
 

ضیذاى ّثیق 

 1389 هِش – 2010اکتجش 

 

سخذاد چْى 88دسیبفتی اص جٌجص   

 

 

، ضشايف ۸۸هالدظبتی دس ثبصًگشی جٌجص اػتشاؾی »ضوب ثتبصگی دس هقبلَ ای ثب ػٌْاى ! جٌبة آقبی ّثیق

ثَ ثبصًگشی جٌجص سجض پشداختَ ایذ ّ   الیئک ّ، دس ًقص یک کٌطگش جوِْسی خْاٍ«کًٌْی ّ هْاؾغ هب

کبستی ُب ّ ًبتْاًی ُبی آى سا ثشضوشدٍ ایذ ّ هْؾغ خْد سا ًسجت ثَ ایي پذیذٍ دس ضشایف کًٌْی ضشح 

جٌجص اجتوبػی کَ دس یکسبل ّ ًین گزضتَ خیضش ّ دس آغبص  ایي پشسص سا اص ضوب داسم کَ ایي . دادٍ ایذ

یل چَ ًظشیَ سیبسی، رثشیذ   ًبم هی88تذْلص سا ضبُذ ثْدین کَ ضوب ثب ػٌْاى جٌجص اػتشاؾی 

اجتوبػی یب فلسفی تؼشیف ّ تذلیل هی کٌیذ؟  

 آغبف ّ تب پبیبى ُوبى مبل ػؿ ىکل تظبُـات عیبثبًی ثب افت ّ 88رٌجيی کَ ػؿ اػتـاض ثَ تملت اًتغبثبتی ػؿ عـػاػ 

 رٌجو ُب، ایي گًَْػؿ اًؼیيیؼى . میبمی تجییي هی کٌن-  ارتوبػی سخذادعیق ُبیی اػاهَ پیؼا کـػ ؿا هي ثب همْلَ 

. یبؿی گـفت (2)ًقػ آلَي ثَؼیْ  (1)ؿعؼاػ میبمی - ثٌب ثـ ّیژگی ُب ّ عصْصیبت ىبى، هی تْاى اف ًظـیَ فلنفی

 ػؿ ایي رب چْى ػول روؼی ّ هيبؿکتی هـػهبى ػؿ فهبى ّ هکبًی هؼیي ّ ػؿ یکی اف ِمکبًل ُبی رٌجيی ّ ؿعؼاػ

 ػؿ ًبگِبًی، غبفلگیـاًَ ّ ؿعؼاػهؼٌبی . هجبؿفاتی آًبى ػؿ رِت ؿُبیی عْػ اف ًظن هْرْػ هْؿػ تْرَ هب لـاؿ هی گیـػ

ػؿ صبػث ىؼى آًی امت کَ . ػؿ اتفبلی ثْػى آى امت. ػؿ تک ّ یگبًَ ثْػى آى امت. ًبهٌتظـٍ ثْػى آى امت

پیو ثیٌی ًبپؾیـ امت، هجتٌی ّ هتکی ثَ ػؿّى ّ ؽات عْػ امت، ثب ایي کَ اف ُیچ ثـّى ًوی آیؼ ّ عبغـٍ ی 

ػؿ ُوگبًی ثْػى آى، چٌؼگبًگی ّ ثنیبؿگًْگی . مکبًل ُبی هجبؿفاتی پیيیي ؿا کوبثیو ثب ّفبػاؿی ثَ یبػ هی آّؿػ

ػؿ . هعبهیي ّ تـکیت آى امت ثب ایي کَ هی تْاًؼ ُؼف یب اُؼاف هيغص ّ هؼیٌی ؿا ثب ػؿیبفت ُبیی هتفبّت ػًجبل کٌؼ

ػؿ عْػاًگیغتَ ثْػى رٌجيی امت کَ عبؿد اف . اتضبػ ُب ّ ُوجنتگی ُب ّ ػؿ ػیي صبل ثغـًزی ُب ّ تعبػُبی آى امت

ػؿ گننتَ ثْػى آى اف ٌُزبؿُب ّ . کٌتـل، لیوْهیت ّ مبفهبًؼُی اصقاة کالمیک ّ لؼؿت ُبی هْرْػ لـاؿ هی گیـػ

ّ . مـهيك ُب ّ ًوًَْ ُبی هْرْػ ّ تب کٌْى آىٌب ػؿ صْفٍ ی ػول، اثتکبؿ، عْػمبفهبًؼُی، ًْآّؿی ّ عاللیت امت

 ػؿ ًظن هْرْػ یؼٌی ػؿ آى چَ کَ عْػ ؿا ّالؼیت هْرْػ ّ تغییـ ؿعؼاػیمـاًزبم هِن تـ اف ُوَ ػؿ ایي امت کَ چٌیي 

ػؿ افکبؿ ػوْهی هی ًوبیبًؼ، افمی، ؿّفًَ ای، ىکبفی ثؼیغ ثـای ًفی ّ اصتوبالً « صمیمت»ًبپؾیـ، تٌِب اهکبى پؾیـ ّ 

 کَ اهکبى پؾیـ هی مبفػ آى چَ ؿا کَ تب کٌْى ًب هوکي یب ؿعؼاػی. گننت اف چٌیي ًظوی ّ یب گؾؿ اف آى ایزبػ هی کٌؼ

پل ػؿ . رٌجيی کَ هی تْاًؼ ًبهوکي ؿا هوکي گـػاًؼ، اهب تٌِب هوکي مبفػ ّ ًَ ثَ یمیي هتضمك. ثؼیؼ تلمی هی ىؼ

ایي لضظَ ی صنبك، ثغـًذ ّ هتعبػ اهب مـًْىت مبف ّ صیبت ثغو، ػؿ ایي گیـ ّ ػاؿ تـاژیک هیبى تصوین، تـػیؼ ّ 

چگًْگی ػول فؼبالى، .  تؼییي کٌٌؼٍ هی ىْػؿعؼاػثی تصویوی امت کَ چگًْگی هٌبمجبت ّ ؿّیکـػ هب ثب 

هؼاعلَ گـاى ّ ىـکت کٌٌؼگبى ػؿ رٌجو یب لبػؿ هی ىْػ اهکبى پؾیـ ًبهضتْم ؿا تجؼیل ثَ ّالؼیت کٌؼ ّ یب لبػؿ 

.    ًوی ىْػ

. آیب هوکي است ّیژگی ُبی جٌجص سجض سا دس تطبثق ثب ایي چبسچْة تْؾیخ دُیذ

 ًیق ثَ غْؿ 88رٌجو اػتـاظی . ثی ىک رٌجو ارتوبػی ػؿ لبلت ُبی ؽٌُی اف پیو تجییي ىؼٍ ربی ًوی گیـًؼ

