما یِٔتىیتشتشاتشیصٛسی]یُشٔاَ داسایاکداسیٚالؼیػشٔایٝیشضدّْٚ:پیؾ
ٖارثتاسٚاظتؽشاسِتتشٔتىیاػتتداسیؿشقٔایٝػشوٝحاَآٖتلاٖ٘ٛاػت.ٚحاوٕیّ ٝیتشٔیتا ٞتایٔشا تةدی)ػّؼتّ

یػیاػی٘یضدسحیؽٝالتصادی، ِٛیذِوـیذٖٔاصادِػیٜٚتشتیشٖٚؿشقداسیػشٔایٝ،٘ظاْواػتیٚ٘ظایشؽ(.تٙیادػّٙت
د.شکتَساپیؾٔیٞااٞذافخٛدٔزاصاتا٘ٛاعٚاسا٘ٝٚاِػٕاَٜتشدؿغّیِٔیا٘زیلشاسدادٞایِتٝ

اصٔتخیًیتشدی ىیتٝصد.تشارثاسٚاظؽشاسِٔیاٖ اراییوٝ ٛا٘ؼت،،غشبٞٓدسػش اػشلشٖتیؼتٓداسیػشٔایٝپاػخ:
ٞایػاصٔا٘یدسایشاٖوٝؿشوت/ػاصٔاٖٞایؿشوتی]چیضیؿثیٝخا٘ٝاحذاثؿٟشن،ٚاسا٘ٝؼشیكلشاسدادٞایؿغّیتشدٜ

اٚتٙاٞایؿٟشنٞٞا،یشٚؿٍاٜٚٔاِه ٕاْخا٘ٝدٞذرااػىأٖیدسآٖپذسٚاسا٘ٝاؽساٖواسوٙا،واسیشٔادسٔماْ،ٔشتٛؼٝ
ارثتاسٚاظتؽشاسِٞایوٕشؿىٗ ٚ٘ظایشؽ.پغایٗوأیًاؿتثاٜاػتتوتٝتذٞیالؼاغٚتشدٌیتذٞی] حٕیُ، اػت

ٚٞٙزاستثیٙیٓ.لاػذٜداسیؿشقسإٞچٖٛا٘حشاییاصیهػشٔایٝ

:یشًٞٙ،ایذئِٛٛطیٚػاداتارتٕاػی.أّادسػاصددٌشٌٖٛٔیداسیٚالؼی ٕاْسٚاتػارتٕاػیساػشٔایٝیشضػّْٛ:پیؾ
ػّٓ.پشػتیرایایٝخش٘ـیٙذٚٔیػىٛالسیؼٓرایوٙٙذ: ؼصةٔزٞثیرا٘یٔیػّٙتیػختسػْٛؿشق

ٖوٙتذدسػتتتاؿتذ،پتغداسی ٕاْسٚاتػارتٕاػیسادٌشٌٖٛٔیاٌشایٗدػٛیپؼااػتؼٕاسیوٝػشٔایٝپاػخ: ٔشدٔتا
٘تتایذأّتا،یشًٞٙ،ٞٙزاسٞا،ػاداتٚتاٚسٞاداؿتٝتاؿٙذ.رأؼٝتٝ شاصٞٓیداسیتایذٍ٘اٞیػشٔایٝوـٛسٞایپیـشیتٝ

ا٘ذوتٝیشؿتتٍاٖساذػیدسصذاصآٔشیىاییا70ٖٔ:حىایتدیٍشیداسدپشػتیدسغشبػؽسخشایٝیتاسٜدسٞا٘ظشػٙزی
دا٘ٙذٚؿذّتٔزٞثیٚٔتؼصةٔیدسصذؿاٖخٛدساایشادیت60ٌٝیش٘ذ؛ٔـٛستٔیاٞتیٗدسصذؿاٖاصؼاِغ50تیٙٙذٚٔی

،چٝدسؿشقٚچٝدسداسیػشٔایٝتٙاتشایٗایتیؾ٘یؼت.٘ظشیٝوٝیشٌـت] ىأُ ٔؼتمذ٘ذدسحذٚد٘یٕیاصآٔشیىاییاٖ
یؼٙتیدٞتذ، غییتشٔتی«تٙیتاداً»داسیٝػشٔایٝواػتاییٍا٘ٝحٛصٜذ.التصاددٕٞ٘یغشب، ٕاْػاداتارتٕاػیسا غییش

اِثتٝوتٝٚسٚاٖتغٔتفاٚ یداؿتٝتاؿٙذ.یشًٞٙالتصادیْٔذَداسیٕٔىٗاػتتاٚرٛداؿتشاندسوـٛسٞایػشٔایٝ
تیشٍٞٙیٔیدٌشدیؼی دیٍتشؿٛد،أّاایٗدػت غییتشاتاصوـتٛسیتتٝوـتٛسٞایالتصادیٔٙزشتٝ غییشاتػیاػی

ا٘ذ.ٔتفاٚت

.دِیتُٔٙتـشؿذػٛػیاِیؼتسیٛیٛیٔز89ّٝایاػتوٝدسؿٕاسٜیٌضیٙـیٔصاحثٝخٛا٘یذ، شرٕٝآ٘چٝدسادأٝٔی
ٞایٔش ثػتأؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتٛدٜاػت.ایٌٗضیٙؾ ٕشوضٚ ٛرّٝتیـتشتشپشػؾ



