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 نیتم نارماک یهتشون ،یعامتجا رییغت و للملانیب طباور :یناریا یهتینردم ینیرفآزاب باتک رب یرورم

 همکرت نیدیآ

 

 تاراشتنا یوس زا ۲۰۱۳ لاس رد هک یعامتجا رییغت و للملانیب طباور :یناریا یهتینردم ینیرفآزاب ناونع اب نیتم نارماک باتک

 زین و ناریا یمالسا بالقنا یزادرپموهفم یاتسار رد یدج یرظن یاهشالت دودعم زا یکی نم دید زا تسا 1هدش رشتنم جلتار

 یخرب اب یداقتنا روط هب نیتم یندناوخ و باذج شهوژپ نیا لالخ رد .تسا ناریا یهبرجت یاکتا هب للملانیب رما یزادرپهیرظن

 هنافساتم .تسا هدش ریگرد دندرگیمزاب شور هتبلا و هیرظن یهلاسم هب نصخشم هک مسیسکرام رد یرکف تالضعم نیرتمهم زا

 یاهثحب نیرتمهم زا یخرب هب مشوکیم هتشون نیا رد .تسا هدشن هدنادرگرب یسراف هب نیتم زیگناربشلاچ و هدنزومآ رایسب ِباتک

 یهیرظن زا وا یداقتنا تشادرب هژیو هب و باتک تاصتخم زا قیقد نتبسن یریوصت دناوتب هدنناوخ هک یروط هب مزادرپب نیتم

 هب و ،مسیسکرام ،شور یهلاسم رب زین نم یشهوژپ زکرمت هک تهج نآ زا .دروایب تسد هب یکستورت بکرم و نوزومان یهعسوت

 یاهلالدتسا .موش ریگرد نیتم یاهلالدتسا زا یخرب اب ماهدرک یعس نتم یاجیاج رد تسا یعامتجا رییغت و تلود صخشم روط

 هدرشف تدش هب تسا یباتک نم دید زا وا باتک یلک روط هب .نتسه قیقد لمات مزلتسم و هیالدنچ و هدیچیپ رایسب نیتم یرظن

 نم و دناهداد خساپ نم یاهشسرپ هب یگشیمه فطل اب نیتم نارماک .تسا رتشیب حاضیا دنمزاین عقاوم یخرب رد مک تسد هک

  .ماهدناجنگ نتم رد ار اهنآ زین

 رتهدرتسگ یرکف لضعم کی رگناشن ناریا یمالسا بالقنا یزادرپهیرظن رد اهیراوشد هک دوشیم زاغآ هلاسم حرط نیا اب باتک

 هک یاهلاسم ؛تسا هتینردم صاخ ییاپورا یهبرجت هب عاجرا اب ماع یاههلوقم نتخاس نآ و تسا هتینردم کیسالک یاههیرظن رد

 ،تسا هتساخرب یبرغ یاپورا نورد زا هتینردم هک تسا راوتسا اهضرفشیپ نیا رب یروحماپورا .)۲( میسانشیم یروحماپورا مان اب

 اب و یاهلحرم تروص هب هعسوت و ،تسا لاسروینوی ییاپورا یهتینردم و ،دراد یرترب ناهج طاقن ریاس هب تبسن اپورا هجیتن رد

 یلکش ار یروحماپورا نیتم .دوشیم متخ نگمه یناهج یاضف کی هب تیاهن رد هک دهدیم خر عماوج مامت رد ینامز ریخات

 یهعسوت ییاضف ِدعب ِعازتنا اب یروحماپورا هک دنکیم اعدا و دنادیم هتینردم مهف زا )internalist( رادمنورد/هنایارگنورد

 اپورا صاخ ینورد خیرات زا هدمآرب هک دهدیم رارق یعازتنا ِلاسروینوی خیرات کی نورد ار اهنآ و ازجم مه زا ار عماوج ،یعامتجا

 هتینردم ِلقتسم و دازنورد ِروهظ یهتسسگ یاهندمآردارجاهبهرابود زا یاهعومجم نوچمه نردم ناهج خیرات هجیتن رد .تسا

 ییاهیگدوبنوریب نوچمه دننک ضقن ار لاسروینویً ارهاظ ِخیرات نیا هک یاهعسوت یاهوگلا نآ ،ساسا نیا رب .دوشیم ریبعت اپورا رد

 کیژولوتاپ ای راجنهبان ییاهانثتسا و ضامغا لباق یاههنومن ناسهب ار اهنآ ناروحماپورا ،وس کی رد هک دنوشیم یقلت یرظن

 دقن ود .)نامه( دنیاتسیم لیصا توافت زا ییاههنومن نوچمه ار اهنآ اهتیاورنالک ِنافلاخم ،رگید یوس رد و ،دنریگیم هدیدان

 یلوا نیتم یهتفگ هب .یرامعتسااسپ دقن یرگید و هناگدنچ یاههتینردم ِیربو یهدیا یکی :تسا هدش دراو یروحماپورا رب مهم

 شور نیا .دراذگیم یقاب هدروخنتسد ار هتینردم زا اپورا یهبرجت یرظن مدقت هجیتن رد و یروحماپورا یهنایارگنورد شور

 رییغت هب ندادلکش و ندرکطورشم رد یرامعتسا یاهلباقت و یکیتیلپوئژ یاهشنکمهرب یزادرپهیرظن هب یهجوتیب مزلتسم

 زا و دنکیم ظفح یرظن یهلوقم کی نوچمه ار اپورا یروحم تیعجرم یدرکیور نینچ هک تسا نیا هلاسم .تسا یعامتجا

 ،لباقم رد .)۳( دزرویم تفلغ توافتم عماوج ِیشنکمهرب ِیدوجومه زا هدمآرب دیدپون یاهیگژیو یناهج تیمها

 اما دنواکب )internationalist( یللملانیب نتحارص یشور یاکتا هب ار یرامعتسا یهتینردم ندشهتخاسرب دنشوکیم اهیرامعتسااسپ

 یهیرظن کی هب یروحماپورا رب ناشدقن لیدبت زا عنام لاسروینوی یاههلوقم و ماع یهیرظن اب ناشهنایارگراتخاساسپ تموصخ

   .دوشیم ویتانرتلآ و روحماپوراریغ ،ماع یعامتجا

 
1 Matin, Kamran. (2013): Recasting Iranian Modernity: International relations and social change, Routledge.  



۱۴۰۰ ناتسمز ،۲۲ یهرامش ،کیتکلاید و اضف  

 

2 www.dialecticalspace.com 
 

 

 دشاب نآ یهتسه 2للملانیب طباور هک یلیدب یعامتجا یهیرظن یهطساو هب یروحماپورا رب هبلغ هک تسا نیا باتک یلصا لالدتسا

 ماجسنا یهدشییاسانش نلباقتم یخیرات یاهلکش مامت ِیلماعت و نامزمه دوجو للملانیب طباور زا روظنم .تسا ینتفایتسد

 هک تسا رثکتم یسانشیتسه کی شریذپ مزلتسم نیتم دید زا یعامتجا یهیرظن رد للملانیب طباور ندرکدراو .تسا یعامتجا

 نیتم .دنیبیم یهجودنچ/یطخدنچ و یشنکمهرب نتاذ ار هعسوت و ،هدنزاسرب نلباقتم ار عماوج نورد و نیب یاهدنیارف و طباور

 هداد ناشن یسانشیتسه نیا یاکتا هب .دنادیم یکستورت بکرم و 3نوزومان یهعسوت یهیرظن یانبریز ار یسانشیتسه نیا

 دنیارف ِیللملانیب نتاذ یهصخشم ِکیناگرا اما صاخ لوصحم هکلب تسین ییانثتسا ناریا بالقنا و هتینردم یهبرجت هک دوشیم

 رب هک تسا یعامتجا تیعقاو زا رثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب یتشادرب بیترت نیا هب باتک یرظن یانبم .)نامه( تسا یخیرات

 دقتعم نیتم .)۵( دنکیم دقن لوپچاکسا بالقنا یهیرظن رد ار یعامتجا رما درفنم/هنیکت هناسانشیتسه ظاحل هب تشادرب شساسا

  .)نامه( یبرجت هن و تسا هناسانشیتسه یاهلاسم یروحماپورا هک تسا

 ار هتینردم یاههیرظن یهنایارگنورد یسانششور زین سکیدنب دراچیر و یگاپ وکنارفنایج دننام ینارگید هکلب لوپچاکسا اهنت هن

 یعامتجا یهیرظن فده ،رگید نایب هب .تسناد هعلاطم دروم یهعماج ِینورد دیابن ار یعامتجا رییغت ،رظنم نیا زا .دناهدرک دقن

 نیتم .)۶( تسا هدوب اهتلم نصخشم و یعامتجا یاهدحاو ینورد یاهییایوپ و راتخاس یهعلاطم هتینردم بلاغ یاههیرظن رد

 و دنکیم زاغآ یعامتجا یاهبالقنا ینایم حطس یاههیرظن زا ،یصیخشت یماگ رد وا هچرگا هک دنکیم ناونع لوپچاکسا دقن رد

 یاهبالقنا ینایم حطس نامه رد طقف یزیوجت ماگ رد اما ،دوریم شیپ یعامتجا رییغت ماع یاههیرظن ِرتقیمع حطس هب یتسرد هب

 لالدتسا یتسرد هب لوپچاکسا هک نانچمه ،نیتم دید زا .دوشیمن ماع عازتنا ینعی رتالاب حطس دراو و دنکیم هلخادم یعامتجا

 بیترت نیا هب و دراد رارق عماوج ِینورد ِدوجوماشیپ یداصتقاـیسایس یاهراتخاس اب دنویپ رد هراومه للملانیب طباور هک دنکیم

 تایضرف رد دیدرتیب زین للملانیب طباور هک تفرگ هجیتن دیاب نقطنم ،دهدیم لکش ار یعامتجا رییغت ینورد یاهدنیارف

 یاههیرظن یهفیظو دیوگیم و تسا هاگآ زین نیا زا یتسرد هب لوپچاکسا .دنوش دراو وا یعامتجا یهیرظن یهناسانشیتسه

 اهناکم و اهنامز زا یتوافتم یاههعومجم یهرابرد ربتعم ِیلِع یاهمیمعت نایم یاهدنویپ حیرصت ،تلاح نیرتهب رد ،ماع نتقیقح

 یعامتجا ماع یاههیرظن دیلوت ناکما یریبعت هب و دوریمن رتولج نیا زا لوپچاکسا هک تسا دقتعم نیتم لاح نیا اب  .)۷( تسا

 تسا یربو یسانشهعماج درفنم یسانشیتسه زا هدمآرب نیتم دید زا لوپچاکسا یهناطاتحم درکیور نیا .دریگیمن یدج نادنچ ار

 رد )ontological singularism( هناسانشیتسه دارفنا نیا .تسا لیلحت یهیاپ دحاو هک تسا وا لمع و درف نآ قبط هک

 .دراگنایم یخیرات ییاهتیاغ نوچمه ار اهتلم هک دنکیم زورب هناسانششور ییارگیلم بلاق رد زین ربو یخیرات یسانشهعماج

 یعامتجا یسانشیتسه زا هدمآرب ود ره هک دراد یراشفاپ یقیبطت شور و یلع رثکت یعون رب ربو هک دوشیم هتفگ

 یاهرهپس :دنکیم میسقت راتخمدوخ و زیامتم یهزوح هس هب ار یعامتجا رما عقاو رد یلع رثکت .دنتسه وا درفنم/راگناهنیکت

 یاهپیت و دنتسه تینالقع و ،یسارکوروب ،رازاب بیترت هب ناشیلصا یاههفلوم هک کیژولوئدیا/یبهذم و یسایس ،یداصتقا

 و قیقد نقطنم یاهپیاتلآهدیا ای اههزاس بلاق رد لقتسم یاههزوح نیا یدیلک یاههفلوم .دنروآیم دوجو هب ار یربو لآهدیا

 
 هب فدارتم یناگژاو نوچمه ار ینوزومان و ،للملانیب رما ،یاهعماجانیب طباور ،للملانیب طباور وا هک تسا هدرک هفاضا نیتم لوا لصف تاحیضوت رد 2
 هکنیا رتمهم .دربیم راک هب یخیرات یتیعقاو نوچمه هکلب یتسیویتیزوپ یانعم رد هن ار نوناق موهفم یکستورت هک دوشیم هتفگ نینچمه .دربیم راک
 نوسدیوید هب هراشا اب .دربیم راک هب یفیصوت یشخبمیمعت کی نوچمه هکلب یلع نیعت کی هب عاجرا یارب هن ار نوناق یکستورت تسا دقتعم نیتم
 یهدیا نیتم .دراد تلالد هشیدنا رد دنیارف نیا یرظن مهف یارب شالت زین و یخیرات یدنیارف رب نامزمه بکرم و نوزومان یهعسوت هک دوشیم هتفگ
   .)۲۳( .دراگنایم یخیرات و یرظن نامزمه ار بکرم و نوزومان یهعسوت
 نمضتم ینوزومان هک یلاح رد دراد تلالد زین ییادج رب رباربان هک ارچ دوش هدافتسا نوزومان زا تسا رتهب uneven یهژاو یارب هک تسا دقتعم نیتم 3
 .دراد قابطنا ــ تسا جردنم بکرم و نوزومان یهعسوت رد هک ــ تیمامت موهفم اب رتشیب تهج نیمه زا و تسا فیط ای راتسویپ کی نورد توافت
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 هب فوطعم ربو یقیبطت یژتارتسا نیا .دنریگیم رارق انبم ربو یقیبطت یخیرات یسانشهعماج رد و دنوشیم یدنبتروص بان