ثب ایي صبل تؤهلی ثـ ّیژگی ُب .  تؼـیف کـػین ُونبًی پیؼا ًوی کٌؼؿعؼاػکبهل ّ ایؼئبلی ثب آى چَ کَ ػؿ ثبال تضت ًبم 

. ّ عصْصیت ُبی ایي رٌجو ثنیبؿی اف هضْؿُبی اصلی پؼیؼاؿىٌبمی ثبال ؿا ًوبیبى هی مبفػ

یکی، ًبهٌتظـٍ ثْػى رٌيی امت کَ اف صبکویت ّ اصالس غلجبى .  اف هیبى آى ُب ثَ چٌؼ هضْؿ امبمی اىبؿٍ هی کٌن

مبثك صکْهتی تب اپْفینیْى ؿاػیکبل ّ ثَ غْؿ کلی ُوَ فؼبالى میبمی ؿا غبفلگیـ هی کٌؼ، ثب ایي کَ فهیٌَ ُبی 

ػّهی، ُوگبًی ّ چٌؼگبًگی رٌجو امت ثب ایي کَ ثطْؿ ػوؼٍ اليبؿ . اػتـاظبت ارتوبػی اف پیو فـاُن ىؼٍ ثْػًؼ

ػیگـی، عْػرْه ثْػى ّ گننت آى اف اصقاة ّ . هیبًی ّ هؼؿى ربهؼَ ثْیژٍ ػؿ ىِـُبی ثقؿگ ثنیذ هی ىًْؼ

َ ی اتکبیی ثـای  لؼؿت ُبی میبمی هْرْػ امت ثب ایي کَ ثیبًیَ ُبی اصالس غلجبى ػاعل ّ فـصت ُبی هؾُجی ًمط



 ُوبى غْؿ کَ گفتن، هِن تـ اف ُوَ ایي امت ؿعؼاػُبییّ مـاًزبم ػؿ هْؿػ چٌیي . هـػم اػتـاظی ثَ ىوبؿ هی ؿًّؼ

کَ ایي رٌجو ارتوبػی، ثـای ًغنتیي ثبؿ ػؿ تبؿیظ می مبلَ روِْؿی امالهی، ثب اىغبل عیبثبى ُب ّ هیبػیي ػؿ 

اثؼبػی گنتـػٍ ّ ػؿ ًْثت ُبی هتؼؼػ ّ ثب غـس عْامت ُبی ػهْکـاتیک، آفاػی عْاُبًَ ّ صمْق ثيـی کَ ػؿ هغبیـت 

کبهل ثب ًظن امتجؼاػی ّ تئْکـاتیک لـاؿ ػاؿػ، ثب ًفی ًظن ػیکتبتْؿی چْى یکی اف ىؼبؿُبی اصلی ّ ثبؿف، هنئلَ 

فـّپبىی ؿژین ؿا اف فـظیَ ای هزـػ، ػّؿ اف ػمتـك ّ ًب هيغص ثَ لضبظ چگًْگی ػولی ّ ارـایی آى تجؼیل ثَ 

ثب ایي کَ ػؿ ایي هْؿػ ًیق اهـّف هی تْاى گفت کَ کبمتی ُب ّ ًبتْاًی ُبی ایي .  ّ لبثل تضمك هی کٌؼادتوبلی هوکي

.      رٌجو چٌیي تضممی ؿا ػؿ آى مکبًل هيغص هجبؿفاتی ثؼیؼ ّ ػىْاؿ هی ًوْػ

 

ثَ ثبّس ضوب چَ صهیٌَ ُبی اجتوبػی ّ تذْالت سیبسی ای اص ػْاهل ثباُویت ضکل گیشی چٌیي پذیذٍ ای 

؟ ثْدًذ

ایي . ػؿ ایي هْؿػ ثنیبؿی هطبلت اف ًگبٍ ُبی کالمیک گفتَ ىؼٍ امت ّ هي ًیق ػؿ آى همبلَ ًکتَ ُبیی ؿا غـس کـػٍ ام

اف رولَ اف هْظغ ربهؼَ . فهیٌَ ُب ؿا ػؿ صْفٍ ُبی فـٌُگی، ارتوبػی ّ میبمی اف فاّیَ ُبی هغتلف ثـؿمی کـػٍ اًؼ

ىٌبمی ثب ًيبى ػاػى فـایٌؼ ؿىؼ ّ تْمؼَ ی یک ربهؼَ ی هؼًی ّ رْاى ػؿ ایـاى ػؿ غْل ایي مبل ُب ّ ثـآهؼى 

اؿفه ُب، عْامت ُب ّ هطبلجبت رؼیؼ ّ هؼؿى اليبؿی کَ اف ثنیبؿی رِبت ػؿ فًؼگی ّ فؼبلیت عْػ ػؿ تعبػ ىؼیؼ ّ 

.   لـاؿ گـفتَ ّ هی گیـًؼ ّ لبًْى امبمی آىآىکبؿ ثب هٌبمجبت، لْاًیي، القاهبت ّ تضکوبت ًظبم روِْؿی امالهی

ػؿ ُویي مٌظ اف ثضج ُب ّ تضلیل ُب، اف ًظـ هي ّ کنبًی کَ ثَ ؿّی ػاػٍ ُبی ارتوبػی اف هٌظـ تؼییي کٌٌؼگی 

 ّ ػول ػعبلت گـاًَ ی هـػهبى ػؿ تغییـ ّ ػگـ مبفی ُنتی عْیو ػؿ رِت ؿُبیی عْػ اف ُوَ ی رٌجو ارتوبػی

لؼؿت ُبی امبؿت ثبؿ هی ًگـًؼ، ًمو ّ احـ فؼبلیت ُب ّ هجبؿفات روؼی ّ هيبؿکتی ػؿ ػّؿٍ ی پیيیي، ثَ ّیقٍ اف فهبى 

اف رولَ هی تْاى اىبؿٍ کـػ ثَ . ؿیبمت روِْؿی اّل عبتوی ثَ ثؼؼ ػؿ ایـاى، ػاؿای اُویتی ّیژٍ ّ امبمی هی گـػػ

فؼبلیت ُبی هؼًی، اًزوٌی ّ هيبؿکتی اف مْی فؼبالى ّ کٌيگـاى ارتوبػی، فؼبلیت فًبى ػؿ هجبؿفٍ ثب ًبثـاثـی ُبی 