***
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دا٘ـٍاٞیٚٞاییٔاسوؼیؼتیدسٔحیػرایٍضیٙیتشای٘ظشیٕٝٞچٖٛیپؼااػتؼٕاسیػاٌَزؿتٝ،٘ظشی25ٝ ا20دس
ٞتاتتشای ٛظتیسیاِیؼتتایتٛدوٝػٛػاػت.ٔاسوؼیؼٓ،دسػش اػشلشٖتیؼتٓ،٘ظشیٝٔؽشحتٛدٜدسٔیاٖسٚؿٙفىشاٖ
ٞتا،تؼتذاصمٛغؿٛسٚیٚایَٛرٙتثؾتاػأّاوشد٘ذ.داسیتٝآٖ ىیٝٔیػّیٝػشٔایٝیاتیػاصٔاٖیرٟاٖٚدسن٘حٜٛ

شای٘خؼتیٗتتاسدسرٙثؾواسٌشی،تػٛػیاِیؼتاصچپِا٘فصاَِد٘ثاَِتٝٚیؼٓدسحیاتسٚؿٙفىشیٔاسوؼ٘ـیٙیحاؿیٝ
اؽساچٝاوٖٙٛرایآٖسٚؿٙفىشٞؼتیٓ.یؼثمٝٚ٘یضسٚؿٙفىشأٖاسوؼیؼتدسرٙثؾواسٌشیػصشٔذسٖؿاٞذغیاب

ٞتایػتذاِتیتتیٚ٘مذداسییواسوشدػشٔایٝٛظیس٘حٜٛ: ػٕذٜدٚٞذفایتایپؼااػتؼٕاسیاػت،٘ظشیٌٝٝشیتٝ٘ظشی
ٞاتایذایٗ٘ظشیٝساتیاصٔایٙذ.ت.ػٛػیاِیؼآٖ


ی پسباستتعوبری   ، ًقذّبی تٌذی ًثبر ًظریِی پسباستعوبری ٍ شجح سرهبیِ ًظریِی شوب،  کتبة تبزُ

 ای رادیکبل ظبّر شَد؟  ایي ًظریِ قبدر ًیست در قبهت ًظریِکٌیذ  کٌذ. چرا فکر هی هی
ٖؿذٜٚٔاسوؼیؼٓ٘ٛػیرایٍضیٗتٝوٛؿذ ایپؼااػتؼٕاسیٔیٝ٘ظشیچٖٛ ٖ ٛظتیسرٟتاٖٚیؼٙتی،٘متؾآ ٕ٘ایا٘تذ

.خٛاٞذتٛد٘ظشْدسٞشدٚرٙثٝ٘اواْتٝ.ساایفاوٙذ،ٞای غییشؽساٜ
ٝدستتاسٜٞٓیپؼااػتؼٕاسیچیضٞایتؼیاسی٘ظشیٌٝیشیٓوٝدسٔٛسد ٛظیسرٟاٖ، ِٚتیداسیتتٝٔتاتٍٛیتذ،یػتشٔای

ٝآٖاصایؽٛسٜوٙذیا صتٛیشیاػتٔیٔثًٌُٟٓٚٙداسیسایواسوشدػشٔایٌٝٛ٘ٝاػتوٝیا٘حٜٛاؽتٝتشداؿت دػتتتت
ٟ٘ٙذ.داسیپیؾٔیٔذایؼاٖتٛسطٚایػشٔایٝچٝتشداؿتیؿثیٝتٝآٖٞذ.دٔی

 ٛا٘یذچیضیساوٝؿٕإ٘یٌفتٔیؼٛسوٝٔاسوغٕٞاٖایا٘تمادی...خُة...اَّٚاصٕٞٝ...ٔخاتٝ٘ظشیٝاؽتٝمؾدسٔٛسد٘
ی٘مذ ٛا٘ٙذوٕىیٞٓدسصٔیٙٝٚالغٕ٘یداسیسا٘فٟٕٙذ،تٝیواسوشدػشٔایٝٞا٘حٜٛایذ٘مذوٙیذ.اٌشپؼااػتؼٕاسی٘فٟٕیذٜ

ایٗ٘ظاْتٝٔاتىٙٙذ.
ٝ٘ظشیٝػٙٛاٖیپؼااػتؼٕاسیخٛدسا٘ٝصشیاًتٝ٘ظشیٝ یٚظذاػتتؼٕاسیٔؼشیتیأپشیاِیؼتتداسی،تّىتٝظذایظذػتشٔای

ؿٙاػتیػٙتٛاٖؿتشق حتتٔاسااحیاوشدٜوٝاْ،ایٗ٘ظشیٝآٖچیضیاْ٘ـاٖدادٜوٝدسوتابوٙذ.دسحمیمت،چٙأٖی
ٝ٘ظشْتٝتیٙٙذ.ٔییػٕیكٚ غییش٘اپزیشٞایٞاییوٝتیٗؿشقٚغشب فاٚتتتایذٜٓؿٙاػیٔی ٘تٝیپؼااػتتؼٕاسی٘ظشیت

واسا٘ٝداسد.ٞاییتغٔحایظٝتّىٝدالِتاػت، ٟٙا٘اواْ


 اًذ. هٌظَرشبى چیست؟ هبرکسیسن را ًقذ کردُ« رٍَایی جْبى»پردازاى پسباستعوبری ثبرّب  ًظریِ
ٔشدْسا ؼّیٓآٖ تتؿٛدوٝٔؼّػای]اصرٟاٖداسیتتدسٞش٘مؽٝا٘ذوٝػشٔایٝٞإٞٛاسٜتشایٗتاٚستٛدٜػٛػیاِیؼت