 نامز بسح رب ار توافت یربو درکیور نیا .تسا اهتوافت نیا للع زین و ،هنهک و نردم طیارش نیب اهتوافت سیسات و ییاسانش

 ِتوافت رب ربو دیکات نیا هک دنکیم لالدتسا اما نیتم .دنکیم لیدبت نامز هب ار اضف هجیتن رد و )۷( دمهفیم یاهعسوت یطخ

 یاهدحاو لالقتسا یهدیا تیوقت هب دوخ دیآیمرد ارجا هب لآهدیا یاهپیت یهطساو هب هک ینامز فیط کی یور رب هنایارگهعسوت

 و یربو یسانشیتسه نیمه .دریگیم هدیدان ار اهدحاو نیا نایم شنکمهرب یهدنزاسرب و یلع ِتیمها هک دربیم هار لیلحت

 و هدنزاس هجو نوچمه ار للملانیب طباور دناوتب لوپچاکسا هک دوشیم نآ زا عنام هک تسا هنایارگنورد یسانششور

 رهپس هب ار ربو ِیاهعماجنورد ِیتسیلارولپ ییارگراتخاس ات هدیشوک وا هچرگا .)۸( دریگب رظن رد یعامتجا رییغت یهدنهدلیکشت

 عماوج زا ار شایربو تشادرب وا هک هدشن ثعاب نیا اما دنزب فرح عماوج رب ینوریب لماوع ریثات زا و دنارتسگب یاهعماجانیب

 زین للملانیب طباور یهزوح رد لوپچاکسا ور نیمه زا .دراذگب رانک درفنم هناسانشیتسه ظاحل هب ییاهتیدوجوم نوچمه

 قبط .تسا ینتبم للملانیب رما و یلخاد رما یهناسانشیتسه یگراپود رب نیتم یهتفگ هب هک دنیزگیمرب ار یتسیلائرون یدرکیور

 ینورد ِدازنورد و راتخمدوخ دنیارف کی نفرص هک دننکیم لمع ینوریب نتاذ یلماع نوچمه للملانیب طباور ،یسانشیتسه نیا

)autonomous and endogenous internal process( هن للملانیب رما هک تسانعم نادب نیتم دید زا نیا .دروآیمرد تکرح هب ار 

 یریثات یبالقنا یاهدمایپ و اهلکش هن و دوشیم ــ یلخاد یروما نوچمه ــ اهبالقنا یاهدمایپ و اهلکش لیکشت و نیوکت دراو

 ناکما نیا شیپاشیپ هک تسا نیا للملانیب طباور یزادرپموهفم یاتسیا یهویش نیا یاهدمایپ زا یکی .دنراد للملانیب رما رب یلع

 تسانعم نیا هب .دنروآیب دوجو هب یدعب یاهبالقنا یارب ار یدیدج طیارش دنناوتیم ینیشیپ یاهبالقنا هک دراذگیم نوریب ار

  .)۸( دنکیم دمجنم ار خیرات عقاو رد لوپچاکسا دیوگیم یواروب لکیام هک

 دم یدعب یاهبالقنا یارب ار نیشیپ یاهبالقنا ینامزاس و کیژولوئدیا تالوصحم ریثات طقف لوپچاکسا هک دنکیم ناونع نیتم

 هب للملانیب طباور هب لوپچاکسا هاگن ،بیترت نیا هب .دنیبیمن للملانیب طباور رب ار اهنآ یلع ریثات هجیتن رد و دهدیم رارق رظن

 تلود اههیرظن نیا رد .دنکیم ییاسانش تلود لاربیل و یتسیسکرام یاههیرظن رد وا دوخ هک تسا یلکشم نامه رارکت یعون

 لوپچاکسا .دهدیم خر نآ رد طقف یساسا یداصتقا و یعامتجا عفانم رس رب ضراعت هک دوشیم روصت یفرص یهصرع نوچمه

 دهدیم خر نآ رد هنارادهیامرس یهعسوت و یکیتیلپوئژ تباقر هک یلاعفنا یاهصرع زا شیب یزیچ ار للملانیب رما ،قایس نیمه رب

 نیب یلیلحت زیامت لوپچاکسا نیتم دید زا هکنیا هاتوک .تسا شدوخ هب رصحنم یلع یورین یاراد للملانیب رما هکنآ لاح .دنادیمن

 ار هتینردم یاوتحم دناوتیمن ور نیمه زا و دنکیم یقلت هناسانشیتسه یزیامت نوچمه هابتشا هب ار للملانیب رما و یلخاد رما

 نیا رد هشیر زین یمالسا بالقنا مهف رد لوپچاکسا یهیرظن یناوتان .دهد رییغت یدح ات ار شریسم دناوتیم نفرص و دهد رییغت

 یهنومن یروحماپورا هک تسا هدوزفا 4یلیمکت تاحیضوت رد نیتم .)۹( دریگب هلصاف یروحماپورا زا دناوتیمن هک دراد یرظن ناینب

 ،تسا ینتبم یعامتجا رما زا یدرفنم هناسانشیتسه ظاحل هب ِتشادرب هب ییارگنورد هک ییاج ات و تسا ییارگنورد زا یصاخ

 هب یعامتجا رما زا درفنم ِیسانشیتسه نیا اریز دنامیم یقاب روحماپورا نانچمه لوپچاکسا ِیربو ِیخیرات یسانشهعماج درکیور

  .تسا لوپچاکسا درکیور زراب یهصخشم نیتم یهتفگ

 methodological( یتخانششور ییارگنورد زا یدایز دح ات مه للملانیب طباور نیلپیسید هک دنکیم لالدتسا همادا رد نیتم

internalism( تسا یروحماپورا زا رثاتم نلماک للملانیب طباور هک دوشیم هتفگ هلصافالب .تسا هدش رثاتم )نرهاظ اجنیا .)۹ 

 .دنتسین یکی اما دنطبترم مه هب ود نیا هچرگا هک دراد دیکات نیتم اما دناهدش یقلت یکی یتخانششور ییارگنورد و یروحماپورا

 یرکف یانبریز نساسا هک تسا ینتبم )singular( درفنم یعامتجا یسانشیتسه کی رب هناسانششور ِییارگنورد ،وا یهتفگ هب

 نیا و دراذگیم نوریب ریوصت زا هناسانشیتسه ظاحل هب ار یگنهرف ِینگمهان ،للملانیب طباور .دهدیم لیکشت ار یروحماپورا

 دوشیم هداد حیضوت ،للملانیب طباور نیلپیسید یریگلکش یهنیشیپ هب یهاگن اب .دوش انیبان برغریغ هب تبسن ات دوشیم ثعاب

 ،نردم للملانیب مظن ِدوخ هک دنباییمن رد ار نیا و دننکیم هراوءیش ار للملانیب طباور ،نیلپیسید نیا رد بلاغ یاهشرگن هک

 یهژبا ِییاتکی رب دندیشوک للملانیب طباور ناروشناد نیلوا ور نیمه زا .تسا هدوب یسایس و یعامتجا یاهبالقنا لوصحم

 یسایس و یعامتجا یهیرظن یهعلاطم عوضوم زا توافتم نلماک هک دننک دیکات عماوج نیب کیشرانآ طباور ینعی ناشهعلاطم

 
  .دنتشاذگ مرایتخا رد بلطم نیا راشتنا و یزاسهدامآ هب طوبرم تابتاکم رد نیتم نارماک هک تسا یتاحیضوت روظنم4
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 اعدا هجیتن رد .درک زورب لکش نیرتدیدش هب یراتخاس مسیلائر ای مسیلائرون رد زیامت نیا .دشیم یقلت عماوج نورد طباور ینعی

 عماوج هب تبسن للملانیب طباور ِندوبینوریب رب دیکات نیا .تسا ینوریب یزیچ زا هدمآرب للملانیب طباور لکش و تیهام هک دش

 غراف ار اهتلود یهمه هک دنشاب هتشاد تینما جنرغب یهلاسم زا صاخ یریسفت اهتسیلائرون هک هدیماجنا نیا هب نیتم دید زا

 .دراداو ــ نوریب اب تبسن رد ــ دحاو یجراخ تسایس ندرکلابند هب ،ناشدوخ صاخ ینورد یعامتجا یاهییایوپ و بیکرت زا

 هب فوطعم هک یداقتنا یاهشنکاو نیا تسا دقتعم نیتم اما هدش هدیشک شلاچ هب یفلتخم یاهرظنم زا درکیور نیا هچرگا

 زیامتم )field( یهزوح کی نوچمه ار للملانیب رما هک دناهدرک تلفغ عوضوم نیا زا یگمه ،دناهدوب یشرانآ زا ییادزهراوءیش

 یسانشهعماج رب ینتبم یاهدرکیور هک دوشیم هتفگ .دننک یزادرپموهفم مجسنم یعامتجا یهیرظن کی بلاق رد تیلع ِدیدپون و

 ترامع رد هچنآ اما .دننک هتسجرب ار مسیلائرون یخیرات یتساک ات دناهدیشوک توافتم یرظانم زا للملانیب طباور نورد یخیرات

  .)۹-۱۱( تسا للملانیب رما زا )supra-social( یعامتجاارف و )ahistorical( یخیراتریغ موهفم تسا یدیلک مسیلائرون یرظن

 یرظن روط هب هتسناوتن اما دشکب شلاچ هب یخیرات ظاحل هب ار یموهفم رپس نیا هتسناوت هچرگا یخیرات یسانشهعماج یاهدقن

 .تسا یعامتجا ناهج تیمامت زا یشخب للملانیب طباور هک دنراد هراشا لوادتم روط هب یخیرات ناسانشهعماج .دننک ذوفن نآ رد

 حطس رد ار یگدیچیپمهرد دنیارف نیا ات دناهدشن هارمه یعامتجا نتحارص یاههیرظن اب نیتم دید زا یروص تاراهظا نیا اما

 و یلع هجو نوچمه للملانیب رما یرظن ماغدا بایغ للملانیب طباور یرظن لکشم هجیتن رد .دننک نایب و بذج یموهفم

 یعامتجا یهیرظن ینعی شهاگتساخ زا هتسویپ للملانیب طباور هک تسا هدش ثعاب نیا .تسا یعامتجا تیعقاو یهدنهدلیکشت

 تسا هعماج زا رثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب تشادرب کی زا هدافتسا ،نیتم یهتفگ هب ،یتساک نیا رب هبلغ هار .دریگب هلصاف

 .دناهدوب ناوتان شماجنا زا یخیرات یسانشهعماج یلاوتم جاوما هک یزیچ

 سکرام یهتینردم یهیرظن یدیلک یاههفلوم زا یکی وا دید زا .دزادرپیم للملانیب طباور اب مسیسکرام یههجاوم هب سپس نیتم

 قلخ هب شیارگ نیا ،سکرام دید زا .)۱۱( دراد ییایفارغج شرتسگ هب کیناگرا یشیارگ هنارادهیامرس دیلوت یهویش هک تسا نیا

 اپورا زا نوریب هنارادهیامرس یهعسوت توافتم یاههبرجت هب نینچمه سکرام .تسا دوجوم هیامرس موهفم دوخ رد ،یناهج رازاب

 :تفاییم دومن نیا دننام یتاراهظا رد هک دوب یروحماپورا راتفرگ نانچمه زین سکرام نیتم دید زا لاح نیا اب .دوب هدرک هراشا

 ریوصت طقف تسا رتهتفایهعسوت یتعنص ظاحل زا هک یروشک« ای »دنکیم قلخ شدوخ ریوصت زا دیلقت هب ار یناهج یزاوژروب«

 هب و یبرغ یاپورا عماوج ِنردم ینوگرگد هب یتقو سکرام ،نیتم یهتفگ هب .»دهدیم ناشن ار هتفایهعسوترتمک یروشک یهدنیآ

 عماوج نیا نیشیپ یعامتجا یاهلکش رد یخیرات یتسسگ نوچمه ار ینوگرگد نیا دزادرپیم یرادهیامرس ِندمآرب و ناتسلگنا هژیو

 رییغت دنیارف کی نییبت هب هجیتن رد و دنکیم هسیاقم ار اپورا رد میدق و دیدج یعامتجا مظن سکرام حطس نیا رد .دنکیم یقلت

 یزادرپموهفم اما .تسا )Europe-centred( روحم-اپورا و یخیرات اجنیا وا درکیور ور نیمه زا .دزادرپیم نآ ِعوقو زا سپ یعامتجا