ثٌیبػیي ًظبم، فؼبلیت ُبی آفاػی عْاُبًَ ػاًيزْیبى، ؿّفًبهَ ًگبؿاى، فؼبالى صمْق ثيـ ّ ُن چٌیي ّ الجتَ ػؿ اثؼبػی 

کوتـ، هجبؿفات فؼبالى کبؿگـی ػؿ رِت تيکل پؾیـی عْػ ّ هجبؿفات ًقػ اللیت ُبی هلی ثـای ثَ ثَ ؿمویت ىٌبعتي 

. صمْق ػهْکـاتیک ّ ثـاثـ عْػ

 ثب آفاػی، ػهْکـامی، صمْق ثيـ، ثـاثـی ّ ػؼالت ثیو اف پیو  ّ لبًْى امبمی آىتعبػ هبُْی روِْؿی امالهی

اليبؿ ّمیغ ىِـی ؿا ثَ آگبُی ًنجت ثَ ایي تعبػ ّ ظـّؿت هجبؿفٍ ارتوبػی ثـای ایزبػ تغییـات امبمی ّ اف رولَ 

ایي اليبؿ ثَ مِن عْػ اليبؿ ّمیؼتـی ؿا ثَ کنت چٌیي آگبُی ّ . رؼایی ػّلت ّ ػیي ػؿ ربهؼَ ایـاى هی کيبًؼ

تب ربیی کَ ثغو ُبیی اف صبکویت ّ ثبلی هبًؼٍ پبیَ ُبی ارتوبػی آى ًیق . ػؿک چٌیي ظـّؿت ُبیی مْق هی ػُؼ

 ؿا هی تْاى صبصل چٌیي عْػآگبُی ُب، تـػیؼُب ّ تزقیَ ُبیی ػؿ غْل ایي 88رٌجو . هـػػ، هٌمنن ّ تزقیَ هی ىًْؼ

.  مبل ُب ػاًنت

 ًیق گبٍ تي ثَ آى ُب ػاػٍ ّ هيکَ عْػ ... ثَ اصطالس ػلوی، ربهؼَ ىٌبمیک« تضلیل ُبی»ثب ایي صبل اکخـ ایي 

ّ ػیلکتیکی  (پْفیتیْینتی)، احجبت گـا (ػتـهیٌینتی)هی ػُن، ُوْاؿٍ ػؿ چِبؿچْة ػینکْؿمی تبؿیظ گـا، رجـثبّؿاًَ 

 ارتوبػی کَ صبػحَ ای امتخٌبیی، ؿعؼاػثبلی هبًؼٍ، ػؿ رب هی فًٌؼ ّ اف کٌبؿ اصل ّ امبك، اف کٌبؿ ّیژگی ثٌیبػی 

. هٌضصـ ثَ فـػ، ًْیي، عْػ آگبٍ کٌٌؼٍ، عْػ ثبفتْلیؼ کٌٌؼٍ ّ ػؿ یک کالم چْى ّرْػی ًْػی امت، ػؿ هی گؾؿًؼ

 مکبًل ُبی ؿعؼاػ ُبی ارتوبػی ثب ایي کَ ُوبى غْؿ کَ گفتین اف ُیچ آغبف ًوی ىًْؼ ّ اف مکبًل ُبی تبؿیغی 

 ثَ ـْس ػوذٍپیيیي کن یب ثیو الِبم هی گیـًؼ ّ یب ػؿ فـاهْىی عْػ آى ُب ؿا ثَ یبػ آّؿػٍ ّ ثبف هی اًگبؿًؼ، اهب 

ثَ صْؿتی کَ الؼام ّ ػولی کَ ػؿ فـایٌؼ ؿعؼاػ . هتکی ثَ ًیـّی ؽاتی ّ اًؼؿًّی، ثَ ًیـّی آفـیٌٌؼگی عْػ هی ثبىٌؼ

ّ ایي ّیژگی ُب ّ . صْؿت هی گیـًؼ ُـ ثبؿ ثب ىیٍْ ُب، ؿاٍ ُب ّ مـهيك ُبی هْرْػ هتفبّت ّ گبٍ هتعبػ اًؼ

، ثب 88ػؿ رٌجو . ًبفکـ ىؼٍ ُب ّ اثؼاع ُب مت کَ ُوَ ؿا ّ صتب عْػ ىـکت کٌٌؼگبى ػؿ ؿعؼاػ ؿا گیذ ّ هجِْت هی کٌؼ

 کبهل آى ػاًنت، اهب ثَ عْثی هؼٌبی ػؿ ؿعؼاػایي کَ ُوبى غْؿ کَ گفتین ًوی تْاى آى ؿا ثَ غْؿ کبهل تـروبى 

.      ػؿ اػاهَ ی ثضج ثَ آى ُب اىبؿٍ عْاُن کـػ.  ّ  یگبًَ ؿا ًيبى ػاػًْػیهی تْاى ًوًَْ ُبیی اف ایي ّیژگی ُبی 

 

د؟ اسای د 88 اجتوبػی دس پبیبى سبل ثَ پبیبى یبفتي جٌجصچگًَْ هی تْاى هقْلَ سخذاد استفبدٍ اص ثب 

 ػؿ هکبى، فهبى، ىیٍْ ُب ّ 88هب اهـّف ػؿ ىـایطی لـاؿ ػاؿین کَ ِمکبًل رٌجو »هي ػؿ آى همبلَ ًْىتَ ام کَ 

ثب ایي کَ ػؿ ربهؼَ، ًبؿظبیتی ُب اف ؿژین صبکن اػاهَ ػاؿًؼ ّ تؼویك پیؼا هی کٌٌؼ، . ىکل ُبیو پبیبى یبفتَ امت



 چْى ؿعؼاػایي ًظـ ُن ثب آى چَ کَ تب کٌْى ػؿ ثبؿٍ . «هغبلفت ُب آگبٍ تـ هی ىًْؼ ّ ؿّ ثَ فقًّی ّ گنتـه هی ًٌِؼ

پؼیؼاؿی تک، یگبًَ ّ هٌضصـ ثَ فـػ ثیبى کـػم ّ ُن ثب آى چَ کَ ّالؼیت کًٌْی ّظؼیت هجبؿفات ارتوبػی ػؿ ایـاى امت 

. اًطجبق ػاؿػ

ُـ چَ کَ پیو اف آى ثْػٍ ّ پل اف آى آیؼ ؿا ًوی تْاى ّ ًجبیؼ ثَ صنبة . ؿعؼاػُبی ارتوبػی، ُوَ، آغبف ّ پبیبًی ػاؿًؼ

هی ًبهین  (3)فبػل روؼیؿعؼاػی گؾاؿػ کَ ػؿ هکبًی هؼیي ّ ػؿ لضظَ ای هيغص تْمػ اًنبى ُبیی ُوجنتَ کَ 