ساٚاداستتٝ]پیتشٚیاص سٚاتتػػٕیمتاًایشادداسیػشٔایٝسٚاتػالتصادی٘أیذ.«تاسرثشوؼاِت»وٙذوٝٔاسوغچیضیٔی
ٝدٞتذ.اصیشًٞٙٚٔمتعیاتِٔحیػِص٘ذٌیایشادا٘زأْتییاسؽوٙذ؛ٚایٗواسساوـا٘ٝٔیتٟشٜ ٝػتشٔای رتاداسیدسٕٞت

.د٘ثاَػٛداػتتٝ
ٝٞتایاتذ،ایٗٚیظٌتیاٌٖؼتشؽٔیوٙاسرٟٚداسیدسٌٛؿٝؼٛسوٝػشٔایٝپغٕٞاٖ ایساٞتٓدسٞتشیشٞٙتًٚرأؼت

أؼیحی.ایٗ٘ظتاْتتشای حمتكا٘ذیداسیواسیتٝایٗ٘ذاسدوٝرٛأغٔزوٛسٞٙذٚٞؼتٙذ،ٔؼّٕاٌٖؼتشا٘ذ.ػشٔایٝٔی
ٚوُرٟاٖوٙذتتٔیػٕذ أًـاتٝایاص٘یشٚٞایػاختاسیٚالتصادیتت٘یشٚٞاییسأؽیغٔزٕٛػٝرٟاٖوُاؽفاٞذا

اٍ٘یضد.ػّیٝایٗ٘یشٚٞاتشٔیٔـتشنایتٝٔثاسصٜ٘یضسا
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٘تایشٚتییاداسیدسوّىتٝذوٝٚلتیػشٔایٌٝٙٛیٔصشا٘ٝٔیٞاپؼااػتؼٕاسی.غاِثاًایٗسالثَٛ٘ذاسدیپؼااػتؼٕاسی٘ظشیٝ
.٘یاصتتٝیٟٕیٓسادسدیتشٚیتیأٙچؼتشٔیداسییٟٕیذوٝػشٔایٝآٖساتإٞاٖسٚؽٚاػّٛتی ٛاٖٕ٘ی،ؿٛدٔؼّػٔی

حتأَحتتٛایایتٗ٘ظشیتٝاسخٛب،تشیشضوٝلثَٛ.یٔاسوغ.تؼی٘ظشیٝغیشاصایوأیًٔتفاٚتداسیٓ،چیضی٘ظشیٝ
چیؼت؟



ِ   چیس را ثِ پردازاى پسباستعوبری چِ ًظریِت؟ چیس اش هحتَای ی هتبرک[    عٌَاى جتبیزسیي نًظریت

کٌٌذ؟ پیشٌْبد هی

ٞتایٔٛرتٛد٘ظشیٝ٘ـاٖدٞٙذوٝتشایایٗتتػّثیاػت٘ٛػیتٝایٗاػتذالَایسٚوٙٙذ.ٞاچٙیٗ٘ظشیٝاْآٖٔٗ٘ذیذٜ
ٝ٘حتٜٛیٔاسوغ تشای ٛظیس]٘ظشیٝرایٍضیٗسایا٘ذ.أّاػختتتٛاٖ٘ظشیٝأحتادتاصا٘ذیـی داسییوتاسوشدِػتشٔای

.وشد


ّتب   ٍضَح پیذاست. چِ تَضیحی ثرای ایي تفتبٍت  ّبی فرٌّزی در ًَاحی هختلف جْبى ثِ ٍلی تفبٍت

 ؟ّست
دیٍتشاٖٞاٚ ٛلؼاتػادات،ٞٙزاسٞا،ػّٙتٞایایشادٔتأحشاصتؼیاسیاصوٙؾایٓ:تٝایٗٚالؼیتآؿىاسٔؼتشفٞٓٔاخة
ٝ٘پزیشیٌٚشایؾیشٍٞٙی٘مؾپشسٍ٘یدس صٕیٕاتٚسیتاسایشادداس.تشایٗتیفضاییذوٝرأؼٝاػت ایدسذ.اتتذأًزادِت
.تیٙٓٞإ٘ی٘ظشیتاآٖؿخصٝاختیفٝتپشداصاٖپؼااػتؼٕاسیاػت،٘ظشیٝدػٛی٘ذاسْ.ٚاٌشایٗ ٕاْتابایٗ

ٝؿاٖٞؼتتٙذ،ٔتأحشاصیشًٞٙایشاد٘یؼتذوٝٔذػیسٚد.ٞایشا شٔیأّادػٛیآٖ ٖتّىت ٝساآ٘تا ٝ ٕأتاًػتاخت یٚپشداختت
 ٛا٘تذیٟتٓٚؿاٖچٙاٖلّٛیٚپش٘فٛراػتوٝحتتیٔتیپزیشیپزیشیٚیشًٞٙدا٘ٙذ.یؼٙییشایٙذرأؼٝٔیؿاٖیشًٞٙ

ؽایتٗاػتتذالَتؼتیاسخؽش٘تانپزیش. غییشدٞذتتسا ٙا٘یتٙیادیٗتت٘ظیشإٞیّتػیٔتٔٙایغؿاٖاص٘یاصٞاٚدسن
.تـشحمٛقتاصد،ٔٙزّٕٝٞشٌٛ٘ٝ صٛسٚتشداؿتیاصسً٘ٔییشاٚا٘یاػت.اٌشآٖساتپزیشیٓچیضٞای