 نترورض ور نیمه زا و تسا هدوب نآ ِعوقو زا شیپ نتدمع ناتسلگنا ینعی شزکرم زا یرادهیامرس ِیتآ ِیاهرایس شرتسگ زا سکرام

 یهبرجت اب هسیاقم رب هک میهجاوم ینیبشیپ یعون اب هک لیلحت اب هن نیتم یهتفگ هب حطس نیا رد سپ .دراد هنایوگشیپ یاهصیصخ

 هب .دنک یزادرپهیرظن حیرص روط هب ار سیلگنا یهبرجت نیا للملانیب هجو هتسناوتیمن سکرام ور نیمه زا و تسا ینتبم سیلگنا

 تشابنا یارب هک یلياسم هب ار نآ ات تشاد لیامت اما دوب هاگآ هنارادهیامرس یهعسوت دنماضف هجو زا سکرام هچرگا نیتم یهتفگ

 رد عماوج نیب یسایس یاهزرم و یگنهرف یاهتوافت هک درک ضرف بیترت نیا هب سکرام .دهد لیلقت دروآیم دوجو هب هیامرس

 ناونع تحت سکرام روهشم ریبعت ،نیتم دید زا .دش دنهاوخ خوسنم نتیاهن هیامرس ِزاسلومشناهجدوخ یورین اب ههجاوم

 یواح نیتم دید زا سکرام یهیامرس .)۱۲( تسا هعسوت و اضف یهلاسم زا وا یهیاپ تشادرب رگنایب »نامز اب اضف یزاسدوبان«

 نیا هب سکرام دیوگیم هیامرس کی دلج زا ۷۲۷ یهحفص رد مود سیوناپ هب عاجرا اب وا .تسا للملانیب طباور زا حیرص یعازتنا

 هک تشاد هجوت دیاب اما .درادنپیم هدننکشوشغم ِیعرف طرش کی نوچمه نفرص ار یاهعماج رثکت ای للملانیب رما بیترت

 هب سکرام هیامرس قطنم ماع یهیرظن ندنارورپ یارب هک دناهداد ناشن روترآ .یج رفوتسیرک دننام هیامرس قطنم نازادرپهیرظن

 تسا دقتعم هک دهدیم عاجرا سکرام زا یوراه دیوید شناوخ هب اجنیا نیتم .تسا هدز اضف زا یعازتنا نینچ هب تسد یتسرد

 .دنراذگیم نوریب لیلحت زا ار هیلوا تشابنا یاهدنیارف هک داهن انب یصاخ یاهضرفشیپ رب ار هیامرس تشابنا ماع یهیرظن سکرام

 تبسن یاهیلوا یهلحرم هب ار تنوشخ و ،یرادربهالک ،تراغ رب ینتبم تشابنا یوراه دید زا سکرام یهیامرس تشابنا ماع یهیرظن

 هنارادهیامرس ماظن زا نوریب یعون هب تسا دقتعم گروبمازکول ازر هک روط نآ ای درادن ینونک تیعضو اب یتیخنس رگید هک دهدیم
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 ناینوتوراه و روفول .دراد رارق سکرام زا ناینوتوراه و روفول تشادرب اب داضت رد سکرام زا یوراه تشادرب نیا .دنراد رارق

 یراشفاپ ینونک یرادهیامرس رد یرامعتسا طباور روضح رب سکرام هک تسا دقتعم روفول .دننکیم هضرع سکرام زا یرگید شناوخ

 رد روفول دید زا لومرف نیا .تسا ینتبم هیامرس-راکـنیمز یهطبار رب هک دهدیم رارق شفرح یانبم ار وا ییاتهس لومرف و هتشاد

 هک تسا دقتعم زین ناینوتوراه .تسا هدش هتساکورف هیامرس-راک ییاتود یهطبار هب و هدش عقاو لوفغم یتسیسکرام یاههاگدید

 تسا هدش یدنبتروص یعقاو و یروص تیعبت میهافم بلاق رد و هسیردنورگ رد رتشیب هک سکرام یهیامرس قطنم ماع یهیرظن

 یعامتجا یاهلکش نامزمه دوجو رب رتشیب و دوب هتشاذگ رانک ار دوخ یهنایارگهلحرم شناوخ سکرام هک دهدیم ناشن شیپاشیپ

 یرظن ظاحل هب سکرام هک دریگیم هجیتن لاح ره رد نیتم .رگید لکش هب یعامتجا لکش کی زا راذگ ات تشاد دیکات مه رانک رد

 رادیدپ یتوافتم ینامز ظاحل هب ِلکش رد هک دنیبب یلمارف روحمسیلگنا دنیارف کی نوچمه ار یرادهیامرس شرتسگ ات تشاد شیارگ

 روحماپورا درکیور نیا زا هتفرهتفر سکرام هک دنکیم هراشا دوخ نیتم .)۱۲( دنکیم دیلوت ار یهباشم نتاذ یاهدمایپ و دوشیم

 یفسلفـیخیرات یهیرظن کی هب شلیدبت و یرادهیامرس شیادیپ زا شایخیرات یلک تشادرب میمعت هب تبسن و تفرگ هلصاف

 تسا هدیشوک باتک ینایاپ لصف رد نیتم .دنارورپب کیتامتسیس روط هب ار هاگن نیا سکرام دادن هزاجا گرم اما .دوب هداد رادشه

  .دنک حرط رتشیب لیصفت اب بکرم و نوزومان یهعسوت و یخیرات مسیلایرتام یهطبار یهرابرد شثحب نطب رد ار لئاسم نیا

 .5دنام یقاب سکرام زا سپ یاهتسیسکرام یارب یدیلک یاهلاسم هنارادهیامرس یهعسوت دنماضف هجو یزادرپموهفم بیترت نیا هب

 اجنیا .مسیلایرپما و نوزومان یهعسوت :درک هصالخ یدیلک یهدیا ود رد ناوتیم ار هلاسم نیا هب اهتسیسکرام شنکاو وا دید زا

 یهویش و اضف دیلوت یهرابرد روفول یاههاگدید زا هدمآرب موس یهنیزگ هک مینادیم .دهدیمن روفول هب یعاجرا چیه نیتم اما

 و یرادهیامرس ماع یهصخشم نوزومان یهعسوت ،وا زا دعب یاهتسیسکرام و سکرام یارب ،نیتم یهتفگ هب .تسا یتلود دیلوت

 یهویش ینورد قطنم زا نوزومان یهعسوت یهطساویب جاتنتسا ،رگید نایب هب .تسا یخیرات یهعسوت یتاذ ینوزومان زا کفنم

 دوجو زا هدمآرب هک ار یعامتجا یهعسوت ییاضف هژیوهب ِهجو ِیلع یورین اهتسیسکرام هک هدوب نآ مزلتسم هنارادهیامرس دیلوت

 حرطم متسیب نرق لیاوا رد هک( مسیلایرپما کیسالک یتسیسکرام یاههیرظن .)۱۳( دنریگب هدیدان تسا رثکتم عماوج ِنامزمه

 رد تلود یهدنیازف دورو هک تسا نیا اههیرظن نیا یلصا یاعدا .دنتسه یسایس یایفارغج و اضف تیمها رگنایب مه )دندش

 یاهرازاب و ،نازرا ماخ داوم و راک رس رب رادهیامرس یاهتلود نیب تباقر دیدشت هب یلم حطس رد هیامرس تشابنا یاهدنیارف

 نردم یاهگنج و یکیتیلپوئژ تباقر ،اهتیاور نیا رد .تسا هتخورفارب ار اهتلود نیب یاهشنت یهلعش هک هدیماجنا یجراخ

 )derivative( یسابتقا درکیور نیا .دوب هدرک تیارس یلم یاهتلود یاهزرم هب هک دناهدوب یرادهیامرس یلخاد یاهداضت زا هدمآرب

 تسا نیا نیاتشرلاو یهیرظن رب نیتم دقن .تسه زین نیاتشرلاو یناهج ماظن یهیرظن یهصخشم کیتیلپوئژ و للملانیب طباور هب

 هب یداصتقایعامتجا راتخاس نتساکورف لوا :تسا ینتبم ییارگلیلقت ود رب هیرظن نیا دهدیم حیضوت لوپچاکسا هک نانچمه هک

 یگناگدنچ یهدنزاسرب تیمها ات دوشیم ثعاب نیا .طلسم یهقبط عفانم هب یتلود یاهراتخاس نتساکورف یرگید و یناهج رازاب

 زین مسیلایرپما زا دیدج یسکرام یاههیرظن رد للملانیب طباور ِیراگناهدیدان نیا .دنامب نوریب لیلحت زا للملانیب طباور و یسایس

 هدشییادززکرم ،هدنکارپ ینارمکح بسح رب ار رصاعم یناهج مظن یرگن و تراه یروتارپما موهفم لاثم یارب .دنروخیم مشچ هب

 اکیرما رخاتم تالخادم نتفرگرظنرد اب .دهدیم هولج خوسنم ار کیتیلپوئژ و اهتلود ماظن هک دنکیم فیصوت هیامرس یلمارف و

 دنراد رارق یمسرریغ یروتارپما یهدیا نارادفرط ،رگید یوس رد .دزابیم گنر ینشور هب ریسفت نیا ،رگید طاقن و هنایمرواخ رد

 یاهتباقر زا رگید هک تسا هدش ثعاب اکیرما ینومژه اما دراد موادت نانچمه یتلود ماظن هچرگا دندقتعم هک )نیدنیگ و چیناپ(

 هک دنتسه یوراه و سوکینیلاک یاههاگدید مه مسیلایرپما یتسیسکرام یاههیرظن نیرتدیدج .دشابن یربخ یدج یکیتیلپوئژ

 و هیامرس لقتسم و راتخمدوخ نتاذ قطنم ود یگدینتمهرد و عطاقت بسح رب ار یتسیلایرپما تالخادم و اهگنج دنشوکیم

 نامه راچد هجیتن رد و دناهتفرگ یپ ار لوپچاکسا قطنم نامه نیتم دید زا اما دیدج یاههاگدید نیا .دنهد حیضوت کیتیلپوئژ

 
 یتلودانیب طباور ای للملانیب طباور حطس رد رتشیب ار اضف باتک نیا رد زین نیتم ،یتسیسکرام تنس رد بلاغ یاهدرکیور نیمه یاتسار رد یعون هب 5
 عوضوم هک دراد دیکات هتبلا وا .درادن رارق شثحب نوناک رد »یتلود تیلماع اب« یلمریز حطس رد ییاضف یاهینوزومان هجیتن رد و دنکیم یزادرپموهفم
 .تسا رگید یوس زا یاهعماجنورد طباور اب وس کی زا للملانیب طباور یهدنزاسرب نلباقتم شنکمهرب شثحب
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-meso( ینایم یرظن حطس رد هلخادم اما کیروئتاتم یحطس رد )یرادمنورد( هلاسم ییاسانش ینعی دنتسه هتفگشیپ یتساک

theoretical(. هجیتن رد و دنناجنگیم ینایم یرظن حطس رد ار للملانیب رما ،رصاعم یتسیسکرام یاههیرظن ،رتقیقد نایب هب 

 نایاپ زا هابتشا هب ای هکنیا هجیتن .دننکیم اهر هدروخنتسد دنراد رارق یرتالاب حطس رد هک ار یتسیسکرام یهیرظن ماع یاهعازتنا

 .)یوراه( دریگیم رارق انبم للملانیب رما زا هراوءیش یتشادرب ینمض روط هب ای و )یرگن و تراه( دوشیم هدنار نخس للملانیب رما

 تبسن دوشیم ثعاب هک تسا یعامتجا رما زا درفنم هناسانشیتسه ظاحل هب تشادرب زا هدمآرب نیتم دید زا اهیتساک نیا یهمه

 نیتم .دننک ظفح ار یروحماپورا زا یدح نانچمه هجیتن رد و دننامب هجوتیب هعسوت یطخدنچ و یشنکمهرب نتاذ یهصخشم هب

 نیا اما میتفگ هک نانچمه .دنادیم یکستورت نوئل بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا ار یتسیسکرام یهدعاق نیا رب انثتسا اهنت

 اندراونوگ اکشیناک و رفپیک نافتسا راک رد هک روط نآ( رامعتسا یهرابرد هژیو هب روفول یاههیرظن اریز دشابن قیقد دیاش تشادرب

 یدرکیور رگنایب زین )رفپیک نافتسا راک رد مه زاب( ایفارغج یهرابرد یشمارگ یاههاگدید زین و )تسا هدش حیرصت یدح ات

 ناشیاهراک رد هجیتن رد و دنتسه زکرمتم رامعتسا یهلاسم رب رتشیب اندراونوگ و رفپیک هتبلا .دنتسه اضف یهلاسم هب توافتم

 لاح نیا اب .دهدیم لیکشت ار نیتم یزادرپهیرظن نوناک هک یاهزوح ؛تفای ار للملانیب رما زا یعامتجا یهیرظن کی ناوتیمن

 یهیرظن لیمکت یارب ییانبم دناوتیم نم دید زا رامعتسا و تلود یهلاسم زا اندراونوگ و رفپیک ِیروفول ریسافت هژیو هب و اههتشون

