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ثباضجبؼثِهٌبغطُای

ّستِیسطخؾلیهَسیَزضهتٌیتحتؾٌَاى«زضزفبؼاظاستماللچپاًمالثی»

اًس.زضازاهِتَظیحهیزّنکِچطاهتي


ضاهکتَةکطزُ
کِایٌجبًتزضآىضطکتکطزمًَؾی«ًبًمس»
ایطبى،ذَاستِیبًبذَاستًِویتَاًسذَزضاثِسطحیکًمسیبتحلیلهطرصاظهَظَؼهطرصیکِ

اثتسایهتيثساىپطزاذتِهیضَزثطثکطس:

ًَیسٌسُ(گبى)زضاثتسایهتيهیگَیٌس«هٌبغطُ»یب«گفتگَیی»ثیيایٌجبًت

 .۱فرم و نظم نوشتار:
آىّبضاثطایيزاضتِتبظطٍضتحفعذطهطظّبیچپ
زٍتياظًوبیٌسگبىجطیبىؾسالتذَاّی» 

ٍ«
کیسهیکٌٌسکًِفسؾولهٌبغطُفبضـاظهحتَایآىاّویتزاضز،

اًمالثیضاتَظیحزٌّس؛زضپبًَیستأ
وچٌیيٍؾسُهیزٌّسکِزضهسیطًَضتبضلطاضاستلبًؿوبىکٌٌسکِچطاًفسؾولهٌبغطُزضاحتوبال

ّ
ایاظثٌسّبضاططحهیکٌسکِزض


هرسٍشکطزىهطظثٌسیثبزضوياّویتزاضز.پساظآىهجوَؾِ
ّطیک،یکگبمثِتَظیحایٌکِجٌجصؾسالتذَاُزاًطجَیی ٍهحَضهمبٍهت ثطچِهجٌبییضکل

اًسٍچطازضويّستٌسًعزیکهیضَزتبًْبیتبزضثٌس،۴۴ثِذَثیزضوٌیایيزًٍیطٍثبچپ

گطفتِ
ّبثطایچپاًمالثیضاضطحهیزٌّس.

یسطکَثگطاًِ 
یآى


کٌٌسٍکبضٍیژُ

هستملاًمالثیضاتططیحهی
پطزاظًس؛هیگَیٌس«ثِثبٍضهبذططاصلیثطایًیطٍّبی


زضًْبیتّنثِتکطاضیکسطیاظاصَلهی
ظهیٌِّبیاجتوبؾیتبضیریؾبهیکِگطایصثِ
کیسیکسَیِ،ثطپیص 

چپاًمالثیزضآىاستکِثبتأ
آهَظُّبی چپ ضا ثِطَض ثبلمَُ تمَیت هیکٌٌس ًبذَاستِ هطظّبی ثیي گفتوبى چپ هطزمهحَض ٍ چپ

یبهیگَیس«ًرستیيگبمثطایضٍیبضٍییثب
زٍلتهحَضٍاّسافتوبهبهتؿبضضآًْبضاکوطًگسبظًس» 

هحَض)،هرسٍشسبظیایيثبظًوبیی کبشةٍسطثبظظزى اظ


ایيٍظؿیت(یؿٌیثطآهسىضجِچپزٍلت
یسطکَةضاتسْیلهیکٌس»ّ.وچٌیيزٍثبضُ

یالساهبتیاستکًِبذَاستِایيضیَُیپیچیسُ


ّوِ
ظويثسطفؿبلیتّبیاسبسیذَیص،ثبیسهطظثٌسیذَیصثب

کیسهیکٌس«ًیطٍّبیچپاًمالثی ،

تأ
هبىزضسبحتّبیؾولیًٍوبزیيحفعکٌٌس،ثِثیبىزیگطثبیسالساهبتذَیصضا

زضويطجمبتیضاتَأ
ّوچٌیي اظ ظاٍیِی تأثیطات آًْب ثِ تمَیت یب تعؿیف ایي هطظثٌسیّب اضظیبثی کٌٌس»ًَ .یسٌسُ ظوي
آىّب» زض ثبظًوبیی ضسبًِای پیطٍظ
تأکیساتی ظوٌی ثط ایٌکِ ثبظًوبیی ضسبًِای اّویت زاضز ٍ ًْبیتب « 
ططحهیکٌٌسٍهتيثِپبیبى