 رسیذ؟ وکٌی حقَق ثشر هیًبههجتٌی ثر فرٌّگ ثِ  تفسیرّبیطَر از  چِ

٘مؾتؼیاسپشسٍ٘یداسد،یشًٞٙایٗدسػتوٝٔؼٙاػت.حمٛق]تٙیادیٗ تی دسواس٘ثاؿذ، خصیصتٙیادیٗ]٘یاصٞاییاٌش
ٍ٘شیِیشٍٞٙیِٔؽاِؼاتِاٌش٘ؼثیٙذ؟وؿأٖزابتٝا٘ىاسإٞیّتػیٔتیٚتٟشٚصی ٛا٘ذایشادسالذسپشسً٘وٝٔیأّاآٖ

یشػتایواسؼالتتٕاسواسٌشاٖدس٘یزشیٝیإاسدٞما٘اٖدستِٛیٛی،اػتخدیٍشٔخاِفتٔاتااػتختاؿذ،تشحكپؼااػتؼٕاسی
داسدوٝتٍٛیتذوؼیایٗحكساچٝتٙاتشایٗ،ٟ٘ذ.اسدٔیٞایؼاِیّتآٖؿاٖتشیشًٞٙوّىتٝٔٛظٛػیت٘ذاسد.سا٘اِٖواِؼىٝ
ا٘ذ؟٘اساظیؿاٖاصٚظغایٗایشادٕٞٛاسٜوٌٝٛییٓ؟تشچٝاػاعٔیتذاػتآ٘اٖصیؼتؿشایػ



 ی سَسیبلیستی دارد؟ آشکبری ثب ًظریٍِ ایي تفبٍت 
وٙتذ،ٔؼتمذ٘تذشٚٞأیایٔـتشناص٘یداسیوُرٟاٖسا ؼّیٓٔزٕٛػٌٝٛیٙذػشٔایٝوٝٔیٞأعافتشایٗػٛػیاِیؼت
وٝٞٙذٚ،ٔؼتّٕاٖ،ٔؼتیحی،اصایٗیاسؽداسیداس٘ذتتسصٜػّیٝػشٔایٝی٘ماغد٘یأٙایغٔـتشویدسٔثإٞٝوٝواسٌشاٖ

ؿتاٖػّیتٝدِیُٔثاسصٜتٕٝٞیٗخاصیداس٘ذ.،ٔٙایغٔـتشنؿاٖؿٕایُٚاصؿىُیاسؽٞا،یآٖػیاٜیاػفیذٞؼتٙذ.ٕٞٝ
.اػتإِّّیٚرٟا٘یایتیٗاسیٔثاسصٜدػشٔایٝ
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ٞایٕٞتایتاٖغیشغشتیٕٞاٖدغذغٝسٌشاٖرٛأغواتشٔثٙایایٗ٘ظشیٝ.ایٗسٚیىشدسالثَٛ٘ذاسدیپؼااػتؼٕاسی٘ظشیٝ
ُٔتفاٚتاصٕٞتایاٖوٌاٞیواسٌشاٖرٛأغغیشغشتیتٝآٙذ.وٕٙ٘یٞٓتٝچٙیٗٔٙایؼییىش؛آ٘اٖحتیؿاٖسا٘ذاسدغشتی
حمٛقٔٙىشوٝا٘ذاصدٔیأپشیاِیؼتیوـٛسٞایاػتؼٕاسٌشٚاػتذالَِیادِتٝٔاساپؼااػتؼٕاسیٍ٘شؽؿاٖاػت.ایٗغشتی

ذ.تٛد٘ٞاٞاٚآیشیماییآػیایی


چتِ  ٍجتَد دارد.   «تفتبٍت »کتردى   هبرکسیستی ٍ پسباستعوبری در تئَریسُ ًزبُِپ[ توبیس هْوّی ثیي 

 ؟ًْفتِ است جب خطری در ایي
ٔـتاتٝتتاؿتٟشٚ٘ذحمتی حتػتٓاػت،تایذاصدسوّىتٝیمیشیٌٛیذٚلتیواسٌشیأیوٝاػتایا٘ذیـٝخؽشٔتٛرّٝ

ؿتٛد،رٙؼیتیٔتیػذاِتیتیخٛاٞیٚاػتشاضتشخٛسداستاؿذ.ٚلتیص٘یدس٘یزشیٝلشتا٘یتشای ظّٓٔٙچؼتشیادیتشٚیت
ٌشدػتشػیداؿتٝتاؿذ.تٟٝ٘ادیحٕایتیٚیاسیآ٘زّغغتایذٕٞچٖٛص٘یدسُِ

حمٛلیٔـاتٝتاٞایپؼااػتؼٕاسیػضاٚاسوٝٔشدْیشًٞٙوٙیذ:اٌشیىشٔیٞٙذدیضی مّیُٔیتٝچٙیٗچساایٗاػتذالَ
 أویتذٞتاساداس٘تذ.دّٚٔیٔٙایغیإَّٚٞاٖ٘یاصٞاٚٔشدْوـٛسٞایحشٚ ٕٙذ٘ذ،تایذتٝایٗٞٓتاٚسداؿتٝتاؿیذوٝدػتٝ

 ٛا٘ذای٘ٝٔیچٙیٗ٘ظشیٝوٙٙذ.ػشٔتفاٚتص٘ذٌیٔیٞادسد٘یاٞایییهٞاٚغشتیٞاتشایٗاػتوٝؿشلیپؼااػتؼٕاسی
یواسٌش.إِّّیتاؿذ،٘ٝا٘تش٘اػیٛ٘اِیؼٓؼثمٝٞایتیٗحأیرٙثؾ



 هعتقذیذ کِ تفبٍتی ثیي شرق ٍ غرة ٍجَد ًذارد؟
ٞاایٗ فاٚتتؼذتٝچیضیغیشاص ٛظیست1905ٝوٓاصوٝػّٙتٔاسوؼیؼتیدػتایٗ،ٚراِةػتاٞایشاٚاٖخیش! فاٚت

٘پشداختٝاػت.