  .دشاب للملانیب طباور یهرابرد نیتم

 یکیناکم یتشادرب مود ِللملانیب یرکف رادتقا یهجیتن رد متسیب یهدس لیاوا و مهدزون یهدس رخاوا رد هک )۱۴( دنکیم لقن نیتم

 دوب نیا درکیور نیا یهصخشم کی .دوب هدنکفا هیاس یتسیسکرام شبنج رب خیرات زا یطخ نلماک یریسفت زین و مسیلایرتام زا

 بالقنا کی یپ رد دناوتیم طقف یتسیلایسوس بالقنا کی درکیم ضرف هک دوب راوتسا یاهلحرمود بالقنا یهدیا رب هک

 عماوج هب یبایتسد یارب یرورض ییانبم یرادهیامرس یهعسوت بیترت نیا هب .دیایب تسد هب قفوم کیتارکومدـییاوژروب

 هیسور رد هنارادهیامرس یهعسوت ینینج تیهام رطاخ هب ور نیمه زا .دشیم یقلت یدعب لحارم رد یتسینومک و یتسیلایسوس

 یسور یایراتلورپ شقن و ۱۹۰۵ لاس بالقنا لاح نیا اب .تسین یتسیلایسوس بالقنا یهدامآ روشک نیا هک دشیم روصت روط نیا

 رد بالقنا نساسا روترآ سیرک دننام تسیسکرام نازادرپهیرظن یخرب هک درک هفاضا دیاب .دیشک شلاچ هب ار هتشاگنا نیا نآ رد

 وا .دنادیمن یتسیلایسوس ار هیسور بالقنا زین وا هک دنکیم هفاضا یلیمکت تاحیضوت رد نیتم .دننادیمن یتسیلایسوس ار هیسور

 عوقو یهظحل رد هیسور بالقنا وا دید زا .شبقاعتم لوحت و ماکحتسا و بالقنا نیا عوقو یهظحل نیب دراذگیم یزیامت

 زا نقیقد اما .یتسیلایسوس یمارگورپ یهدننکلابند و یماح و روحمرگراک دوب یبالقنا هک انعم نیا رد مک تسد دوب یتسیلایسوس

 رد تسا »یللملانیب« یاهدیدپ نساسا مسیلایسوس )رتمک تحارص اب دنچ ره ،نینل دید زا زین و( یکستورت دید زا هک ییاجنآ

 نیرتحیرص و نیرتلماک )۱۹۸۵( هیسور بالقنا خیرات شباتک یهمدقم رد یکستورت .دوش ققحم روشک کی رد دناوتیمن هجیتن

 نیا رد هک دراد یعامتجا ناهج تیهام زا یصاخ تشادرب یکستورت .دنکیم هضرع بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا زا ار ریوصت

 یوس زا ینوزومان هب هتیلاسروینوی قالطا نیا .)۱۵( »تسا یخیرات دنیارف نوناق نیرتماع ینوزومان« :تسا راکشآ وا یهرازگ

 و ییارقتسا روط هب هک تسا ماع عازتنا کی ،لاسروینوی ینوزومان نیا هکنیا لوا :تسا مهم نیتم یارب تهج ود زا یکستورت

 تیهام یهرابرد یدعب یاهاعدا مامت هک انعم نیا هب دراد زین یجاتنتسا یشقن عازتنا نیا لاح نیا اب .تسا هدش هتخاسرب یخیرات

 میناوتب یکستورت دید زا هک تسا هعسوت رد ینوزومان لاسروینوی تیفیک نیمه .دهدیم ششوپ زین ار یعامتجا رییغت یاهلکش و

 ،رتقیقد نایب هب .میمهفب یکیتکلاید دنیارف کی یایوپ یدنمخیرات نوچمه ار ناهج و میورب رتارف یروص ییارگلقع ییاتسیا زا

 statically( یخیراتارف اتسیا روط هب هن هتبلا هک تسا یخیرات دنیارف لاسروینوی یهفلوم ،ینوزومان هک تسا نیا نیتم لالدتسا

supra-historical( یخیراتارت ایوپ روط هب هکلب )dynamically trans-historical( رب نوزفا .تسا یعامتجا نقلطم هجیتن رد و 

 هک ییاجنآ زا ،نینچمه .تسا توافت یهدنریگربرد نتعیبط ،یتخانشانعم ظاحل هب مه و یخیرات ظاحل هب مه ،ینوزومان ،نیا

 شاهدنزاس یازجا نایم رد ار یگناگدنچ یدنمرکیپ توافتم یاهلکش نقطنم ،تسا نوزومان ِتردق زین و توافت مزلتسم ینوزومان

 کیتسینوگاتنآریغ یشرانآ و ،نردم یاهتلود ماظن ضراعتم یشرانآ ،یروتارپما ضراعتم بتارمهلسلس لماش هک( دریگیمربرد

 یهدنریگربرد و مزلتسم نیتم دید زا هتفگشیپ تلاح هس ره رد ینوزومان یهتیلاسروینوی ،هجیتن رد .)دوشیم مسیلایسوس

 ناوتیم بیترت نیا هب ینوزومان لاسروینوی نوناق زا ،یکستورت یهتفگ هب .)۱۵( تسا )active heterogeneity( لاعف ِینگمهان

 توافتم لحارم ندمآمهدرگ نوچمه ار بکرم یهعسوت وا .تسا بکرم یهعسوت نوناق نامه هک تفرگ هجیتن ار یرگید ینوناق
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 یلجت نیتم دید زا بیترت نیا هب بیکرت .دنکیم فیرعت رترخاتم و نهک یاهلکش طالتخا و ،ازجم یاهماگ زا یبیکرت ،رفس

 یاهعسوت ِیربارب ِبایغ ینعی داینبتوافت یگناگدنچ کی هک دهد خر دناوتیم ینامز طقف اریز تسا ینوزومان یمامضنا

)developmental evenness( هک یایشنکمهرب یهویش ،رگید نایب هب .تسه زین ینوزومان ِیتاذ ،بیکرت اما .دشاب هتشاد دوجو 

 ینونک یاهلکش ات دوشیم ثعاب دنوشیم دیلوتزاب ،یگدیچیپ زا ینازیم ره اب و سایقم ره رد ،یعامتجا رما یاههظحل نآ قبط

 یهدنزاسرب یاههفلوم هب دوخ الاح هک دماجنایم یدیدج یعامتجا یاهلکش دیلوت هب نیا و دنوش بیکرت و دنزیمایب مه رد هرابود

 طورشم اهنآ یهطساو هب دوخ مه و تسا هعسوت یاهدنیارف طرش مه بیترت نیا هب ینوزومان .)۱۵( دنوشیم لیدبت ینوزومان

 و ،یگنهرف ،یداهن ،یسایس ،یداصتقا ،یعامتجا تالوصحم زا یصاخ یاهبیکرت یهدنریگربرد نیتم دید زا ینوزومان .دوشیم

 ظاحل زا ار ینوریب و ینورد نیب یلیلحت زیامت ،دنیارف کی نوچمه ینوزومان هجیتن رد .تسا ینورد و ینوریب کیژولوئدیا

 .)۱۶( دنکیم تابثیب هناسانشیتسه

 تسا یلک ،رظنم نیا زا ینوزومان .تسا لاسروینوی ،یلگهریغ هناعطاق یاهویش هب بیترت نیا هب ینوزومان هک تسا یعدم نیتم

 یدح ات طقف اههفلوم نیا لاح نیا اب .تسا شایبیکرت نتاذ یاههفلوم یشنکمهرب یهصخشم عبات هناسانشیتسه ظاحل هب هک

 و یخیرات طیارش و ینورد گیناگرا یاهیگژیو نآ یهطساو هب نیا رب نوزفا و ،دنوشیم طورشم نوزومان ِلک نیا یهطساو هب

 ،بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا رد هتیلاسروینوی زا تشادرب هک دنکیم لالدتسا نیتم .)۱۶( دنوشیم طورشم زین ناشیعیبط

 تفاب و تسا ارجا لاح رد لاسروینوی روط هب هک یلِع تسا یتسکتناک هکلب تسین نگمه ننورد یتیدوجوم ِینیشیپ یگژیو کی

 توافت یهطساو هب هتسویپ هتیلاسروینوی نیا عقاو رد .تسا هدوشگ توافت هب تبسن لاکیدار روط هب و نگمهان شاکیتنا

 .دنوشیم هدننکنییعت ناشروهظ تسکتناک نییعت رد دوخ هک دماجنایم دیدپون یاهلکش دیلوت هب نیا و دوشیم یهدلکشزاب

 .دوشیم لیمکت هعسوت ینعی رگید هجو اب هک دمانیم یکستورت یهدیا رد لاسروینوی رما یهنالاعف ِینگمهان ار نیا نیتم

 مود للملانیب ِمسیسکرام و نویسازینردم یهیرظن یطخ ییارگهلحرم رگتیاکح یرایسب دید زا هعسوت هک دهدیم حیضوت نیتم

 دناوتیمن هجیتن رد و تسا یعامتجا رییغت بکرم و نوزومان تیهام یایوپ و یمامضنا یلجت هعسوت ،یکستورت هاگن رد اما .تسا

 نیتم .تسا هجوت بلاج یکستورت زا نیتم تشادرب و روفول هاگن رد یتوافت مه اجنیا .دشاب زاسنگمه ای ،نگمه ،یطخکت

 نیا هک دریگیم هجیتن زین نیا زا .تسا یمامضنا حطس رد یاهیرظن یکستورت بکرم و نوزومان یهعسوت هک تسا دقتعم نرهاظ

 و ،زاسهراپهراپ ،زاسنگمه نامزمه اضف دیلوت دنیارف هک تسا دقتعم لباقم رد روفول .دشاب هدننکنگمه دناوتیمن هعسوت

 زا .یعازتنا یرظن حطس رد ای دنزیم فرح ییایفارغجیخیرات حطس رد اجنیا ایآ هک دنکیمن قیقدت زین روفول .تسا یبتارمهلسلس

 زا هدافتسا مرظن هب .دنادیمن زاسنگمه ار هعسوت نیتم هک تسا نیا رد اما توافت .دنتسه هباشم تشادرب ود ره تهج نیا

 و نوزومان یهعسوت دیوگیم گربنزور هب عاجرا اب نیتم .دشاب هدننکلیهست دناوتیم اجنیا هیامرس قطنم یهیرظن و لیلحت حوطس

 یخیرات ظاحل هب مه و یرظن ظاحل هب مه یاهعسوت نینچ هک دنکیم هفاضا وا .تسا یطخدنچ یشنکمهرب یلکش هب ،بکرم

 ار هعسوت یتسرد هب نیتم .دزیمآیمرد ار لیلحت حوطس نرهاظ نیتم اجنیا .تسا بیکرت و ینوزومان یهدینتمهرد طیارش مسجت

 یهیرظن اب ناوتیمن ار نیا اما .)۱۶( دنادیم یعامتجا یاهلکش یهدنز ِشنکمهرب یهنارگدیلوتزاب یاهتیلاعف یمامضنا یهناشن

 .درک طلخ یعازتنا

 طرش یلجت و یموهفم کرد :دنکیم فیرعت روط نیا ار بکرم و نوزومان یهعسوت ،لصفم تاحیضوت نیا یانبم رب نیتم

 سکعرب و تسا ناشدرفنم دوجو یهدنزاسرب ناشنامزمه دوجو هک یروط ،عماوج یهعسوت یاهوگلا یگدینتمهرد یتخانشیتسه

 دهدیم رارق هدافتسا دروم ار رگید عماوج تالوصحم یاهعماج ره هک تسا نیا هعسوت عون نیا یدیلک هوجو زا یکی .)۱۷-۱۶(

 هاگدید بیترت نیا هب .دناهدمآ نوریب ناشلد زا تالوصحم نیا هک دنارذگب رس زا ار یاهعسوت یاهدنیارف نامه نترورض هکنآ نودب

 ناریا یمالسا بالقنا وا .دهد حیضوت ار یسایس یاهیژتارتسا و هعسوت ضقانتم نرهاظ یاهوگلا دناوتیم نیتم دید زا یکستورت

  .)۱۷( تسا هدوب ناریا بکرم یهعسوت صاخ یوگلا لوصحم زین بالقنا نیا دیوگیم و دنکیم یبایزرا رظنم نیمه زا زین ار

 نارود هب طقف ار شدرکراک ناوتیمن دبایب تیلعف بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا لیسناتپ دشاب رارق رگا هک تسا دقتعم نیتم

 هک تسا دقتعم گربنزور .دوب هدرکن دودحم یرادهیامرس هب طقف ار تشادرب نیا زین یکستورت دوخ .درک دودحم هنارادهیامرس

 هک دهدیم ناشن ادتبا یکستورت .دنباییمنرد یتسرد هب ار یکستورت عازتنا یاهلحرمود دنیارف هدننکدودحم یاهتشادرب
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 یهعسوت رتهدرتسگ دنیارف نورد هدشهتشادهگنبقع/هدنامبقع یاهروشک کرتشم یگژیو هیسور یهعسوت یاههصیصخ