ؾلٌیکبضیثیلبؾسُ»ٍ«فطزگطایی»
هیضًَس،یکسطیتَصیِّبؾلیِ« 

هی ضسس.هربطتهتي اگط ًرَاّسثطاسبستفسیط ٍ حسسهٌػَض،ؾولکٌس ،لطؿب گیج هیضَزکِ

هَظَؼ هتي اسبسب چیست ٍ چِ هٌطمی ضا هیذَاّس زًجبل کٌس .هتي ،حتی یک ثبض ّن ثِ صطاحت
ذَاُّب ٍ هحَض
ًویگَیس کِ آى هٌبغطُ یکی اظ هصبزیك ذسضِزاض ضسى هطظ ثب زضوٌبًی چَى ؾسالت 

2

همبٍهتی ّبستٍثِّویيزلیلزضاثتسایچٌیيهتٌیاظآىیبزضسُاست؛زضاثتساثبیسثطاسبسفحَای

کالم  ذَز ذَاًٌسُ چٌیي چیعی ضا تفسیط کٌس ،ثؿس کِ زض ظیطًَیس هیگَیس «اظ آًجب کِ ًفس چٌیي
ضٍیکطزیهَضزًػطهبستهعوَىسرٌبىآىضفیكیبضکلثطذَضزتبثَضکٌبًِاشهحلثحثًیست،

چَىزضیبفتهبایياستکِاّویتتأثیطاتذَزایيالسامثِهطاتتثیصاظتأثیطاتهعوًَییبضکلی
یبًحَُ یحعَضزضایيگفتگَست،اهیسٍاضینضًٍساستساللیًَضتبضهجبًیایيزضیبفتضاثطایهربطت

ضٍضي سبظز»  .هربطت ثبیس ثسٍى ایٌکِ ٍالؿب زض هتي ثرَاًس احتوبال ًتیجِ ثگیطز کِ ًفس هٌبغطُ،
هرسٍش کطزى هطظگصاضی ثب زضوي است ٍ زض ازاهِ لطاض است تَظیح زازُ ضَز کِ چطا! اهب ّطگع
ثیطاتذَزایيالسامچیستّ.وبىطَضکِگفتینزضازاهِصطفب

تَظیحیزضکبضًیستکِاّویتتأ
جٌجصؾسالتذَاُزاًطجَیی»ٍ«هحَضهمبٍهت»ثِچًِحَیزضويچپاًمالثی

ثبثتهیضَزکِ«

ّستٌسٍهطظگصاضیثبآًْبظطٍضیاست!.۴چطاًفسآىهٌبغطُهرسٍشکطزىهطظگصاضیثبزضوي
است؟.۲چطاًفسهٌبغطُثطهحتَایآىاضجحیتزاضز؟.۳ططفیيآىهٌبغطُچًِسجتیثبضجِچپ
زٍلتسبذتِ زاضًس؟  .۴تَصیِ زض ضز ؾلٌیگطایی ٍ فطزگطایی چِ ًسجتی ثب کل هتي زاضز؟  .۵آیب ضز