هبرکسیستن را  تتت   شذُّن تجذیل ثِ عقل سلین  یپردازاى پسباستعوبری تت کِ از جْبت ًظریِ دعَی

هبرکسیسن ثر فرٌّگ ارٍپتبیی یتب تتبری      تورکس ًذ. ثذیي هعٌب کِ خَا   هیEurocentricهَذار ن ارٍپب

ِ « ارٍپتبیی »ّبی  کَشذ تب ًظریِ هبرکسیسن هی عجبرتی یب ثِ، است هٌْبی  جْبى  غیرغرثی ی  را ضتویو

 جْبى غیرغرثی کٌذ.
وٙتذ.دسػش اػتشلتشٖٔتیٔتٕایضٞایسادیىاَیپؼااػتؼٕاسیسااص٘ظشیٝاػتوٝ٘ظشیٝٞاییٍ٘شؽیىیاصٕٞاٖایٗ

ػٙٛاٖچتاسچٛتیتتشایٔاسوؼیؼٓساتٝخٛاٌٜشاٚ شلّیایشادچپ٘أیٓ،اوٖٙٛرٙٛبرٟأٖیایوٝتیؼتٓ،دساوخش٘ٛاحی
یتا«غشتی»ؿاٖدِیُیاَّٚدػتٝأّاٞٓآٖساپزیشیتٙذ،تؼیاسییٔاسوؼیؼٓساسدوشد٘ذ،ؿاٖتشٌضیذ٘ذ.تشخٚسصیوٙؾ

اٍ٘اؿتٙذ.یٗ٘ظشیٝسااؿتثأٜیٔاسوؼیؼٓ٘ثٛد.خیّیػادٜصشیاًا«یاسٚپأَذاس»
وٙذٚتاایٟٕٙاٖدا٘ؼتٗآٖتااػتوٝتٝٔاسوؼیؼٓحّٕٝٔی داسیػشٔایٝظذیٛدػتاٝپؼااػتؼٕاسیاِّٚیٗ٘ظشیی٘ظشیٝ

ٜخٛا٘ذ.ایٗادػاییغشیةٔیاسٚپأَذاسیاسایذئِٛٛطیاػتؼٕیٕٞپایٝایذئِٛٛطیاػتؼٕاسی،ٔاسوؼیؼٓسا ٚصتذاِثتٝاؿتتثا
اػت.
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، ثسیبر ثرًذ سر هی ثِارٍپبهَذاری  اتْبم  رگجبر زیر ایي رٍزّب  کِ یّبی جَاً ثرای هبرکسیستثحث ایي 

  دّیذ؟ هیهّْن است. ثیشتر تَضیح 
ٟٝٔاتتاتتیا٘ذیـتیذٖتیٙتیّٕٓٔتٛاص اسیخیٔیػٕیً،تٍٙشیٓاٌشتٝ اسیخٔاسوؼیؼٓدسلشٖتیؼتٓ ٚالؼیتاترٟتاٖتت

ٜٚتٛدسٚػیٝآغاصؿذ1905تیؼتٓتاا٘میبیػٛػیاِیؼٓدسلشٖ زشتٝ ٛا٘ؼتغیشاصایٗٞٓتاؿذ؟ٍٔشٔی.غیشغشتی
ٝتخؾرضء٘یضدسٌشیتٞاٞایا٘میتیدسآٖرٙثؾ شیٗ٘یشٚٔٙذوـٛسٞاییوٝ ٝٞای ٛػتؼ ٝیایتت .٘ثٛد٘تذداسییػتشٔای

؛1930ی؛ٞٙذدسد1930ٝٞی؛چیٗدسد1918ٝٞدس(ؿذٜأّاٞٙٛصغاِثاًدٞما٘یوـٛسیصٙؼتی؛إِٓاٖ)1905سٚػیٝدس
ٞتادسراٞتاییرٙتثؾ؛ٚیتٙاْ؛ٚؼیفوأّیاصوـٛسٞایسٞیذٜاصاػتتؼٕاس.1940ٚ1950ٞایآٔشیىایال یٗدسدٞٝ

یایتٝ.غیشغشتیٚوٕتش ٛػؼٝرٟا٘یداسیٚرٛدداؿت،دسی٘یشٚٔٙذظذػشٔایٝػشتشآٚسدوٝسا٘ٝ
ِٝضٚٔاًیٟٕیاصٚالؼیاتداؿتٙذوٝٔتّحذؿاٖٞاٚسٚؿٙفىشاٖپغسٞثشاٖایٗرٙثؾ یٔٙؽثتكتتااسوتأٖشوتضی٘ظشیت