 رطاخ هب نیا و دریگیم دوخ هب یطخریغ یلکش زین هنارادهیامرس یهعسوت دوخ هک دهدیم ناشن سپس وا .دنتسه هنارادهیامرس

 هک تهج نیا زا نلوا .تسا باذج رایسب تشادرب نیا .)۱۷( تسا خیرات ِرتماع نوناق نوچمه بکرم و نوزومان یهعسوت دوجو

 یهعماج هک دشاب یحطس رد دیاب نامعازتنا و تساکورف یرادهیامرس یهعماج هب نفرص ار هلاسم دیابن ،راکساب شناوخ دننامه

 زا .دهد ششوپ یلک روط هب ار )دشاب هتشاد دوجو رگا( یتاقبطریغ اتح و ــ تسا نآ زا یصاخ لکش یرادهیامرس هک ــ یتاقبط

 رادیدپ ایفارغج-خیرات حطس رد هچنآ هک مییوگب یراکساب نابز هب دهدیم هزاجا نینچمه یکستورت زا یشناوخ نینچ ،رگید فرط

 اب .تسا ،ناشنیرتدنمورین دنچ ره ،اهنآ زا یکی طقف هیامرس هک تسا توافتم یاهقطنم زا یبیکرت ،دباییم تیلعف و دوشیم

 اب هکلب ،درادن دوجو یدحاو ینوناق هک ارچ .منزن یفرح خیرات ماع نوناق زا مهدیم حیجرت گربنزور و نیتم فالخرب لاح نیا

 زا یبیکرت هچ ،یتیعقوم ره رد هکنیا و دنراد ار دوخ یهنوگشیارگ تردق کی ره هک میهجاوم فلتخم یاهورین زا یاهعومجم

 یهتفگ هب .تسا یناسنا سیتکرپ هب هتسباو ،دشاب یخیرات ینوناق زا هدمآرب هکنآ زا رتشیب و تسین صخشم شیپ زا دنک زورب اهنآ

 یهعسوت یهیرظن اب یتوافت میوگیم هچنآ نرهاظ هکنیا رگید و .ماهدرک یدنبتروص ار ماع نوناق کی اجنیا زین نم هتبلا نیتم

 رد هک )ینوزومان( دنراد دوجو یاهناگدنچ نارگیزاب و اهورین هراومه دیوگیم هیرظن نیا نیتم یهتفگ هب .درادن بکرم و نوزومان

 اب هن اهزیچ اریز درک نیعم شیپاشیپ ناوتیمن ار هجیتن رطاخ نیمه هب نقیقد و )یگدوببکرم( دنتسه رگیدکی اب شنکمهرب

 روط هب« ای بکرم و نوزومان هراومه هعسوت نیتم دید زا ،رتقیقد نایب هب .دنوشیم بیکرت یناسنا تیلماع اب هکلب ناشدوخ

 هنارادهیامرس یهعسوت دنیوگیم یتقو هک دشاب نیا دیاش گربنزور و نیتم تیاور رد اهماهبا زا یکی .تسا »یطخدنچ یشنکمهرب

 یاج هب رگا تسین رتقیقد ایآ .تسا هیامرس قطنم نآ و میهجاوم قطنم کی اب نرهاظ نانچمه ،دریگیم یطخریغ یلکش دوخ

 یاهورین اب ههجاوم رد هک تسا هیامرس قطنم نیا مییوگب ،دریگیم دوخ هب یطخریغ یلکش هنارادهیامرس یهعسوت هک هاگن نیا

 یاهایفارغج رد یدیربیه و بکرم یاهلکش دیلوت هب نیا و دنکیم ادیپ یبایتیلعف ناکما یصخشم دح ات طقف ،رگید یخیرات

 ماع یعامتجا یهیرظن کی شباتک رد بکرم و نوزومان یهعسوت یهیرظن هک دنکیم دیکات نیتم ؟دماجنایم توافتم یخیرات

 هاگچیه هک ی»قطنم« ییاسانش زا فده هک دنکیم حرط ار شسرپ نیا وا .یرادهیامرس نارود ِصتخم یاهیرظن هن و تسا

 عازتنا زا ام یاهتشادرب نیتم یهتفگ هب ؟تسیچ دنک لمع یعقاو یخیرات ناهج رد درفنم روط هب ای دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن

 تیعقاو یارب نانچ )societal multiplicity( یاهعماج ِیگناگدنچ نیتم دید زا هکنیا رتمهم .تسا توافتم یزادرپهیرظن رد

 عون نیا .دوش عزتنم نآ زا شاییادتبا یرظن یاهضرف یدنبتروص رد دیابن یایعامتجا یهیرظن چیه هک تسا یداینب یعامتجا

 هک یلکشم ؛دوشیم بکترم یخیرات مسیلایرتام ای کیسالک مسیسکرام هک تسا ییاهراک زا یکی نقیقد نیتم دید زا عازتنا

  .دزادرپیم نآ هب و هداد صیخشت ار نآ ینمض روط هب یکستورت بکرم و نوزومان یهعسوت یهیرظن

 هتینردم زا ناریا یهبرجت زا هنایارگتاذریغ و روحماپوراریغ یحرش ات تسا هدیشوک باتک نیا رد نیتم ،دش هتفگ هک روط نامه

 شاهصخشم هجو هک هتفرگ راک هب یداقتنا یلکش هب ار یکستورت بکرم و نوزومان یهعسوت یهیرظن روظنم نیا یارب وا .دنک هضرع

 تشادرب نیا .دنکیم یورارف هعماج زا درفنم یتشادرب زا بیترت نیا هب هیرظن نیا .تسا یاهعماج یگناگدنچ ِیتخانشیتسه ضرف

 لعفنم یروما نوچمه نفرص ار اهنآ نایم طباور ،اههعماج نورد یعامتجا رییغت یهعلاطم رد هک تسا ارگلیلقت ور نآ زا ریخا

 ار هعسوت بکرم یاهلکش هجیتن رد و دوشیم رجنم هعسوت زا یطخکت یتشادرب هب نیتم دید زا نیا .دنکیم یقلت یدماشیپ ای

 ناشدرفنم یسانشیتسه زا هدمآرب نترورض نیتم دید زا هتینردم زا روحماپورا یاهحرش ینییبت تالضعم هجیتن رد .دزاسیم ینوریب

)singularist( دنکیم تلفغ رگید یاههعماج اب ییاپورا یاههعماج ِیشنکمهرب ِیتسیزمه زا هک تسا )یاهنییبت .)۱۴۴ 

 یهویش نیا .دراگنایم عماوج نیا ِینورد و لقتسم یاهصیصخ نوچمه ار ییاپورا یاههعماج نردم ینوگرگد هجیتن رد روحماپورا

 یقلت لاسروینوی یرما ار ییاپورا یهتینردم هک تسا اتسیا یقیبطت لیلحت کی یقطنم یهجیتن نیتم دید زا شهوژپ یهنایارگنورد

 رد و )ینوزومان( یعامتجا رما ینگمهان رب بکرم و نوزومان یهعسوت درکیور یهناسانشیتسه ضرفشیپ ،لباقم رد .دنکیم

 ار ینگمهان هک تهج نآ زا دیاش اما هاگدید نیا .)۱۴۴( تسا راوتسا )ندوببکرم( اههعماج نایم نامزمه شنکمهرب هجیتن

 هدمآرب ِینگمهان ِییاتکی و یگدوبصاخ دناوتن و دیاین یرادهیامرس لیلحت راک هب نادنچ دنادیم یخیرات یاههرود یهمه یگژیو

    .دبایرد ار هیامرس قطنم زا
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 کی نیتم دید زا یخیرات مسیلایرتام ؟دزاسیم رثاتم یخیرات مسیلایرتام زا ار ام تشادرب و ریسفت هنوگچ باتک نیا لالدتسا اما

 نیتم .دنکیم کمک عازتنا/میمعت توافتم حوطس رد یعامتجا یاههدیدپ یزادرپهیرظن رد ام هب هک تسا ماع یعامتجا یهیرظن

 یالقت رگناشن تابتاکم نیا هک دنکیم لالدتسا و دهدیم عاجرا یسور تسیلوپوپ لاعف چیلوساز ارو اب سکرام یراگنهمان هب

 .)۱۵۰( دنتسه ــ هیسور صاخ یهبرجت زا هدمآرب ــ نآ زا دیدپون یلکش و دوجوم یخیرات مسیلایرتام یهطبار مهف یارب سکرام

 طباور ِیلِع تیمها یعون هب دزادرپیم هیلوا تشابنا یدیلک یاههظحل ثحب هب یتقو زین هیامرس لوا دلج رد سکرام نیا رب نوزفا

 مه سکرام رگید یاههتشون رد نیتم دید زا هچرگا هدیا نیا .دنکیم هتسجرب یعامتجا رییغت ینورد یاهدنیارف یارب ار للملانیب

 رییغت للملانیب هجو زا شایبرجت تادهاشم مغر هب سکرام .هدشن یزادرپهیرظن حیرص روط هب هاگچیه اما تسا یبایدر لباق

 دقتعم نیتم .دزادرپب تادهاشم نیا یرظن یاهدمایپ هب دنمماظن یلکش هب تسناوتن )هیسور یهنومن رد لاثم یارب( یعامتجا

 رما زا یرثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب ِتشادرب شریذپ مزلتسم نترورض یعامتجا رییغت ِللملانیب هجو یرظن ماغدا هک تسا

 یاههلوقم رگید هک تسا نآ مزلتسم اما یایزادرپموهفم نینچ .تسا یخیراتارت حطس شبسانم عازتنا حطس هک تسا یعامتجا

 و نامز دنمزاین سکرام یوس زا ششریذپ هک یعوضوم ؛دنوش لیدعت زین یخیرات مسیلایرتام )intermediate( ینایم و یخیراتارت

  .)۱۵۱( 6دوب یرتشیب لمات

 دیکات دروم ار یخیراتارت میهافم زا هدافتسا ترورض یعون هب ات دهدیم عاجرا تلود زا دوو زنیسکیم نلا تشادرب هب سپس نیتم

 نیا هب کیتلوئن نارود زا مک تسد هک دنکیم فیرعت یمومع تردق راتخاس نوچمه هدرتسگ ییانعم رد ار تلود دوو .دهد رارق

 ار یتاقبط یاهکیکفت هک تسا تلود دوخ هکلب تسین یتاقبط تامیسقت زا هدمآرب تلود انعم نیا رد .تسا هتشاد دوجو وس

 هک دنادیم سکرام درکیور اب هباشم ار دوو دزن تلود زا )transhistorical( یخیراتارت تشادرب نیا نیتم .)۱۵۱( تسا هدرک دیلوت

 ینعی یخیراتارت یحطس زا تسا مزال اثنخ یزیچ نوچمه یرادهیامرس زا ییاوژروب تشادربءوس زا تعنامم روظنم هب تسا دقتعم

 یخیرات یریسفت اما »ماع روط هب دیلوت« زا تشادرب نیا نصخشم و سکرام زا ریسفت نیا .)۱۵۲( درک زاغآ ماع روط هب دیلوت

 یخیراتارت یهلوقم تسبراک یاکتا هب دیاب هچرگا نیتم دید زا .تسا هدش دقن دیدج کیتکلاید باحصا یوس زا مک تسد هک تسا

 قیداصم یلجت رب یریثات یخیراتارت یهلوقم ِدوخ هک تسین ینعم نادب اما نیا تفای تسد فیرعت هب یمامضنا یاههنومن رد

 
 زا دناوتیمن یایعامتجا یهیرظن چیه هک دنکیم لالدتسا هتبلا نیتم .تسا هدوبن یعامتجا رما یزادرپهیرظن لابند هب سکرام دیاش اما تسا تسرد 6
 .دشابن دراد رظن دم نیتم هک ییانعم رد یعامتجا یاهیرظن نساسا سکرام یهیامرس رد شزرا لکش یهیرظن دیاش اما .دشاب عزتنم یاهعماج ِرثکت
 تسد سکرام دیاش هکنیا رتمهم و .تسا هدوبن عازتنا حطس نیا رد هیامرس رد سکرام یهیرظن هک تسا نیا دراذگیم نوریب ریوصت زا نیتم هک یلامتحا
 تخانش روظنم هب یلیلحت رثا کی هیامرس دناهتفگ نیکس و ونوا هک روط نامه لاثم یارب .تسین یعامتجا رییغت ِیزادرپهیرظن لابند هب هیامرس رد مک