یفطزثبزضويلطاضهیگیطز؟.۶

رسٍش 
کٌٌسُ

گطاییٍفطزگطاییزضًسجتثبضزهٌبغطُثِؾٌَاىه


ؾلٌی
یًَززاضزکِایٌگًَِثیهحبثبیکی


گطاییچپزضزِّ

یّطتبزچًِسجتیثبؾلٌی
ؾلٌیگطاییچپزِّ

گطفتِهیضَز؟

التکِاظاثتسایهتيتَلؽپبسدثِآًْبٍجَززاضزّطگعپبسریزضهتيًوییبثٌس؛ثلکِتالش

ایيسَأ
فطض ّبییثطایهربطتثسیْیاًگبضتِضَزکِثسیْیًیست.صطفبزضهَضزسَأل،۲
پیص 
هیضَز 

ایزضويثگَیسکًِفسایيهٌبغطُهسألِزاض

جبتالشهیکٌسثبتأکیسثطلسضتثبظًوبییضسبًِ


یک
است ٍ ًیبظی ثِ ٍضٍز ثِ هحتَا ًیست؛ اهب هتي ،ذَزش ضا ًمط هیکٌس ٍ زض ازاهِ هیگَیس:
جستِ سبظی پیبهسّبی ظسهطزهی ذط هطی ضجِ چپ زٍلتی ٍ تٌبلعبت ثٌیبزیاش ثب اّساف ٍ
«ثط 
ایاصَلیتطثطایضٍضٌگطیاًتمبزیضٍثِکسبًیاستکِجبی


ّبیهٌبزیبىایيجطیبًبت،ضیَُ

زاؾیِ
یبپطتججِْیزضوي».

یچپاًمالثیثبضسًِزضججِْ 


تَاًستزضججِْ

االصَلهی

ٍالؿیآًْبؾلی
ذسضِزاضسبظی
تٌبلطزضایٌجبستکِذَزهتيزاؾیِزاضزکًِفسگفتگَیبهٌبغطُثبچٌیيافطازی  ،
هطظّبست،اهبزضایيفطاظ ثطًَؾیضٍیکطزهحتَایی زضذطبةثِچٌیيکسبًیتأکیسزاضزٍذَزش
ًطبىهیزّسکِضٍیکطزهحتَاییزضذطبةثِایيافطازاّویتزاضز.حبالاگطثطاسبسّویيفطاظگفتِ

ضسُثِهتيپبسدزّنکِزضآىهٌبغطُزلیمبپیبهسّبیظسهطزهیذطهطیسیبسیاحوسیًژازٍ
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جٌجص ؾسالت ذَاُ زاًطجَیی ٍ تٌبلعبت ثٌیبزیٌص ذطبة ثِ کسبًی گفتِ ضس کِ جبی ٍالؿی آًْب
هیتَاًست زض ججِْی چپ اًمالثی ثبضس ًِ زض ججِْ یب پطت ججِْی زضوي چِ؟ اظ لعب هْنتطیي

تطیجًَیکِاظآىچٌیيهحتَاییهیتَاًسهربطتذَزضاثیبثسچٌیيهٌبغطُّبییاستکِزضضطایط

یؾعیعچگًَِهیذَاّساظ


گبًَُیسٌسُ

کٌین،آى
کًٌَیهبثِهربطت«آًْب»استثٌبئبزستطسیپیساهی
زٍزًطسىٍثَِّاًطفتيگعاضُی«ًفسهٌبغطُثِذبططثبظًوبییضسبًِایاّویتزاضزًِهحتَایآى»

جلَگیطیکٌسکِثسٍىتَظیحٍتططیحّوچَىاصلیهسلنفطضگطفتِاست؟
گصاضز؛هیگَیس


یاسبسیاضتجبّیهی

ثٌبیهتيذَزضاثطزازُ

ًَیسٌسُسٌگ
 .۲ایرادات محتوایی :
ّی.ثًِػطهیضسسًَیسٌسُچٌبىاظفعبی

«گفتگَیبهٌبغطُثبزٍتياظًوبیٌسگبىجطیبىؾسالترَا
فؿبلیتی ٍ سیبسی کطَض زٍض است کِ ًویزاًس هب چیعی تحت ؾٌَاى «جطیبى ؾسالتذَاّی» ًساضین.
ایکِهیذَاّسًمسشکٌسثساًس،کِهطلؽًیست


ّوچٌیيچٌبىثِذَزظحوتًسازُتبزضهَضزهٌبغطُ
احوسیًژاز

ضسُ اظجٌجصؾسالتذَاُزاًطجَییٍیکیاظ«َّازاضاى»
هٌبغطُثبیکیاظاؾعبیتصفیِ 

ذَاُهحسَةًویضَز.ایيیؿٌیاسبسبضًٍسًمسًَیسٌسُهبزاهی


چپیبؾسالت

اًجبمضسُکِاسبسبضجِ
کِهیذَاّسایطازهٌبغطُضاًطبىزّس،ثبیسثًِحَزیگطیضکلثگیطز.