ٗیایتتٝپشٚسا٘تذ.اؽساػٕذ اًتا ٕشوضتشوـٛسٞای ٛػؼٝایٗاػتوٝٔاسوغ٘ظشیٝحمیمتٔاسوؼیؼتی٘ثٛد. دستٙتاتشای
ٝٞتایایتتٝ،ٔاسوؼیؼتتٞایا٘میتیدسوـٛسٞایوٕتش ٛػؼٝػش اػشلشٖتیؼتٓ،تاظٟٛسرٙثؾ اصٕٞتاٖآغتاص٘اچتاستت

یٔاسوغٚالؼیاترذأا٘ذٜاصٔحاػثاتایٗ٘ظشیٝساتفٟٕٙذ.وٛؿیذ٘ذ اتااصیح٘ظشیٝ
اصتیًٚلفٝدسٌیشیٟٓرٟاٖغیشغشتیتٛدٜاػتت.ایتٗٚتیٔزذا٘ٝ ٟٙا٘ظشیٝدسػّٙتچپاػتوٝٔاسوؼیؼٓدسٚالغ

٘ؼتُِتٝتٝرٟاٖغیشغشتییأایُتٝ حٕیُِٔىا٘یىیٚ٘ؼُ ٛرّٝتتیایاػٔاسوؼیؼٓ٘ظشیٝپزیشیتٙی٘یؼتوٝتٍٛییٓ
.وٛس٘ؼثتتٝٚالؼیاترٟاٖغیشغشتییأمٛالتغشتیتٝغیشغشتیاٖ



ّبی از ایي  تَاًیذ ًوًَِ . هیشٌَین شتی است کِ دائوبً هیایي ًزبُ ثِ هبرکسیسن خیلی هتفبٍت از ثردا

 رکر کٌیذ؟را « ٍقفِ ثب جْبى غیرغرثی درگیری هجذاًِ ٍ ثی»
یوـتٛستتا تأخیشٚاسدداسیػشٔایٝٚلتیوٝیایٗدستاسٜچیؼت؟یدستاسٜ شٚ ؼىیةِ٘أٛصٖٚٚٔشوّیی ٛػؼٝ٘ظشیٝ

تاایتٗ٘ظشیتٝ ٛاٖیچیؼت؟االٖٔیاسٜٔائٛدستیدٔٛوشاػیرذیذ٘ظشیٝ.آیذپیؾٔیٚظؼیچٝیایتٝؿٛد،وٕتش ٛػؼٝ
یدٞما٘یا٘زاْؿٛد.اتٛدوٝتایذدسرأؼٝواسٞاییٔائٛتشیِٚی ٕشوض٘ظشیٝ،تٛدٔٛایكیأخاِف

َتتٔتتأخشداسیِیػشٔایٝ٘ظشیٝؼشح؟اػتوذاْیٔاسوؼیؼتی٘خؼتیٗٔـاسوتِٙیٗدس٘ظشیٝ ٝدسحتا دساِّٚتیٗ ٛػتؼ
ؼثمتاتاؽدستابوـاٚسصیچٝتٛد؟٘ظشیٝؿٙاػیوٕهتضسيِٙیٗتٝرأؼٝ.داسیدسسٚػیٝیػشٔایٝ ٛػؼٝ،اؽوتاب

ٝداد.آٔیّىتاسوتاتشاَاؽٔتائٛتؼتػتؼتذٞاوتٝوـتاٚسصیداسیٝػشٔایٔٛرٛددس ٝدسػتٟٕیچت ؟داسدیا٘متیب٘ظشیت
ٚاِتشی ٛاٌٖفت؟یا٘ظشیٝچٝٔی.دسٔٛسدچٍٛاس٘یایتٝ ٛػؼٝٞاٚ٘ٛاحیٔحیػپشِٚتاسیایا٘میتیدساؽاصپشداصیٔفْٟٛ

ٗ؟ٕٞٝپٛػتٞایػیاٜطاوٛتٗدسآیشیمایٔؼتؼٕشا ی،یا حّیُػیشیُریٕضاصٌؼیختٝاصٞٓواسِیسٚد٘یدستاسٜ ٞتایایت
ػزیتةاػتتوتٝاوٙتٖٛلذسیٞایٔاسوؼیؼتیدسرٙٛبرٟاٖ.٘ظشیٝٚاصیحتخـیتا٘ذتشایػیٙیّٞاییتٛدٜ یؽ

ذ.ایٍٗ٘اٜاصاػتاعاؿتتثاٜاػتت.ایٙتاٖؿٛ٘ٔیپشداصا٘یپؼااػتؼٕاسٌشأؼشییػٙٛاٖ٘ظشیٝتٝسٚد٘یٚریٕضوؼا٘یچٖٛ
دا٘ؼتٙذ.خٛدسأتؼّكتٝػّٙتٔاسوؼیؼتیٔییا٘ذیـٝ

ا٘زتاْدادٜاٌشیمػیهوتاسٞت1980ٓی ااٚاخشد1905ٝٞاصٞأاسوؼیؼتایضٚد.ِیؼتتاالاػأیصیادیتٝ ٛأٖی
آٖ ٕشوضتشرٟاٖغیشغشتیاػت.،تاؿٙذ