 ؟تسا یخیراتارت ،رثکتم یسانشیتسه اب یعامتجا یهیرظن کی بسانم عازتنا حطس ارچ دیسرپ دیاب نینچمه .نآ ِرییغت یگنوگچ هن و تسا یرادهیامرس
 هب ار یرثکتم یسانشیتسه لاح نیع رد و دز فرح هنارادهیامرس یهعماج زا طقف و دادن شرتسگ خیرات لک هب ار عازتنا حطس ناوتیم لاثم یارب
 دیدپون یاههژبا زا یکی نوچمه زین ار للملانیب رما هک لاح نیع رد یتیاور نینچ .دنتسه ینتبم توافتم دنمشیارگ یاههژبا رب هک تخانش تیمسر
 و اهورین ریاس راذگریثات یلع ظاحل هب و لقتسم نتبسن تیدوجوم و دراگنایمن هدننکنییعت یهژبا ای هژبا اهنت ار نآ اما دنادیم یزادرپهیرظن یهتسیاش
 ینتبم یعامتجا رما رثکتم یسانشیتسه کی رب یفاک ردق هب نیتم یهیرظن تفگ دیاب ساسا نیا رب .دسانشیم تیمسر هبزین ار دیدپون یاهشیارگ
 ریوصت زا ار دیدپون یاهشیارگ و یعامتجا یاهلکش ریاس بیترت نیا هب و دنادیم للملانیب رما هب طوبرم ای هدمآرب نفرص ار رثکت نیا اریز تسین
 یورین ،زاب ماظن رد هک میبایرد ار نیا دهدیمن هزاجا و دنکیم قیرزت هیرظن رد ینیشیپ روط هب ار للملانیب رما وا ،رتقیقد نایب هب .دراذگیم نوریب
  .دریگیمن للملانیب رما زا ار ریثات نیرتشیب نترورض همغلم نیا .دنهدیم لکش ار یاهمغلم هچ ،رگید یاهورین زا یعونت اب شنکمهرب رد للملانیب
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 نیا ریاس وردنا یکیتکلاید یسانشیتسه زین و نملوا لترب ینورد طباور یهفسلف نیتم یهتفگ هب .درادن شیخیرات یمامضنا

 نوچمه یدیلک ِیتسیسکرام یاههلوقم دوو یوس زا یخیراتارت یزیچ نوچمه تلود موهفم یزاسزاب  .دنریگیم هدیدان ار عوضوم

 رد رضاح لاح رد هچنآ زا توافتم ییاهاوتحم و اهانعم هک یمیهافم ؛دزاسیم نوگرگد و رثاتم ار یسارکومد و مسینومک ،هقبط

 اهتسیسکرام هک دنکیم هفاضا یلیمکت تاحیضوت رد نیتم .دننکیم ادیپ دنراد تلود یهدشدودحم نخیرات فیرعت یهیاس

 ار یتسیسکرام یهیرظن و )هنارادهیامرس یهتینردم ای هعسوت( ِلعفلاب یخیرات دنیارف نیب کیتامتسیس و یمئاد ِییارگاو نلومعم

 کیتامتسیس و یمئاد شیبامک هیرظن زا خیرات ییارگاو هک ینامز ینعی ،مینک روبع ینیعم دح زا یتقو ،نیتم دید زا .دنریگیم هدیدان

    .مینک ییاسانش )یخیراتارت تالوقم ای ماع یاهعازتنا و نیداینب یموهفم یاهضرف و( هیرظن رد ار یصقن دیاب نترورض هاگنآ دوشب

 نوچمه ار »ینوزومان« یهدیا هک ینعم نیا هب تسا دوو لالدتسا هب هیبش باتک نیا رد وا لالدتسا هک دهدیم همادا سپس نیتم

 یرادهیامرس هب ینتساکورف للملانیب رما هک دوشیم لالدتسا بیترت نیا هب و دنکیم عضو »للملانیب رما« زا یخیراتارت یتشادرب

 ییاهدمایپ هک تسا هعماج زا رثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب یتشادرب شریذپ رگنایب نیتم یهتفگ هب نیا .تسین یتاقبط میسقت ای

 دوو لالدتسا اب یتهج زا نیتم باتک لالدتسا لاح نیا اب .)۱۵۳( دراد یخیرات یتسیلایرتام تالوقم و اههدیا رگید یارب یرورض

 و نوزومان یهعسوت یهیرظن یهتسه هک یعامتجا رما یهناسانشیتسه یگناگدنچ هک دهدیم حیضوت نیتم .تسه زین توافتم

 نیا هب دراد دوجو مه سکع تهج رد راشف نیا هکلب دنزاسیم رثاتم ار یخیرات مسیلایرتام ینایم میهافم اهنت هن تسا بکرم

 نوگرگد زین ار اهنآ و دزاسیم دراو زین یخیراتارت تالوقم رب ینعی الاب هب ور یراشف روبزم یهناسانشیتسه یهتسه هک ینعم

 ظاحل هب تشادرب نامه ای( هنارادمنورد درکیور یعون اجنآ سکرام دیوگیم هسیردنورگ هب عاجرا اب نیتم .)۱۵۳( دنکیم

 زا نیا .دراگنایم درفنم یهعماج ار »ماع روط هب دیلوت« ِتیاس اریز تسا هتسب راک هب ار )یعامتجا رما زا یدرفنم هناسانشیتسه

 دمایپرپ تدش هب اما ینمض یعازتنا مزلتسم »ماع روط هب دیلوت« زا یخیرات مسیلایرتام ماع عازتنا هک تسا نآ رگنایب نیتم دید

 زا .تسا )یگدوببکرم( یدرفنم یهعماج ره یشنکمهرب یهعسوت زا عازتنا زین و )ینوزومان( یاهعماج ِیگناگدنچ ِتیعقاو زا

 رایسب زا یکی نوچمه ینیسپ روط هب ار نآ ناوتیمن هجیتن رد دراد یخیراتارت یاهنماد بکرم و نوزومان یهعسوت هک ییاجنآ

 نامتک اتح و دیدحت هب دناوتیم یتشادرب نینچ هک ارچ 7درک )یرادهیامرس هلمج زا( دیلوت صاخ یاهلکش دراو یمامضنا یاهنیعت

 8دماجنایب یسررب دروم یهعماج دیلوتزاب یمامضنا لکش رب للملانیب رما نامه ای یاهعماج یگناگدنچ ِطرش یهدنزاسرب و یلِع ریثات

  .تسناد نیتم لالدتسا یهتسه ناوتیم ار هلمج نیا .)۱۵۳(

 
 ثول زا ار نآ دهاوخیم نرهاظ نآ زا تیثیح یهداعا یارب و دنادب یمامضنا ینیعت طقف ار بکرم و رباربان یهعسوت هک دوشیمن یضار نرهاظ نیتم 7
 هکنآ لاح .دز فرح للملانیب رما یلع ریثات زا ناوتیم لکش نیا هب طقف نرهاظ اریز دنکیم فیرعت یخیراتارت ار نآ هجیتن رد و دیالاپب رخاتم ِخیرات
 هتشاد ار شدوخ یلع یورین دناوتیم تیعقاو زا دیدپون یحطس ناونع هب بکرم و رباربان یهعسوت زا یدیدج رود ره اریز تسین نآ هب یزاین نساسا
 .دشاب
 یطبر نیا و دنشاب هتشاد هدنزاسرب و یلع یریثات دنناوتیم کی ره دیدج یمامضنا یاهنیعت و اههیال ،نیتم روصت فالخ رب میتفگ هک روط نامه 8
 لکش نلثم ار گنهرف و نابز کی اب دحاو یهعماج کی مه ادتبا زا تیرشب لک رگا .دشاب هتشاد دوجو عماوج زا یرثکت دیاب نترورض هک درادن نیا هب
 یریثات دیدج یعامتجا یهیال کی نوچمه کی ره هک دروایب دوجو هب ار یدیدج یعامتجا یاهیرباربان تسناوتیم ییایفارغج یاهیرباربان ،دندادیم
 .دنشاب هتشاد اههیال ریاس یارب یلع و هدننکطورشم
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 یخیرات مسیلایرتام یهیاپ ضرف یزاسزاب یخیرات مسیلایرتام یارب بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا یقطنم دمایپ ،رصتخم روط هب

 نامزمه اههعماج نایم طباور هک انعم نیا هب تسا هناگهس یاهطبار نوچمه )relationship double( »9هناگود یهطبار« ینعی

 لاکیدار یتسسگ نیتم دید زا ریسفت نیا .دراد تعیبط اب ناشینوریب طباور و ناشینورد یعامتجا طباور اب یکیتکلاید یاهطبار

 نالا نیمه هک تفگ ناوتیم ناریا یهبرجت وترپ رد اما .درکن یلمع ار نآ دوخ سکرام هک دوریم رامش هب یخیرات مسیلایرتام زا

 )۱۵۳-۱۵۴( .تسا هدش رید یشیدنازاب نیا یارب مه

 شتلاح نیرتهدرتسگ رد ار نآ هک مینکیم کرد یتسرد هب ار ینوزومان یانعم ینامز طقف یکستورت دید زا هک دنکیم هفاضا نیتم

 )cross-epochal( یرصعانیب یهصیصخ نیا .)۱۷( مینارتسگب زین هنارادهیامرساشیپ یهتشذگ هب ار نآ ینعی نیا و میریگب رظن رد

 هصیصخ نیمه و .تسا هعماج زا وا رثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب تشادرب زا هدمآرب نمیقتسم نیتم دید زا یکستورت یهدیا

 تسا دقتعم نیتم .میریگب رظن رد ماع یاهعازتنا و یخیراتارت یاههلوقم حطس رد ار بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا هک تسا

 هاگدید نیا .دهدیم ششوپ ار یخیرات یاههرود یهمه هک تسا عازتنا یالاب حطس رد هیرظن کی تهج نآ زا یکستورت یهدیا هک

 خیرات نیا هچرگا ؛تسا هتخیمآ خیرات اب لاح ره رد وا دید زا یعازتنا یهیرظن .تسا یزادرپهیرظن زا یصاخ تشادرب نمضتم

 ینوزومان ،هکنیا رتقیقد .دراد یخیرات یاهفلوم ،رظنم نیا زا یعازتنا یهیرظن .دوشیمن لماش ار یرادهیامرس خیرات طقف

 رد .دهدیم لیکشت ار نیتم یعازتنا یهیرظن یانبم هک تسا ینونک یهرود و نیشیپ یاههرود رد یبرجت حطس رد هتفایتیلعف

 و روصت هتسب ماظن کی رد ار صاخ یهژبا کی شیارگ یبایتیلعف دیاب یعازتنا یهیرظن ،ینوتیربلآـیراکساب شناوخ رد اما لباقم

 رد .دباییم تیلعف و دوریم شیپ هنوگچ ،یرگید یهدننکتمواقم یورین ره نادقف رد شیارگ نیا هک دهد ناشن و دنک میسرت

 هچرگا تروص نیا رد هک ارچ دهد رارق شدوخ یانبم ار خیرات-ایفارغج یبرجت حطس دیابن و دناوتیمن یعازتنا یهیرظن ،تلاح نیا

 نایب هب .دنکیمن یکمک رگید دیدپون یاهورین یزادرپهیرظن هب شور نیا اما ،دیسر ماع یعامتجا یهیرظن کی هب ناوتب دیاش

 اهورین زا یرایسب دناوتیمن دهدیم ششوپ ار اههرود یهمه نوچ نقیقد هک تسا ماع نانچ یایعامتجا یهیرظن نینچ ،رتقیقد

 ،یعامتجا یاهورین زا کی ره هک تسا دقتعم نوتیربلآ ،یهاگدید نینچ فالخ رب .دنک یزادرپموهفم ار دیدپون لياسم و

 یسانشیتسه زا هچرگا نیتم .دنوش یزادرپهیرظن ناشدوخ یهتسیاش یلکش هب دیاب هجیتن رد و دنراد ار دوخ صاخ یسانشیتسه

  .تسا ماع زونه نوتیربلآ درکیور هب تبسن وا رظن دم یسانشیتسه نیا اما دنزیم فرح رثکتم

 یاهیگدوبصاخ هب هجوت هک تفگ دیاب هتبلا .دنادیم یربو/یلاربیل یرظن مسیلارولپ رد ندشقرغ ار یدرکیور نینچ ِرطخ نیتم

 درکیور هجیتن رد .دنراد مه یناسکی ریثات و نزو نترورض توافتم یاهورین نیا هک تسین نآ یانعم هب یعامتجا یاهورین یخرب

 داصتقا رد یزاساو و کیتکلاید باتک رد وا هک نانچمه .تسا انعم نیا رد مسیلارولپ اب لباقت رد رتدیدش یلکش هب اتح نوتیربلآ

 ظاحل هب هک دشاب هدش لیکشت ییاهتیعقاو زا یعامتجا رما دیاش« دیوگیم )۱۳۹۴ ،کاوژپ رشن،روپدسا غورف یهمجرت( یسایس

 یزرم هدنارورپ ربو یسانشیتسه رب ار یلصفم دقن باتک نیا رد هک نوتیربلآ )۱۹۳( »دنشاب ازجم رگیدکی زا یسانشیتسه

 ناکما ونوا و سکرام دننام هک ییاهنآ و دنراد ینوگمه یسانشیتسه ربو و اهتسیویتیزوپ دننام هک ییاهنآ نیب دشکیم

 تخانش یارب هچراپکی یعوضوم دوخ یدوخ هب یعامتجا رما رگا .)۲۱۸( دنریذپیم ار یعامتجا یسانشیتسه کی زا شیب دوجو

 .)۲۱۹( تخانش لکش نیرتهب هب ار نآ ناوتیم زیامتم یعامتجا یاهیسانشیتسه نایم یاهدنویپ مهف یارب ششوک اب تسین