ثب ؽٌُیت ّ عْػ آگبُی عْػ ػؿ آى فهبى مـ ثـ هی آّؿػ، ثب فـاف ّ ًيیت ُبیی ؿّ ثَ ؿّ هی ىْػ ّ چْى ُـ پؼیؼاؿ 

ػؿ چٌیي فـایٌؼی تٌِب عبغـٍ ّ آفهًْی ػگـ ثَ ربی هی هبًؼ، ثـای آى فؼبالى . هیـایی ػوـه ًیق ثَ پبیبى هی ؿمؼ

کَ ؿّی ثَ پـاتیک تغییـ ّ ػگـگْى مبفی ػاؿًؼ، کَ صمیمت ُبی ثـآهؼٍ اف آى  (4)ارتوبػی ّ ؿّىٌفکـاى اؿگبًیکی

. مکبًل ثَ پبیبى ؿمیؼٍ ؿا ػؿ اًؼیيَ ّ ػول اًتمبػی عْػ پبك هی ػاؿًؼ ّ فًؼٍ ًگَ هی ػاؿًؼ

 ثَ رـأت هی تْاى گفت کَ آى ؿعؼاػ ػؿ ىکل هيبؿکت ّ رنبؿت اليبؿ ّمیغ هـػهبى ىِـی، ػؿ 88ػؿ هْؿػ رٌجو 

ایي عتن مکبًل تٌِب ثَ ىکل .  ثَ پبیبى هی ؿمؼ88ىکل تظبُـات ّ اػتـاظبت هـػهی عیبثبًی ػؿ ُوبى اّاعـ مبل 

اهـّف - ؿأی هي کزبمت؟ – هجبؿفٍ هضؼّػ ًوی ىْػ ثلکَ آى عْامت ػهْکـاتیک اصلی کَ هضـک آغبفیي رٌجو گـػیؼ 

 88مـاًزبم، ػلت مْم پبیبى یبفتگی رٌجو اػتـاض . فبلؼ ُـ گًَْ هْظْػیت، کًٌْیت ّ عصلت ثنیذ کٌٌؼٍ هی ثبىؼ

میبمی ػؿ ایـاى ػؿ فبف عْػ یبفتي، عْػ ثبفثیٌی، ثبفاًؼیيی ّ عْػ - ایي امت کَ اهـّف هجبؿفٍ ّ همبّهت ارتوبػی

مبفهبى یبثی ثب ًیـُّبی رؼیؼ ّ تبفٍ ًفل امت، ػؿ ىـایطی کَ مـکْة مجؼبًَ ؿژین، ػمتگیـی فؼبالى ارتوبػی ّ 

 88ؿاُی ىؼى ثنیبؿی اف آًبى ثَ عبؿد کيْؿ، ىـایػ رؼیؼ ّ ػیگـی ؿا ایزبػ کـػٍ اًؼ کَ ثَ ُیچ ؿّ لبثل لیبك ثب مبل 

.    ًینت

 

ثب چَ جٌجص اجتوبػی سجض داسد کَ آى سا تک ّ یگبًَ هی کٌذ؟ ثَ ػجبستی  یّیژگی ُبیایي سخذاد چَ 

د؟ ضْاص دیگش تذْالت چٌذ دَُ گزضتَ چْى اغالدبت هتوبیض هی ّیژگی ُبیی 

ّیژگی ُبی ایي مکبًل هجبؿفاتی ؿا ػؿ . پبمظ ػاػٍ ام.. هالصظبتی ػؿ ثبفًگـیهي ثَ ایي پـمو تب صؼّػی ػؿ همبلَ 

ایي کَ ایي رٌجو تْاًنت ثـای ًغنتیي ثبؿ ػؿ غْل فًؼگی روِْؿی امالهی، . چٌؼ ػبهل اصلی ًيبى ػاػٍ ام

ليـُبی ارتوبػی هغتلف ثَ ّیژٍ غجمبت هتْمػ ىِـی ؿا ػؿ اثؼبػی ّمیغ ّ هیلیًْی ػؿ اػتـاض ثَ ًتبیذ اًتغبثبت ّ 

ایي کَ ایي . ثَ آفاػی ثَ هیؼاى کيبًؼ، ُوـاٍ، ُوجنتَ ّ رنْؿ کٌؼ« آؿی»ثَ ػیکتبتْؿی ّ « ًَ»مپل ػؿ گفتي 

رٌجو ثب غـس ایي عْامت ُب،  هْظْع میبمی ّ ارتوبػی ای اصیل ّ ػهْکـاتیک ؿا ػؿ همیبمی هلی ّ رِبًی هطـس 

ایي کَ ػؿ ایي رٌجو، ثَ غْؿ ػوؼٍ، ثغو ُبی ّمیؼی اف ػّ گـٍّ ثقؿگ ارتوبػی کَ ػؿ ػیي صبل ًیـُّبی . مبعت

 تْاًنت ایي 88رٌجو اػتـاظی . فًبى ّ رْاًبى ىِـی: آیٌؼٍ مبف کيْؿ ًیق هی ثبىٌؼ ثَ هصبف ثب ؿژین کيبًؼٍ ىؼًؼ

هزوْػَ ُبی کخیـ ّ مـًْىت مبف ربهؼَ ی ایـاى ؿا صؼالل ػؿ ىِـُبی ثقؿگ کيْؿ ثَ صـکتی ارتوبػی ثـای تغییـ ّ 

، ثَ ًنجتی کَ ػؿ غْل صیبت روِْؿی امالهی کوتـ مبثمَ 88ّ مـاًزبم ایي کَ ػؿ رٌجو اػتـاظی . ػگـگًْی ػؿآّؿػ

اپْفینیًْی الجتَ . ػاىتَ امت، ثغيی اف ًظبم ّ صبکویت اف همبم پْفینیْى ثَ هْظغ اپْفینیْى ػؿ هی غلطٌؼ

.  ّ لبًْى امبمی آىاصالس غلت کَ عبؿد اف صبکویت لـاؿ هی گیـػ اهب ثب عْامت صفع ًظبم روِْؿی امالهی

ىکبف ُبیی اف ایي گًَْ ػؿ ؿژین هی تْاًٌؼ صبکوبى کًٌْی ؿا ػؿ اػاهَ ی ملطَ ّ صکْهت ىبى ثیو اف پیو هضؼّػ ّ 

 . ًبتْاى کٌٌؼ

 ؿا هی مبفًؼ، ًَ تٌِب هْاؿػی ؿا تيکیل 88ُوَ ی ایي ػْاهل ّ پبؿٍ ای ػیگـ کَ اف للن افتبػٍ اًؼ ًَ تٌِب ّیژگی رٌجو 