 ًجبیذ از ایي ثبثت خجل ثبشٌذ؟ ّب هبرکسیست پ[ یعٌی
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ٓلعیٝوأیًتشػىغاػت.اٌشآ٘چٝٔٗدستاالٌفتٓساتپزیشیٓ،پغٚالؼیتایٗاػتوٝتشختیاص ٞتا تشیٗتیتٙؾّٟٔت
یا٘ذ.دسدٞٝٞایّٟٔٓاصٔاسوؼیؼٓتیشٖٚآٔذٜٞایٔاسوؼیؼتییا٘ظشیٝیٔذس٘یضاػیٖٛرٙٛبرٟاٖاصدَ٘ظشیٝدستاسٜ
داؿتتٙذ، ٛػؼٝٚٔذس٘یضاػیٖٛػیاػیسٚ٘ذٞای،وٝػؼیدس ٛظیسرشیاٖاصّی٘ٛظٟٛسِٞایِحتی٘ظشی1950ٚ1960ٝ

ٔتخیًدا٘ؼتتٙذ.ؿتاٖٞتٓختٛدسأاسوؼیؼتتٕ٘تیوٝٔفؼشاٖداد٘ذِٚٛایٗٔاسوغا٘زأْی ضٞاییایٗواسساتشپایٝ
ٕیآٔشیىایال یٗ؛ٚٛدستاسٜىؼا٘ذسٌشؿٙىشٖٚ؛واسآِثشتییـّیاِ٘ظشیٝ ٝآحتاسآِثتشتٞشؿت ٖیٗ.ٕٞت ٔتتأحشاصایٙتا
.وٙذٓصذقٔی1980ٞییدٞٝدستاسٜا٘ذ.ایٗٚالؼیتیٔاسوؼیؼتیتٛدٜ٘ظشیٝ
ایتٗٚلتفؿتاٖسایؼاِیّتتیىتشی٘أثشدٜیسٚؿٙفىشاٖ،تحجایٗاػتوٕٝٞٝوٙاستٝٞاایٗدػت٘ظشیٝیِغّؽٚدسػت

ایتٗا ٟتاْوتٝپایثٙتذیتتٝ« ٛاٖ زشتیاتٔتفاٚتٚٚاٌشایؿشقٚغشبسا ٛظیسداد؟ؼٛسٔیچٝ»وٝوشد٘ذپشػؾ
وٙذ،وزبٔحطاػت.رٛأغوٛسٔیدیٍشتتٝ فاٚتِارتٕاػیِسٚایا٘ٝٔاسا٘ؼثٞایرٟاٖ٘ظشیٝ

ٝٞاتایتذٚسقساتشٌشدا٘ٙتذ.یؼت٘ٝ ٟٙاچیضیتشایؿشٔؼاسیٚرٛد٘ذاسد،تّىٝٔاسوؼ ایػیاػتییتادسٚلتتیدسٔثاحخت
یایتٕٗٞتٝوٕته٘ظشایـاٖسادستتاسٜیمػوٛؿٙذچٙیٗا ٟأا یتض٘ٙذ،ػٕیٙاسییارٕؼیٞؼتٙذٚوغیاوؼا٘یٔی
رٛیاؿٛ٘ذ.٘ظشیوٝاصدَػّٙتٔاسوؼیؼتیتیشٖٚآٔذٜ



  ی پسباستعوبری از کجب آهذُ است؟ ًظریِ
ٝٞتای،دوتشیٗوشد٘ذساسدٔیٔاسوؼیؼٓاؽیاسیػاتماًایشادتٝچٝآٖراییاػت.ػٛأَتٝ یتاوتاسیِیثشاِیؼتٓٚٔحایظت

دٚدِیُا٘تخابشْایٗ٘ظیپؼااػتؼٕاسیسٚیآٚسد٘ذ؟تٝ٘ظشیٝچٖٛتٝچیضیایػذّٜتٛد.چٝؿذوٝتاصٌـتیتٝایٗدٚ
ٖوٝتاػجؿذ،تٛد1960یٞااصدٞٝ٘ـیٙیچپمةخؼتٍیٚػیداؿت.اِّٚ ٝتتاٚرتٛدِسٞتاوشد داسیٔٛظتغظذػتشٔای

ٚاٚای1980ُیٞادساٚاخشدٞٝٔٙٛاَادأٝیایت.چپٚظغتٕٝٞیٗدا٘ٙذ.ٚٞٙٛصٞٓٔی.تذا٘ٙذٕٞچٙاٖخٛدساسادیىاَ
داسی٘ذاؿتٙذ.تٙاتشایٗسٚتٝٔثاحجٙذ،ِٚی ٕایّیتٝصحثتسارغتٝػشٔایٌٝشیتطػتسادیىأَیٕٞچٙا1990ٖیدٞٝ

ؿذ.٘أیذٜػتٓٔؽاِؼاتچٝٔـتاقآٖظذ٘ظادپشػتٚظذػىؼیؼتؿذ٘ذ.دیٍشیآٚسد٘ذ.
ٍتؼیاسٞادا٘ـٍاٜ.تٛدٞادا٘ـٍاٜدس غییشاتیشاٚاْٖدّٚدِیُ ٞتاییاصٌتشٜٚ تشاصلثتُ.،تؼتیاسٔتٙتّٛع٘ذ تشؿتذٗ٘تإٞ

ٝیٗػایشتااصیشصتٚأىا٘یتشاتشوٝخٛاػتاسآٖؿذ٘ذدا٘ـزٛیاٖ دِیتُسیتاسٞتایتشخٛسداستاؿتٙذ.تؼتیاسیاصآ٘تاٖتت
ٝوتٝٚرٛدآٔذتٝایػأُػشظٝپغ.خٛسد٘ذتشٔیٔـىُدسدا٘ـٍاٜتٝ٘ظادپشػتا٘ٝٚػىؼیؼتی ػتٛیدا٘ـتزٛیاٖساتت