ًَیسٌسُ زیگط ًجبیس صطفب ثِ همَلِی هجْن ٍ غیطٍالؿی ثِ ؾٌَاى «جطیبى ؾسالتذَاّی» یب ّوبى
ّبیاًجبمضسًٍُتبیجایيتصفیِّبٍ


ثپطزاظز،ثلکِثبیسثتَاًستصفیِ
جٌجصؾسالتذَاُزاًطجَیی»

«
سطًَضت گطٍُّبی تصفیِضسُ اظ جٌجص ؾسالتذَاُ زاًطجَیی ضا تططیح کٌس ،هسبیلی کِ ثب
احوسیًژاز(ًٍِکسیکِ

ًَیسیّبیهتي،زضتؿبضظٌسّ .وچٌیيثبیسًطبىزٌّسیک«َّازاض»


کلی
گیطز،هطظّبهرسٍشهیضًَسًَ.یسٌسُ


َلیتیزضزٍلتاٍزاضتِ)چگًٍَِلتیططفهٌبغطُلطاضهی
هسئ
ضاثِکبضثطز،چَىذَزثِذَثیهیزاًسکِ«هٌبغطُ»ّویطِثیي

حتیاثبزاضزکِاصطالح«هٌبغطُ»
ایفیًفسِ


گیطزکًِیطٍّبیضلیتیبزضويثلحبظسیبسیّستٌسٍحعَضزضهٌبغطُ
کسبًیصَضته 
ی
ًِ هطظی ضا هرسٍش هیکٌس ًِ ًیطٍّبی سیبسی ضا ثِ ّن ًعزیک هیسبظز ،ثلکِ لطاض است هربطت
لعبٍتکٌسکِزضهسبیلهرتلف،حكثبکسامضٍیکطزاست.ظويآًکِحعَضفطززضهٌبغطُثِهؿٌبی
ایضطکتهیکٌسثِیمیيثب


زضهٌبغطُ
فطزگطاییًیستثلکِکسیکِثِؾٌَاى«فؿبلزاًطجَیی»
ّستِایاظفؿبالىّوبٌّگکطزٍُچٌیيلعبٍتیذَزثِزلیلزٍضیاظفعبیفؿبلیتاست.

ًَیسٌسُچگًَِتَاًستِچٌیيهتيًبّوسبظیضاثسٍىاطالؼاٍلیِاظزازُّبیاسبسیثطایططحهسألِ

ثًِگبضشزضآٍضز؟
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ثگصاضیس ثطای یک ثبض ّن کِ ضسُ ایجبثی تَظیح زّن .آًچِ زض الیَ ایٌستبگطاهی اتفبق افتبز،
چپ،یکفؿبلزاًطجَییکِاظجٌجصؾسالتذَاُ

هٌبغطُای»ثَزکِثیيیک«فؿبلزاًطجَیی»

«
تصفیِ ضسُ ٍ یک َّازاض احوسیًژاز حَل هَظَؼ زهَکطاسی ضکل گطفت .ظطٍضت حعَض زض چٌیي
ثطجستِسبظی پیبهسّبی ظس هطزهی ذط هطی

ثطًبهِای ّوبى ثَز کِ زض جبیی اظ هتي شکط ضسُ« :

اشثباّسافٍزاؾیِّبیهٌبزیبىایيجطیبًبتضٍثِ


هحَضٍتٌبلعبتثٌیبزی

ّبیزٍلت

سیبسیگطٍُ
االصَلهیتَاًستزضججِْیچپاًمالثی ثبضسًِزضججِْیبپطت


ّبؾلی

کسبًیکِجبیٍالؿیآى
تَجِزاضتِثبضیسچٌیيافطازیزضضطایطؾبزیًویتَاًٌسهربطتهبثبضٌسٍثِآًْب

ججِْیزضوي».