 هجیتن رد .دمانیم یعامتجا رما یهلوقم یهدننکنوگمه ریثات هک دتسیایم یزیچ نآ لباقم رد نساسا بیترت نیا هب نوتیربلآ

 یعامتجا زادنامشچ هک تسه رطخ نیا اما دشاب دنمشزرا تسا نکمم لیلحت حوطس زا یخرب رد هعماج ِماع یزادرپهیرظن هچرگا

 
 عاجرا اب .تسا یخیرات مسیلایرتام نیداینب ضرف دناهدرک یدنبتروص یناملآ یژولوئدیا رد سلگنا و سکرام هک هناگود یهطبار هک تسا دقتعم نیتم  9
 رگید یوس زا و اثنخ یاهطبار نوچمه وس کی زا :دوشیم رادیدپ هناگود یاهطبار نوچمه ... یگدنز دیلوت« هک دوشیم هتفگ یناملآ یژولوئدیا هب
 هسیردنورگ رد یناملآ یژولوئدیا رب نوزفا یعامتجا رما زا درفنم هناسانشیتسه ظاحل هب تشادرب هک تسا دقتعم نیتم .»یعامتجا یاهطبار نوچمه
 لکش یهطساو هب و نورد درف یوس زا تعیبط فرصت زج تسین یزیچ دیلوت یهمه« دیوگیم سکرام هک ییاج هژیو هب تسه مه رتدوهشم اتح
  .دنکیم یقلت درفنم یهعماج ار ماع روط هب دیلوت تیاس هابتشا هب سکرام ،اج ود ره رد هک تسا دقتعم نیتم .)۱۵۳( »هعماج زا یصاخ



۱۴۰۰ ناتسمز ،۲۲ یهرامش ،کیتکلاید و اضف  

 

12 www.dialecticalspace.com 
 

 یبرجت حطس رد هچنآ ،رگید نایب هب .دزاسیم ار یبرجت ِتیعقاو هک تسین قطنم کی اهنت هکنآ رتمهم یهتکن .دنک نوگمه ار

 دنکیم راکشآ ار تیعقاو زا یاهیال نآ نفرص هکلب تسین یعامتجا ِتیعقاو ِمامت دوشیم ساسحا و هدهاشم )یخیراتـییایفارغج(

 دناوتیمن ــ هیامرس قطنم یهیرظن نوچمه ــ ینورد یاهراکوزاس هب طوبرم یهیرظن هک هتبلا .تسا نآ یهبرجت هب رداق ناسنا هک

 یاهورین یوس زا دناوتیم یمامضنا حطس رد نآ یتیلع ییاراک اریز دنک لیلحت ای ینیبشیپ ار یمامضنا یاهقافتا دوخ دوخ هب

 یاهدرکیور .تساکورف ریذپهبرجت و هدشققحم ِتیعقاو هب دیابن ار یعامتجا ِتیعقاو اما .دوش فرحنم شریسم زا ای هکولب رگید

  .میراگنایب دنمهیالریغ انعم نیا رد ار تیعقاو هک دنراد ار رطخ نیا هدنارورپ نیتم هچنآ دننام یماع

 یاهتسب ماظن و هاگشیامزآ نینچ زگره رگا نساسا هک دشکیم شیپ ار شسرپ نیا ،راکساب هاگن رب ینتبم دقن هب خساپ رد نیتم

 زادرپهیرظن هب هک تسا یشور نآ عازتنا هک منکیم رکف اجنیا نم ؟میراد هویش نیا هب یزادرپهیرظن هب یزاین هچ دشاب هتشادن دوجو

 یاهورین یخرب راکوزاس ناوتیم شور نیا هب طقف هک تسا نیا رد نآ تیمها و دنک داجیا ار یاهتسب ماظن نینچ دنکیم کمک

 نرهاظ هک میهجاوم توافتم یراذگرثا تاجرد اب فلتخم یاهورین زا یبیکرت اب هراومه تروص نیا ریغ رد اریز دیمهف ار یراتخاس

 مه یاهتسب ماظن نینچ هک میریذپب رگا اتح دیازفایم نیتم .دراگنایم فرص یاهفداصت و اهدماشیپ زا لکشتم طقف ار ناهج

 مروظنم حیضوت یارب اجنیا نم ؟درک یقلت رگیدکی ققحت لباقم رد تمواقم نوچمه ار هدیدپ ود نیب یهطبار دیاب ارچ دراد دوجو

 اهورین یخرب یهاگ و تسین تمواقم یهطبار نترورض شیارگ/ورین/قطنم ود نیب یهطبار .مربب راک هب ار یرتقیقد ناگژاو دیاب

 منزیم فرح مه ربارب رد اهشیارگ/اهورین تمواقم زا ور نآ زا .دننک تیوقت ار رگیدمه و دنوش بیکرت اتسار کی رد دنناوتیم

 رضاح لاح یهدننکءیش یورین نیرتدنمتردق نوتیربلآ ریبعت هب هیامرس اجنیا .تسا هیامرس قطنم هب فوطعم نصخشم مثحب هک

 ماع دنور کی زین نیا هتبلا .دربب نیب زا دننکیم تمواقم شایورشیپ لباقم رد هک ار ییاهورین دراد شیارگ هک تسا ناهج رد

 یدیلک یهصخشم نیتم دید زا .دنک بذج دوخ رد ار شققحت ربارب رد هدننکتمواقم یاهورین دشوکیم یهاگ هیامرس و تسین

 رد و هتشاد دوجو یرادهیامرس روهظ زا شیپ یاهعماج یگناگدنچ تسا یعدم هک تسا نیا بکرم و نوزومان یهعسوت یهیرظن

 ِرتسب نیا هجیتن رد .دباییم شرتسگ و طسب یاهعماج یگناگدنچ نیا یهطساو هب و نورد شیپاشیپ هراومه یرادهیامرس هجیتن

 نقیقد میراذگب نوریب ریوصت زا ار نآ دیابن مینک یزادرپهیرظن ار هیامرس قطنم میهاوخیم یتقو هک تسا یساسا نانچ یخیرات

 هب .تسا بیاغ نآ رد راک یهدیا هک مینزب فرح یاهیامرس یهیرظن زا رگا تسا ــ ینعمیب مییوگن رگا ــ بیجع هک روط نامه

 هاگن نیا تارطخ زا یکی  .دنادیم خیرات رد یرتدنمتردق یورین ار یاهعماج یگناگدنچ هکلب هیامرس قطنم هن نیتم ،رگید ریبعت

 شزرا لکش ینعی رضاح لاح یهدننکنییعت یاهیگدوبصاخ زا ار هجوت هک تسا یخیراتارت و ماع نانچ هک تسا نیا نم دید زا

 یهیرظن کی هک مقفاوم .دزاسیم یاهعماجانیب یاهتوافت نوچمه یماع یاهدنور هب فوطعم و رود نآ زا هدمآرب ِتلود لکش و

 ِدوخ ِندوببیجع رگنایب یعون هب ندوبینعمیب ای ندوببیجع نیا اما .دسرب رظن هب بیجع دناوتیم راک هب عاجرا نودب هیامرس

 بیرغ و بیجع یاهیگژیو نیا ندادناشن نقیقد هیامرس قطنم یهیرظن فده .تسا یعامتجا یورین کی نوچمه هیامرس

 بقع شفلاخم یاهورین ربارب رد یعطاقم رد هنوگچ هیامرس هک میاهدوب دهاش ،یخیراتـییایفارغج حطس رد هنرگو .تسا هیامرس

 نآ زا یکی نیا و .تفرگ یکی هیامرس ِقطنم یدوبان اب دیابن ار هیامرس ِیعطقم یاهنتسشنبقع هک تسا نیا هلاسم .تسا هتسشن

   .دراذگیم رایتخا رد هیامرس ِیخیراتریغ و یعازتنا یهیرظن کی هک تسا ییاهزیچ

 یجنایم و یکمک میهافم تطاسو هب بکرم و نوزومان یهعسوت یهدیا یمامضنا یزاسیتایلمع یارب هک تسا دقتعم دوخ نیتم

 دید زا یکستورت هک تسا یگدنامبقع موهفم اهنآ زا یکی .دنراد دوجو یکستورت دوخ رد اهنآ زا یخرب هک تسا زاین یرگید

 .دربیمن راک هب نویسازینردم یهیرظن رتدعب و هنایارگهلحرم ِخیرات زا ییاپورا یرامعتسا نامتفگ اب هتسبمه یانعم رد ار نآ نیتم

 هب ار ریسم نیا اما دریگب یپ ار هتفرشیپ یاهروشک ریسم ات دوشیم روبجم هداتفابقع روشک کی هچرگا ،یکستورت یهتفگ هب

 هزاجا اهنآ هب هک دوشیم رادروخرب یخیرات یگداتفابقع تیزم زا یکستورت دید زا هداتفابقع روشک .دنکیمن یط لکش نامه

 بیترت نیا هب و دنک سابتقا تسا رضاح و هدامآ شیارب شیپاشیپ هک ار هچنآ ره دنکیم ناشراداو ینوریب روط هب هتبلا و دهدیم

 هیسور رد بالقنا زورب هب هک هدوب ریسفت نیمه دیاش )۱۸( .دوشب ینایم لحارم ای اهماگ زا یاهعومجم دراو تسین روبجم رگید

 زا روظنم تسین صخشم هتبلا اجنیا .دوبن یتسیلایسوس اهتسیسکرام یخرب دید زا ،شمان مغر هب هک دیماجنا صاخ لکش نآ رد

 ایآ اما .دنزیم فرح حالس زا لاثم یارب یکستورت هب عاجرا اب نیتم .تسیچ نقیقد رگید عماوج تالوصحم شریذپ و سابتقا

 ندرکدراو ارچ ،دشاب نینچ رگا و ؟تسا رظن دم کیژولونکت تالوصحم طقف اجنیا ای ؟دنتسه سابتقا لباق مه یعامتجا یاهلکش
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 کی ندرکدراو رگم ؟دننزب ربنایم دنناوتب نترورض رتهدنامبقع عماوج هک دماجنایب نیا هب دیاب کیژولونکت نفرص تالوصحم

 یاهلکش هک دهدیم خساپ نیتم ؟دماجنایم مه شاهتسبمه یعامتجا طباور ندرکدراو هب کیتاموتا روط هب فرص دلوم یورین

 دننام( یگنهرف یاهلکش و ،)یلم تلود دننام( یسایس یاهلکش و دنوشیمن دودحم یژولونکت هب طقف یجراخ یعامتجا

 یعامتجا طباور یخرب نلومعم نردم یژولونکت هک ییاجنآ زا هک تسا دقتعم وا ،نیا رب نوزفا .دنتسه یندرکدراو زین )مسینردم

 یعامتجا طباور ندرکدراو هب دوخهبدوخ یژولونکت لکش رد دلوم یورین کی ندرکدراو هجیتن رد دراد دوخ ضرفشیپ ار نیعم

 ۱۸۵۶ لاس رد همیرک گنج زا سپ یرازت یهیسور :دنکیم حرط ار یلاثم یرظن دییات یاتسار رد وا .دماجنایم زین شاهتسبمه

 نارگراک هب تشاد زاین هیسور ور نیمه زا .دنک یریگولج یدعب یماظن یاهتسکش زا شایماظن تعنص یزاسنردم اب دیشوک

 یلادوئف یرادفرس یدوبان هب زاین نیا .دننک راک اههناخراک رد اهرهش رد دنناوتب هک دشاب هتشاد یسرتسد کرحت تیلباق اب یدزم

 روط هب نبیرقت دیشک لوط اههدس ناتسلگنا رد شعوقو هک یعامتجا ینوگرگد کی هجیتن رد .دیماجنا ۱۸۶۱ دودح رد هیسور رد

  .داد خر هیسور رد یتعفد

 یعونتم یاهنیزگیاج رب موهفم نیا هک دنکیم لالدتسا یکستورت )substitution( یزاسنیشناج موهفم یهرابرد ثحب رد نیتم

 دنیارف نیا دیوگیم و دنکیم هراشا اهرازبا و اهداهن ینیزگیاج هب اجنیا نیتم .دراد تلالد هداتفابقع یسایس یاهتیدوجوم رد

 هدنکآ ،دنتسه کیناگراان ،دصقم یهعماج هب تبسن هک ییاجنآ زا هک دنکیم دیلوت ار یطولخم یاهلکش نترورض یزاسنیشناج

 دیدج یاهعسوت و یسایس یاهناکما قلخ هب یگداتفابقع طیارش دوشیم هتفگ هک تسا انبم نیمه رب .)۱۹( دنا شنت زا

 هداتفابقع یهیسور رد یتسیلایسوس بالقنا عوقو .دننکیم ناشبوکرس ،خیرات یطخکت ای روحماپورا یاههیرظن هک دماجنایم

 historical( یخیرات لیدبت :دشکیم شیپ زین ار یرگید موهفم نیتم .تسا دیدج یاهناکما نیا زا یراکشآ یهنومن نیتم دید زا

reshuffling( مهف رد موهفم نیا نیتم دید زا .تسا نردم ینوگرگد رتیمیدق یاهدنیارف ِیاهعسوت یلاوت رد رییغت نمضتم هک 