هی ػٌُؼ کَ ایي ؿعؼاػ ؿا اف صـکت ُب ّ رٌجو ُبی پیيیي ػؿ غْل صیبت روِْؿی امالهی هتوبیق هی مبفًؼ ثلکَ ثَ 

 ًیق گفتَ ام، ًمطَ ی ػطفی ؿا ػؿ مـًْىت صکْهت امتجؼاػی ّ هالصظبتی ػؿ ثبفًگـیًظـ هي، ُوبى غْؿ کَ ػؿ همبلَ 

.  ػیٌی ػؿ ایـاى ثَ مْی افْل ّ ممْغ آى ثَ ّرْػ هی آّؿًؼ

 

ّلی ثذث سیبسی جٌجص . دس ثذث سخذاد ثَ ًظش هی سسذ ُشگًَْ ضْسضی قبثل تْؾیخ ّ تفسیش است

دس پیطجشد ّ ًِبدیٌَ کشدى  ّ ّیژگی ُبی آى، 88اػتشاؾی جٌجص ظِْس . سجض دهْکشاسی است

دهْکشاسی دس ایشاى سا چگًَْ اسصیبثی هی کٌیذ؟  

 آى چَ کَ ثَ لْل ىوب ًمو ًِبػیٌَ کـػى ایؼٍ ی ػهْکـامی ػؿ ایـاى ؿا ایفب 88ثَ ًظـ هي اف هیبى ّیژگی ُبی رٌجو 

هی کٌؼ ّ ػؿ ثبال ثَ آى اىبؿٍ ًکـػم، اؿفه ُبیی امت کَ ُوـاٍ ثب ایي رٌجو ػؿ مطش ػوْهی هطـس هی ىًْؼ کَ 

.   تب کٌْى، تـّیذ ّ تجلیغ ىؼًؼ57ػؿ ثؼؼ، هعوْى ّ گنتـه هـػهی اه کوتـ ػؿ گؾىتَ، صؼ الل ػؿ ػّؿٍ ی ثیي اًمالة 



میبمی ىِـًّؼاى ایـاًی اؿفه ُبیی ؿا ایزبػ یب هنتضکن کٌؼ کَ ثَ ًِبػیٌَ - ایي رٌجو تْاًنت ػؿ ؽٌُیت ارتوبػی

اهـ آفاػی ّ ػهْکـامی، : ثبؿت اًؼ افعایي ُب . ػهْکـاتیک ّ هؼؿى ػؿ ایـاى یبؿی هی ؿمبًٌؼ« فـٌُگ»ىؼى ؽٌُیت ّ 

؛  اؿفه ُبی (پلْؿالینن)ًفی امتجؼاػ ّ ػیکتبتْؿی؛ اًتغبثبت ّ ؿایقًی آفاػ ّ ػهْکـاتیک؛ اهـ کخـت گـایی ّ چٌؼگبًگی 

اًنبًی ّ صمْق ثيـی؛ ًفی عيًْت؛ آفاػی اًؼیيَ، ثیبى ّ تيکل، صمْق ثـاثـ ثـای ُوَ ی ىِـًّؼاى هنتمل اف 

تآکیؼ هی کٌن کَ ایي ُب ُوَ ػٌبصـ تيکیل ػٌُؼٍ ی ػهْکـامی ّ هؼؿًیتَ اًؼ کَ ثب . ػیي ّ رٌنیت، لْهیت ّ هلیت

افقّى ثـ ایي ُب، ػؿ هیبى ثغو ُبی ثقؿگی اف .  ػؿ ربهؼَ ی ایـاى ؿیيَ هی ػّاًٌؼ ّ ثنػ پیؼا هی کٌٌؼ88رٌجو 

ًمؼ ّ ًفی ػیي مبالؿی ... ربهؼَ ی تضصیل کـػٍ ىِـی، ؿّىٌفکـاى ّ فؼبالى رٌجو ُبی هؼًی، ارتوبػی ّ میبمی

ّ ظـّؿت اهـ رؼایی ػّلت ّ ػیي کَ آى ؿا اهـ الئیک یب الئینیتَ ًیق هی ًبهین ثَ یکی اف اؿفه ُبی فـٌُگی ّ ػمیؼتی 

.     تجؼیل هی ىًْؼ

 

ایي جٌجص اجتوبػی ثَ چطن هی ی دس  ُبیچَ ؾؼفاص هٌظش ضوب  ،88کبستی ُبی جٌجص هی سسین ثَ 

؟ ػلل پذیذ آهذى آى ُب چیست؟ خْسد

ایي رٌجو ػؿ فـایٌؼ عْػ ًتْاًنت مبفهبى یبثی هنتمل عْػ ؿا ثَ ػمت گیـػ، مغٌگْیبى هنتمل عْػ ؿا ایزبػ کٌؼ ّ 

فؼبالى  ّ کٌيگـاى هؼًی . اُؼافی هيتـک ّ هيغص ثـای عْػ تؼییي کٌؼ تب ثَ اؿاػٍ ی ثب ػقم ّ هيتـِک رٌجو ػؿآیٌؼ

تيکل ُبی فًبى، ػاًيزْیی، کبؿگـی ّ صمْق .  ثَ صْؿتی فـػی ّ رؼاگبًَ صعْؿ پیؼا هی کٌٌؼرٌجو ُوگبًیػؿ ایي 

ثَ هٌقلَ گـُّبی ارتوبػی هتيکل اهکبى ىـکت ّ مبفهبًؼُی ػؿ رٌجو ؿا پیؼا ًوی کٌٌؼ ّ ػؿ ًتیزَ ... ثيـی

. ًوی تْاًٌؼ ًميی فؼبل ّ هيِْػ ػؿ آى ایفب کٌٌؼ

ىـکت کبؿگـاى ّ .  کوتـ ثَ هنؤلَ ػؼالت ارتوبػی پـػاعتٌؼ88اف مْی ػیگـ فؼبالى میبمی ىـکت کٌٌؼٍ ػؿ رٌجو 

اػتصبثبت ّ اػتـاظبت کبؿگـی اف هضؼّػٍ ی هنبئل ّ هطبلجبت صٌفی ّ ػؿ . فصوتکيبى ػؿ ایي رٌجو ثَ صْؿت فـػی ثْػ

رٌجو اػتـاظی عیبثبًی ثَ رٌجو . ثـعی هْاؿػ عْامت تيکیل مٌؼیکب، ثَ مطش ثبالتـ ّ میبمی اؿتمؤ پیؼا ًکـػ