زستطسیًساضین.ثٌبثطایيهربطتهباظاسبسهربطجبىگطٍُّبیزیگطضطکتکٌٌسُزضآىهٌبغطُثَزٍ

ایفبضـاظهحتَاثیهؿٌبست.ثطایایيکِهٌبغطُچمسضتَاًستِثِظطٍضت


زضایيصَضتثبظًوبییضسبًِ
فَقالصکطپبسدزّسثبیسثِسطاـًمسهحتَایآىضفت؛کبضیکًَِیسٌسُاثساثِآىًعزیکًطسٍُثلکِ

زیسکِچگًَِزستزٍلتآلبیاحوسیًژاز


یتًکطزٍُاالهی
ثًِػطهیضسسحتیذَزشهحتَاضاضؤ

زهیًٍوبیٌسُطجمِحبکنٍثِیغوبثطًسُیهٌبثؽسطظهیٌیثطایَّازاضاًصضٍ

ثِؾٌَاىزٍلتیظسهط

ضسُ ٍ ّوچٌیي جٌجص ؾسالتذَاُ زاًطجَیی ثِؾٌَاى ثرطی اظ ثطًبهِی سپبُ ثطای اذتِسبظی
جٌجص ّبیاؾتطاظیطجمِکبضگط،افطبضسُاست.تَجِزاضتِثبضیسایيافطبگطیاگطثطایهربطجبى

حیطیکِاسبسبذبلیاظهربطجبىَّازاضاحوسیًژازٍکسبًیکِزلزضگطٍُؾسالتذَاّی

چپٍزضه
زاضًسططحهیضس،هصساقذَزگَییٍذَزذٌسیثَز.

ّبیایطاىاظآلَزىزاهيضبىثِهَاجِْثبًیطٍّبیسیبسی


آیبثطذیچپ
اکٌَىسَألهبایياست کِ
ضًسکِضفیكضبىاظططیكیکهٌبغطُ،هطظگصاضیصضاثبزضوياظ

ضلیتٍزضويهیّطاسٌس؟آیبتطسزا

زست زازُ ثبضس؟ آیب چٌبى ذَز ضا زض ؾطصِی سیبست زستکن هیگیطًس کِ ّط ًَؼ ثیطٍى ضفتي اظ
ًیستضاهصساقاًحطافٍهرسٍشسبظیهطظ

هحبفلیکسستٍحطفظزىثطایهربطجیکِاظ«هب»
یصطفبزضًَضتِیهَضزثحثهططحًطسُثلکِثِّویيصَضتثسٍى

هیپٌساضًس؟چٌیي«ًبًمس»ّبی

پطتَاًٍِاستساللاظجبًتزیگطضفمبیچپّنصَضتگطفتِاستًَ.ؾیاظهَاجِْکِثیصاظآًکِ
ططحًمسیاستَاضؾلیِیککٌصثبضس،ثطٍظٍغَْضًطبًِّبییزضضفتبضجوؿییکطیفسیبسیاست

کِثبیسزضجبیگبُذَزهَضزثطضسیلطاضگیطز.
کیسکٌنثسیبضذَضحبلنهَظؽؾلیِآىهٌبغطُ،ثِّطصَضت،ظهیٌِایضافطاّنکطزتب

زضًْبیتثبیستأ
گیطیٍظطٍضتهطظگصاضیثبچپهحَضهمبٍهتٍجٌجصؾسالتذَاُ
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زاًطجَیی زض آى هتي ططح ضًَس .افطبی هبّیت ایي زٍ ًیطٍ کِ اصل ثسًِی ًَضتبض هَضز ثحث ضا
تطکیلهیزّسچٌبىظطٍضیاستکِذطبّبیحبضیِایزضهمبثلصّیچاست .
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