 .دراد یدیلک یهاگیاج هدمآرید حالطصا هب  یاهروشک رد تلمتلود نیوکت و یسایس نویسازینردم ،یزاسیتعنص تیهام

 هک تسا ینتبم یروحماپورا رتهدرتسگ یهلاسم لح رب ،ناریا بالقنا و هتینردم یهبرجت یزادرپهیرظن هک دنکیم لالدتسا باتک

 رد نیتم دید زا هک یزیچ ؛تسا یعامتجا یهیرظن بلق رد هعماج زا رثکتم هناسانشیتسه ظاحل هب یتشادرب ماغدا مزلتسم

 یهتینردم زا ویتانرتلآ یحرش نییبت یارب یرظن بوچراچ نیا زا نیتم .تسا دوجوم یکستورت بکرم و نوزومان یهعسوت یهیرظن

 ننورد یدادبتسا تلود کی یرادیاپ یهدیا باتک مود لصف رد وا .دنکیم هدافتسا دسریم جوا هب ۱۹۷۹ بالقنا رد هک یناریا

 و مسیلادوئف میهافم یداقتنا یبایزرا هب وا روظنم نیا یارب .دنکیم یشیدنازاب ناریا خیرات مهف رد یدیلک نوچمه ار هدشدیلوت

 مهف یارب هک دوشیم لالدتسا .دناهتفرگ رارق هدافتسا دروم هنارادهیامرساشیپ ناریا نییبت یارب هک دزادرپیم ییایسآ تلود

 ورچوک یهعماج کی ینوریب ترورض ریثات بسح رب ار نآ تسا رتهب نردماشیپ یناریا یاهتلود یارگقلطم و ارگزکرم یهصخشم

)nomadic( نیشناجکی/کرحتیب نتدمع یهعماج رب )sedentary( یتلود لکش کی یریگلکش هب رجنم هک درک کاردا ناریا 

 یبرجت یهعلاطم نطب رد ار نیا نیتم .)۲۰( دوبن ناریا ینورد راتخاس هب ینتساکورف هک دش کرحتیبـورچوک/یریاشع یهتخیمآ

 بالقنا کی هطورشم بالقنا هک دشکیم شلاچ هب ار تشادرب نیا نیتم ،موس لصف رد .دواکیم )۱۵۰۱-۱۷۲۲( یوفص تلود

 طلخ ار یرادهیامرس شرتسگ و هعسوت ییاوژروب بالقنا موهفم دوخ هک دنکیم لالدتسا وا .تسا هدوب )لماکان ای ماکان( ییاوژروب

 تسا یزیچ نآ یاههنومن زا یکی هطورشم بالقنا هک دهدیم ناشن یرادهیامرس بکرم و نوزومان یهعسوت رتسب رد نیتم .دنکیم

 شبنج و هاشاضر یعفادت نویسازینردم یداقتنا یسررب هب مراهچ لصف .دنکیم یزادرپموهفم یگدنامبقع بالقنا ناونع تحت هک

 یلکش هب اریز دنتسه یفاکان اهدوزیپا نیا زا دوجوم یاهنییبت هک دوشیم هداد ناشن .دزادرپیم قدصم دمحم تفن ندشیلم

 یاهرتسب و للع دنناوتیمن ناشرادمنورد درکیور ببس هب هک دنریگیم راک هب ار مسیلانویسان و مسیتراپانب یاههیرظن یداقتناریغ

 یداصتقا یاههظحل ینوگژاو ات دش ثعاب ناخاضر ندیسرتردقهب هک تسا نیا نیتم لالدتسا .دنبایرد ار اهدوزیپا نیا یللملانیب

 یلمریغ یهعماج کی رب ارگزکرم کیتارکوروب تلمـتلود کی لیمحت اب هطورشم بالقنا رد جردنم نردم ینوگرگد یسایس و

 رادنیمز یسارکوتسیرا اب یتاقبط شزاس رب ننورد نراقتمان یهمغلم نیا نیتم دید زا .دوش تیوقت یلادوئفهبش نتدمع و هراپهراپ

 ــ رادیاپان یدیربیه نویسامروف نیمه نقیقد هک تسا دقتعم نیتم .دوب ینتبم اهتیلا مسیلانویسان رب کیژولوئدیا ظاحل زا و

 ندرکنوگرگد لابند هب قدصم تفن یزاسیلم شبنج هک تسا ــ دوب هتفرگ لکش ناریا للملانیب طباور یهطساو هب نمیقتسم هک

 مسینومک یهبذاج و ناریا یگداتفابقع رب دناوتب قیرط نیا زا ات دمآرب )sovereign( راتخمدوخ یلم تلود کی هب شلیدبت و
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)out-appealing communism( تلود میهافم بسح رب ار مود یولهپ تلود یشاپورف سکوداراپ نییبت مجنپ لصف .دنک هبلغ 

 تیهام بسح رب دیاب ار یولهپ تلود یراتخاس یگدننکش هک دنکیم لالدتسا و دشکیم شلاچ هب نوزومان یهعسوت و ریتنار

 هب اجنیا نیتم .دوب هدش بجوم هدش هتخیگنارب ینوریب روط هب دوخ هک هاش دیفس بالقنا هک دیمهف ینراقتمان یاههمغلم داضتم

 یلام نیمات یارب ات دندوب هدش روبجم هک ود نیا فالخ رب دیوگیم و دزادرپیم هیسور و ناملآ یاهتلود اب ناریا یهسیاقم

 تلود ،دننک اکتا ینورد تورث جارختسا دیدشت رب نتدمع )دوب یکیتیلپوئژ یاهراشف زا هدمآرب هک( ناشیزاسیتعنص یاههژورپ

 یهتفگ هب .)۲۰-۲۱( دوب دنمتردق یجراخ تیامح و تفن شورف زا یشان هک دوب هتفای تسد یمیظع ینوریب یاهدمآرد هب یولهپ

 .دشابن یزاسیتعنص یارب )؟هیلوا تشابنا( هدشدیدشت ینورد یسایس تشابنا زا هدافتسا هب یزاین ات دش ثعاب تیعضو نیا نیتم

 اجنیا نیتم ؟تفرگن رارق راکروتسد رد هاگچیه لوا یولهپ زا شیپ و راجاق نارود رد یزاسیتعنص ارچ هک هلاسم نیا هب خساپ رد

 هعیش یاملع تمواقم اب اما دش یتایلمع راجاق نارود رد دیدج ماظن ناونع تحت یرادا و یماظن نویسازینردم هک دنکیم هفاضا

 رد یتنس بیقر تاقبط ات دش ببس نیتم دید زا تیعضو نیا .دروخ تسکش ،رادنیمز یسارکوتسیرا و رازاب رد ناشنادحتم و

 هک تخاس رداق ار تاقبط نیا نیمه و دنوش هتشاذگ رانک یداصتقا رظن زا اما )pacified( هدناشنورف یسایس رظن زا ناریا

 ۱۹۶۰ یههد لیاوا ات یولهپ مود و لوا یاهتلود هک دنکیم حیرصت نیتم .)۲۱( دننیبب کرادت تلود یارب ار یدیدج یاهشلاچ

 درک شالت یتفن یاهدمآرد شیازفا زا سپ هاش اضردمحم .دوب نارادنیمزگرزب و ،هعیش یاملع ،تنطلس نیب یتاقبط شزاس کی رب

 اهشلاچ نیا قیفوت نیتم دید زا لاح نیا اب .دش شطوقس هب رجنم تیاهن رد هک دنالسگب یتاقبط یانبم نیا زا ار شتموکح ات

 یهعسوت یعازتنا دارفا ِروحمتفن تیعبت :دوب یولهپ تلود رخاوا رد ناریا بکرم یهعسوت رد یرتقیمع داضت رطاخ هب

 .دشیم هدننکماغدا/ریگارف یلم یژولوئدیا کی دقاف هدنیازف روط هب هک ماگنهبان یهقلطم تلود کی زا روحمتلود یهنارادهیامرس

 کی ،دوش داجیا )citizen-subject( هعبت-دنورهش ناونع تحت یزیچ ات دش ثعاب یولهپ اضردمحم نویسازینردم ور نیمه زا

 )subjecthood( تیعبت یسایس یاههفلوم اب نردم یدنورهش یهناسانشهعماج یاهیگژیو زا دوب یبیکرت هک یدیربیه تیلماع

 رارق یبالقنا مالسا کیژولوئدیا یهبذاج ضرعم رد هژیو هب ندوبیاهناتسآ لیلد هب هک دوب یدیربیه تیلماع نیمه .نردماشیپ

 دنتیاهن ناریا بالقنا رب یسایس رتدعب و ینامتفگ ینومژه لیمحت رد نایارگمالسا ییاناوت هک دهدیم ناشن زین مشش لصف .تشاد

 ار نآ رتقیمع و رتهطساویب یاهبذاج هک تشاد یبالقنا مالسا یژولوئدیا یدیربیه هجیتن رد و یللملانیب یهصخشم رد هشیر

 میهافم و اههدیا زا یاهعومجم ِلکش ظفح و اوتحم ندادرییغت قیرط زا ؟هنوگچ .تشاد یپ رد ناریا یاههعبتـدنورهش یارب

 دربیم شیپ ینیمخ هللاحور هللاتیآ و یتعیرش یلع رتکد یسایس یاههشیدنا یداقتنا یبایزرا قیرط زا ار ثحب نیا نیتم .یمالسا

 یعیش مالسا ندرکلاکیدار و یزاسنردم روظنم هب ار اوتحم رییغت و لکش ظفح رثوم رایسب یژتارتسا دنتسناوت وا دید زا هک

 اب نردم یاههغدغد و یبرغ میهافم بیکرت قیرط زا ار راک نیا اهنآ .دنریگب راک هب یبالقنا مالسا کی هب دوجوم راکهظفاحم

 .دندرک نکمم دنهدب تسد زا یمالسا سیتکرپ و اههدیا اب ار ناشییانشآ اههدوت دنوش ثعاب هکنآ نودب ،یمالسا سیتکرپ و اههدیا

 رد هک دزادرپیم یخیرات مسیلایرتام یارب لالدتسا نیا یاهدمایپ رد لمات هب زین و تسا باتک لالدتسا یدنبعمج زین متفه لصف

  .دش هتخادرپ نآ هب یرتشیب لیصفت اب نیشیپ تاحفص رد هک یعوضوم ؛دهدیم لیکشت ار باتک یوگوتفگ فرط نیرتیلصا عقاو

 رما و یعامتجا رما نیب ای ،عماوج نیب و نورد طباور هک تسا نیا شاهیاپ لالدتسا هچرگا هک دنکیم هفاضا تیاهن رد نیتم

 )نورد( ناریا بالقنا ریثات هجیتن رد و تسا للملانیب هجو رب رتشیب باتک نیا یبرجت حرش زکرمت اما دناهدنزاسرب نلباقتم ،للملانیب

 Esposito :لاثم یارب( تسا هدش هدیواک نارگید یوس زا هتبلا و تسین ثحب نوناک رد )نوریب( یناهج مظن و للملانیب طباور رب

1990; Panah 2007(. شندرکنیزگیاج و نییاپ زا یتلود مظن کی یسایس نتخادنارب ،بالقنا زا روظنم باتک نیا رد هکنیا رگید 

 همادا نیتم .تسا بالقنا یسایس هجو رب اجنیا دیکات .)دهدیم عاجرا نوسردنا هب نیتم اجنیا( تسا رگید یتلود مظن کی اب

 و تلود عیرس و یساسا ینوگرگد نوچمه ار نآ هک دنادیم بالقنا زا لوپچاکسا فیرعت زا رتقیقد ار فیرعت نیا وا هک دهدیم

 .دریگیم ماجنا اهنآ یهطساو هب یدحات و یهارمه نییاپ زا یتاقبط یاهشروش اب هک دنادیم هعماج کی یتاقبط یاهراتخاس

 یاهینوگرگد هک دنکیم ییامنزاب ار یایرادهیامرساشیپ عماوج نآ یبالقنا یهبرجت رتشیب نیتم دید زا لوپچاکسا فیرعت نیا

 دننام اما .)هسنارف لثم( تفرگ ماجنا روهظون/دیدپون یبالقنااسپ یاهتلود تسد هب ناشیتاقبط یاهراتخاس و تلود یداینب

 یاههظحل )historical reshuffling( یخیرات ییارآزاب کی هب رجنم بکرم و نوزومان یهعسوت زین ناریا یهنومن رد ،هیسور

 ینعی ،یتاقبط یاهراتخاس یداینب یاهینوگرگد نآ بجوم هب هک دش هنارادهیامرس یهعسوت ِیسیلگنا یهبرجت یسایس و یعامتجا
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 الاب زا ۱۹۷۹ بالقنا زا شیپ ههد ود ینعی شیپاشیپ هنارادهیامرس یعامتجا طباور یهطلس و راذگجارخ یزرواشک طباور لاوز

  )۲۲( دوب هدش یلمع

 