ثَ غْؿ کلی، کنـی . ػوْهی اػتصبثی هقػثگیـاى ّ کبؿکٌبى کَ ثغو اصلی ربهؼَ ؿا تيکیل هی ػٌُؼ، تجؼیل ًيؼ

 ىـایػ هنبػؼی ثـای گنتـه پبیَ ُبی ارتوبػی ّ ثْیژٍ فصوتکيی رٌجو 88غـس ػؼالت ارتوبػی ػؿ صٌجو 

. فـاُن ًکـػ

ایٌبى چٌبى کَ ثبیؼ ّ . یکی ػیگـ اف کبمتی ُبی رٌجو، ػؼم ُوـاُی اللیت ُبی هلی ػؿ هٌبغك هغتلف ایـاى ثْػ

ُوـاُی ایٌبى ثب رٌجيی کَ ثْیژٍ ػؿ پبیتغت ّ ىِـُبی ثقؿگ رـیبى . اًتظبؿ هی ؿّػ ػؿ ایي رٌجو ىـکت ًکـػًؼ

. ػاىت، هی تْاًنت ىـایطی هنبػؼ ثـای اػتالی آى ػؿ مـامـ کيْؿ ثَ ّرْػ آّؿػ

ُـ مَ کبمتی ًبهجـػٍ ػاؿای ػلت ُبیی هی ثبىٌؼ کَ ًیبفهٌؼ تؤهلی ؿیيَ ای ثـ هيکالت هجبؿفٍ ػؿ ىـایػ ایـاى 

هی ػاًین کَ پل اف .  عْػ مبفهبیبثی روغ ثنیبؿگًَْ ػؿ ىـایػ اهـّفی امت(پـّثلوبتیکِ )هنؤلَ یکی اف آى ُب . امت

تزبؿة گًْبگْى ػؿ فهیٌَ ی فؼبلیت ُبی تيکیالتی ػؿ مؼٍ ی ثینتن، تضقة ّ مبفهبًؼُی چَ اف ًْع ؿامت ّ چَ ثَ 

تضقة ثَ ىیٍْ ی صقة مبفی ّ ایي گًَْ . ثـػاؿی اف مبعتبؿ ػّلتی ًجْػٍ ّ ًینت ًبم پـّلتبؿیب ػؿ هزوْع چیقی رق ُکپی

تيکل پؾیـی، کبؿ میبمی، ارتوبػی ّ هيبؿکتی اهـّف ػؿ . کالمیک اهـّفٍ کوتـ هْؿػ امتمجبل هـػم لـاؿ هی گیـػ

فبػل فـػگـا ّ . ُوَ رب ػؿ پی آفهْى ُبی هٌفی هغتلف گؾىتَ ثب ثضـاًی رؼی ّ تـهین ًبپؾیـ هْارَ ىؼٍ امت

ایي . ربهؼَ ی ایـاى امتخٌبیی ػؿ ایي هْؿػ ًینت. عْػهضْؿ ػؿ ُوَ رب فبػل روؼی ّ هيبؿکتی ؿا پل ًيبًؼٍ امت

ؿا هب ثَ عْثی ػؿ ّظؼیت امف ثبؿ کبؿ روؼی ّ هيبؿکتی ُن ػؿ مطش ربهؼَ ّ ُن ًقػ ًیـُّبی میبمی ّ اپْفینیْى 

 .ثَ عْثی هيبُؼٍ هی کٌین

 ػؿ پبیتغت ّ 88مـاًزبم ایي کَ چـا ػؿ هیبى الْام ّ هلیت ُبی هغتلف ایـاى ُوـاُی ػولی چيوگیـی ثب رٌجو 

هـاکق اصلی کيْؿ صْؿت ًگـفت، ػلت آى ؿا آیب ًجبیؼ اف رولَ ػؿ ًبثبّؿی ُب ّ تـػیؼُبیی یبفت کَ غی مبلیبى ػؿاف ثَ 

ػلیل ثی تْرِی ػوْهی ًنجت ثَ هيکالت فـٌُگی، التصبػی، میبمی، اػاؿی ّ ُْیتی اللیت ُبی هلی ػؿ ؽٌُیت 

 .ایي هـػهبى ربی گـفتَ اًؼ؟ فػّػٍ ىؼى ُوَ ی ایي ُب کبؿ ػؿافهؼتی ؿا ػؿ ُوجنتگی ثب ایي عْامت ُب غلت هی کٌؼ

 

کشدٍ ىثبص ّ هطبسکت اجتوبػی  سّصًَ ُبیی سا ثشای دهیذى سّح خْد سبصهبًذُی جوؼی 88آیب جٌجص 

است؟ 

اهب آى چَ کَ هنلن امت ایي امت کَ ُیچ گبٍ تٌِب . ایي ؿا فؼبالى ارتوبػی ػؿ ایـاى ثِتـ هی تْاًٌؼ پبمظ ػٌُؼ

مـکْة ّ امتجؼاػ هبًغ تيکل پؾیـی هـػهی ًجْػٍ ثلکَ ؿیيَ ُبی ػؼم تضمك پؾیـی آى ؿا ثبیؼ ػؿ عْػ تئْؿی تيکیالت 



 ّ ؿاٍ ُب ّ ىکل ُب ّ ىیٍْ ُبی رؼیؼ ؿا ًوْػّ مبفهبًؼُی، ػؿ ىکل ّ ىیٍْ ّ پـاتیک هجبؿفٍ روؼی پیؼا کـػ، هطبلؼَ 

 .ثَ افهبیو گؾاؿػ

 هب ػؿ ایي رب ثب هْد 88اهب آى چَ کَ هي هی تْاًن صؼ الل ػؿ ؿاثطَ ثب عبؿد اف کيْؿ ثگْین ایي امت کَ پل اف رٌجو 

ؿّی آّؿػى ایـاًیبى اف رولَ رْاًبى ثَ مْی تيکالت هْرْػ ّ یب تيکل پؾیـی ػؿ اىکبلی رؼیؼ ّ یب ثَ غْؿ کلی آى چَ 

ُبیی اًزبم گـفتَ اًؼ ثْیژٍ  الجتَ تاله. ّ هيبؿکت ارتوبػی هی ًبهین هْارَ ًینتینؿّس عْػ مبفهبًؼُی روؼی کَ 

اًؼ ّلی ٌُْف عیلی  اف مْی پبؿٍ ای اف رْاًبى ّ ًنل رؼیؼی کَ ػؿ یکی ػّ مبل اعیـ ثَ عبؿد آهؼٍ ّ یب پٌبٌُؼٍ ىؼٍ