خٛاػتٔی٘ـزٛیاٖداایٗاصوٝیید،ٚػأُ ماظاداػٛقداسیتتتتاِثتٝتذٖٚٞشٌٛ٘ٝ ٛرّٟیتٝػشٔایٝٔؽاِؼاتػتٓ
ٚیشصتیتشاتشتشخٛسداس٘یؼتٙذ.اصؿا٘غتاػایشیٗرٛس٘ثٛدٜٚچشاتفٟٕٙذ ا

نِ شلّتی حتشّدس٘شدتتاِٖچٖٛایشاددا٘ـٍاٞییاختٛدداسیاػت،یػشٔایٝایتذٔؼأِٝیوّّیرأیچٝاصایٗٔؼادِٝآٖ
.تٙتاتشایٗیعتاییتتٝٚرتٛد،ٔخُاوخشدا٘ـزٛیاٖا٘ذٔـتاقِتاالسیتٗاصایٗ٘شدتأٖخُاػا یذدا٘ـٍاٜ،یا،صؼٛدیداس٘ذ

چاِؾٚ٘مذتىـٙذ.ٚایٕٗٞاٖچیتضیاػتتداسیتٝا٘ذ٘ظٓٔؼّػساتذٖٚٞشٌٛ٘ٝ٘مذیتٝػشٔایٝوٝایشادٔایُآیذٔی
داسد.اسصا٘یٔییپؼااػتؼٕاسیتٝٔاوٝ٘ظشیٝ
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وٝاػتؼٕاسٌشاییتؼیاسٔخشبتٛدٕٚٞچٙاٖص٘ذٜاٍ٘اؿتِیتشٔحٛسایٗآحاس؛ٜاػتش زشتیٔفیذاسائٝؿذتّٝ، ؼذادیاح
تؼیاسیمیشٚ٘تا ٛاٖرّتٜٛیپؼااػتؼٕاسی،٘ظشیٍٝ٘شیٓٔی٘ظشْ،ٚلتیتٝیشًٞٙچپ.أّاتٝآیشیذتاسیایذئِٛٛطیٔحٙت

.وٙذٔی
ٔمتاْوٙذیا ذسیغٔیوؼی٘یؼتوٝدسدا٘ـٍاٜرادسایٗ«سٚؿٙفىش»چیؼت؟ٔٙظٛسْاصیهسٚؿٙفىشسادیىاَسػاِت

اػا یذدا٘ـٍاٌٜٞٓتاٜ.اِثتٝٞااػتتٙذیایذٜٓوٝٔـغَٛٔفصُدا٘وؼیٔیصشیاًسٚؿٙفىشساداسد.آوادٔیهٚٔٙصثی
اٌتش شدیتذ.اػتت.تتی تٛدorganizersٜ]دٞٙذٌاٖػاصٔاٖیٕٞیـٍیدغذغٝایٗٔـغِٛیّتٚ.٘ٝػٕٛٔاً٘ذ،ِٚیاچٙیٗ

دٞٙذٌاٖ٘یؼت.یػاصٔاٖوؼی٘تٛا٘ذچٙیٗوٙذدسصٔشٜ
پزیشیتٝآوادٔیهٞایحاوٓتشٔحیػسٚؿٙفىشیِاصیشًِٞٙ أحیشیٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیچٝ،تایذپشػیذٞاتٝایٗتا ٛرّٝ
ٞتاییشٞٙتًآوادٔیتهسارتزبختٛدرٙثٝٔعش شیٗ.ٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتشخیاصتؼیاسٔٙفی أحیشی٘ظشْتٝاػت؟
یارتٕاػیٞادَرٙثؾاػتٚاصٔحصَٛآوادٔیٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیچٖٛتاؿذ، ٛا٘ؼتاػت.رضایٕٗٞٓ٘یٕ٘ٛدٜ

ٞاػتت،ِٚتیایتٗٞایارتٕاػیٚدسپیٛ٘ذتاآٖٔاحصُرٙثؾوٝایٗ٘ظشیٝٔؼتمذ٘ذٞاتیشٖٚ٘یأذٜاػت.پؼااػتؼٕاسی
دسٚ٘تییشٍٞٙتیسایٔؽاِؼا ی.ایٗحٛصٜآوادٔیػشتشآٚسدٜاػتیعایٚظٛحاصٔؽاِؼاتپؼااػتؼٕاسیتٝٚالؼیت٘ذاسد.

ٞتاایذٜلیكٚسٚؿٗدٔؼشّییِٟ٘ذٚاصاسصؽٔیٚ٘اآصٔٛدٌیػاصیػادٜدادٜاػتوٝتش٘ٛػیسٚادٞاوشدٜٚدسٔیاٖچپ
پشٞیضد.ٔی



****
ایاػتاص: شرٕٝٔصاحثٝٔتٗ*
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ٝ٘ظشیٝػٕذ أًتىیتشػخٙشا٘یچیثشتاػٙٛأٖتشرٓیٔمذٔٝ** دسٞـتتٕیٗیؼتتیٛاَیتیّٓداسیٚالؼتأًٛرتٛدیپؼااػتتؼٕاسیٚػتشٔای
دسصاٌشباػت:«ٞاٞاٚؿٛسؽػیاػتیعاٞایسٞایی:خشدٜ»
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