ػؿ هزوْع تب کٌْى هی تْاى اػػب کـػ کَ آى ىْؿ ّ ىْلی کَ ػؿ مبل . فّػ امت کَ ثتْاى ػؿ ایي ثبؿٍ اظِبؿ ًظـی کـػ

اهب هِن تـ اف ایي تصؼیك کَ ػؿ صؼ عْػ ثَ ػلت فـّکو .  ػؿ عبؿد اف کيْؿ ثَ ّرْػ آهؼ اهـّف فـّکو کـػٍ امت88

رٌجو ػؿ ػاعل لبثل ػؿک ّ تْظیش امت، هنؤلَ اًگیق هِن ػیگـی امت ّ آى ایي امت کَ آى تقی کَ ثَ غْؿ کلی ػؿ 

الجتَ رٌجو )ی ػبلی آى ؿا ًقػ  هبؿکل ػؿ هْؿػ رٌجو  ىْػ کَ ًوًَْ ُبی ارتوبػی هطـس هی رٌجو« ًتبیذ»هْؿػ 

کبهیبثی ثالّامطَ ًینت ثلکَ اتضبػ امت کَ ُوْاؿٍ ػؿ ... ًتیزَ ّالؼی هجبؿفٍ»:  هی یبثین19ػؿ اؿّپب ػؿ لـى  (کبؿگـی

ػؿ ایي رب ًیق ُویي عْػمبفهبًؼُی روؼی امت، ػؿ ىـایػ هب تضمك « اتضبػ»ّ هٌظْؿ اّ اف  (5) .«صبل ًعذ امت

.   ًپؾیـفتَ ّ یب صؼالل تب کٌْى احـ ایي ًعذ گیـی هيبؿکت ُبی ثقؿگتـ ؿا هيبُؼٍ ًوی کٌین

 

لطفب دس هْسد دالیل کبستی . اجبصٍ ثذُیذ کوی ثیطتش سّی ایي سَ کبستی ای کَ ثشضوشدیذ تبهل کٌین

 .گفتبس ػذالت اجتوبػی دس جٌجص ثیطتش تْؾیخ دُیذ

ُـ چٌؼ کَ . ، ثَ ثبّؿ هي یکی اف ػالیل اصلی آى ؿا ثبیؼ غجمبتی ػؿیبفت88ػؿ هْؿػ کنـی ػؼالت ارتوبػی ػؿ رٌجو 

تکـاؿی هجتؾل اف – تْمػ چپ مٌتی ّ تْتبلیتـ – ایي ّاژٍ اهـّف ُهؼ ؿّف ًینت ّ یب اگـ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ 

ّ ثـ ایي ػوؼٍ تؤکیؼ –  ثٌب ثـ تـکیت غجمبتی اه کَ ثَ غْؿ ػوؼٍ 88رٌجو . فـهْل ُبی ىؼبؿی ّ هٌنْط مبثك امت

 ًوی تْاًنت ،اف اليبؿ هتْمػ ىِـُبی ثقؿگ یؼٌی آى چَ کَ عـػٍ ثْؿژّافی هی ًبهٌؼ تيکیل ىؼٍ ثْػ– هی ّؿفم 

ثـای ایي ليـُبی ارتوبػی کَ .  ُوـاٍ ثب ػیگـ عْامت ُب ػؿ صؼؿ ىؼبؿُبی عْػ لـاؿ ػُؼ ؿاهْظْع ػؼالت ارتوبػی

ثیو اف ػیگـ اليبؿ ّ غجمبت ثب هؼؿًیتَ آىٌبیی پیؼا کـػٍ اًؼ، هْظْع ػهْکـامی ّ آفاػی ثیو اف ّظؼیت گؾؿاى فًؼگی، 

 هب کوتـ ثب ىؼبؿُبی عبصی کَ هـثْغ 88اف ایي ؿّمت کَ ػؿ تظبُـات مبل . ثی کبؿی ّ ثی صمْلی هطـس هی ثبىؼ

، آلبیبى هْمْی، کـّثی ّ 88رٌجو " ؿُجـاى هؼٌْی"اف مْی ػیگـ، اف . ثَ هطبلجبت فصوتکيبى ثبىؼ ؿّ ثَ ؿّ هی ىْین

عبتوی ّ پـمًْل میبمی ُْاػاؿىبى کَ اکخـىبى اگـ ًَ ُوگی اف عبًؼاى ثقؿگ صکْهتی ػؿ روِْؿی امالهی 

ؿا ػؿ مـلْصَ ی ثیبًیَ ُبی عْػ ػؿ کٌبؿ ػیگـ اػػب ُبی ىبى لـاؿ « ػؼالت ارتوبػی»اًتظبؿ ًوی ؿفت کَ ، ثـعبمتَ اًؼ

 .ػٌُؼ

 

اص تفسیشی کَ ضوب اسائَ هی دُیذ ایي ثشداضت هی ضْد کَ ضوب فشؾتبى آى است کَ ُش گشٍّ اجتوبػی 

چَ اص ًْع ـجقبتی، چَ قْهی ّ چَ جٌسیتی اًتظبسش اص هطبسکت دس جٌجص سجض آى ثْدٍ است کَ 

دسدبلیکَ ًبظشاى ّ آًبى کَ اص ًضدیک ثب . خْاست ُبی خبظ آى ـجقَ، قْم یب جٌس هطشح ّ دًجبل ضْد

جٌجص سجض ُوشاٍ ثْدًذ آى سا یک خیضش ثشاثش ّ ُوسٌگ گشٍّ ُبی هتفبّت اجتوبػی ػلیَ ُشگًَْ 

چٌبى کَ ثب کٌبس گزاضتي ُوَ ایي تفبّت ُب هطبلجَ ضِشًّذی فػل هطتشک . ًبثشاثشی هی داًٌذ

ُویي ّیژگی پزیشش ّ ادتشام ثَ تفبّت ُب . ُب ّ دس هشکض ُذف هطبسکت کٌٌذگبى قشاس گشفتَ ثْد خْاست

ثب ایي ّجْد . یب اهش کثشت گشایی کَ ضوب ُن اص ّیژگی ُبی هثجت یبد کشدیذ هْسد تذػیي ًبظشاى قشاس گشفت

ثٌظش هی آیذ ضوب ثش آى ُستیذ کَ جٌجطی کَ ثش ایي هجٌب خیضش کشدٍ است ّ هطبلجبتی ضبیذ فشاـجقبتی 

ایي کَ هطبسکت گشُّی . سا ثشگضیذٍ است سا ثبصگشداًیذ ثَ پیگیشی هطبلجبت اختػبغی گشٍّ ُبی اجتوبػی

یب ًبسؾبیتی گشُّی یب ـجقَ یب دتی فشدی ثَ ضکل اػتشاؼ ًوْد پیذا . دس جٌجص اجتوبػی ًوبیبى ًیست

هی تْاى فشؼ کشد . ًوی کٌذ تٌِب دلیلص ًوی تْاًذ ُوذل ًجْدى ثب خْاست ُبی آى جٌجص ثبضذ

فشّدستبى جبهؼَ اص اخجبس ّ آگبُی ُبی جٌجص ثب خجش ًوی ضًْذ ُشچٌذ دستیبثی ثَ خْاست ُبی 

یب اغْال ُضیٌَ هطبسکت ثشای آى گشٍّ سٌگیي تش اص گشٍّ . جٌجص سا ثب سفغ هطکالت خْد ُن اسص هی داًٌذ

. ُبی دیگش اجتوبػی است ّدالیل دیگشی هی تْاى ثشضوشد

 

عیقه ػلیَ ، ػؿ آى چَ کَ ًبظـاى، ثَ لْل ىوب، «رٌجو ُوگبًی»ی امبمی هي ػؿ ایي رب ایي امت کَ ػؿ  هالصظَ

ُب ػؿ رٌجو لـاؿ گـفتَ  فصل هيتـک عْامتًبهیؼ کَ   هیهطبلجَ ىِـًّؼی ّ یب آى چَ کَ ػاًٌؼ ُـگًَْ ًبثـاثـی هی



ُـگًَْ » آىکبؿا هيغص کـػ؟ اگـ ثب  ىبىُب ؿا ثب ًبم ّ ًيبى چینت؟ چـا ًجبیؼ ًبثـاثـی« ُـگًَْ ًبثـاثـی»، ایي ثْػ

ؿا « ُب گًَْ»میبمیی ًجبیؼ ایي - هغبلفین، چـا هـػم، ىـکت کٌٌؼگبى ػؿ رٌجو ّ فؼبالى ارتوبػی« ًبثـاثـی

ػٌُؼٍ آى ًینت کَ هـػم آگبُبًَ هی ػاًٌؼ ثـای چَ ثَ عیبثبى  ثيٌبمٌؼ، ثـىوـًؼ ّ ًبم ثجـًؼ؟ چٌیي اهـی آیب ًيبى

فصل هيتـک « هطبلجَ ىِـًّؼی» هی پـػافًؼ، ربى عْػ ّ عبًْاػٍ ىبى ؿا ػؿ عطـ هی اًؼافًؼ؟ اگـ ُقیٌَهی ؿًّؼ، 

مت، امن ّ ؿمن ایي هطبلجَ رینت؟  آیب آفاػی امت؟ آفاػی ثـای ُوَ امت؟ اف رولَ ثـای هغبلفبى؟  ُب عْامت

آیب ػهْکـامی امت؟ ػهْکـامی ثـای ُوَ امت؟ اف . رٌل گـایبى؟ آگـ چٌیي امت آى ؿا آىکبؿا اػالم کٌین ثـای ُن

آیب ثـاثـی امت؟ ثـاثـی ثـای ُوَ . رولَ ثـای ُـ کل ثب ُـ ػمیؼٍ ّ هنلکی؟ آگـ چٌیي امت آى ؿا آىکبؿا اػالم کٌین

. امت؟ آگـ چٌیي امت آى ؿا ًیق آىکبؿا اػالم کٌین... امت؟ ثـاثـی فى ّ هـػ امت؟ ثـاثـی فبؿك ّ کـػ ّ ثلْچ ّ ػـة

آیب ػؼالت ارتوبػی امت؟ اگـ چٌیي امت، کؼام ػؼالت ارتوبػی ؿا هی عْاُین ثـلـاؿ کٌین ّ کؼام ثی ػؼالتی ؿا 

هيکل ایـاًیبى ػؿ غْل یک صؼ مبل گؾىتَ غی . هی عْاُین ثـچیٌین؟ آگـ چٌیي امت آى ؿا ًیق آىکبؿا هطـس کٌین

 ؿا هطخعُبی  ُبی هکـؿىبى، اف هيـّغَ تب ثَ اهـّف، ُوْاؿٍ ایي ثْػٍ امت کَ پـمو ُب ّ رٌجو اًمالة

کؼام آفاػی؟ کؼام روِْؿی؟ کؼام . ، فهبًی کَ کبؿ اف کبؿ گؾىتَ امت هطـس کـػٍ اًؼپل اف هـگ مِـاةُویيَ 

ػهْکـامی؟ کؼام ثـاثـی؟ ّ کؼام ػؼالت؟ ایي ُب ُنتٌؼ آى پـمو ُبی امبمی اهـّفی کَ پیو اف رٌجو ّ ُن 

 آفـیؼٍ چیضی ِدگشتب ایي کَ . ًتْاًؼ ػّثبؿٍ تکـاؿ ىْػ« ایي ُوبًی»ٌُگبم آى ثبیؼ ُوْاؿٍ هطـس ىًْؼ تب هبرـای امفجبؿ 

.  ىْػ

 

 

پشسص ثؼذی هي دس ایي خػْظ آى است کَ ثب تْجَ ثَ ضکبفِبی هتقبـؼی کَ جبهؼَ ایشاًی دس خْد 

هثال دس ایشاى کشد ضیؼَ یبفت هی ضْد ّ ثَ ُوبى اًذاصٍ کشد سٌی یب کشد آرسی صثبى ُن دس ثشخی . داسد

ثذیي تشتیت ضکبف ُبی . هٌبـق صًذگی هی کٌٌذ ّ آرسی صثبى هقین هشکض ُن ثسیبس یبفت هی ضْد

اجتوبػی دس ایشاى ثَ ًْػی است کَ ثیطتش یکذیگش سا تؿؼیف هی کٌٌذ تب تقْیت ّ ایي تقبـغ ّ اختالـ گبٍ 

هثال پشسص هي اص ضوب ایي . ضٌبخت ػبهل ًبسؾبیتی سا اگش گشُّی ّ اجتوبػی ثجیٌین دضْاس هی کٌذ

ضوب دس ُوَ ایي گفت ّ گْ . است چشا تبکیذ ضوب ثش تجؼیؽ ُبی قْهی است ًَ تجؼیؽ ُبی هزُجی

دسدبلیکَ ثیطتش ثَ ًظش هی آیذ تجؼیؽ سیستوبتیک هزُجی . اضبسٍ ای ثَ تجؼیؽ ُبی هزُجی ًکشدٍ ایذ

ثَ ػٌْاى هثبل ًوی تْاى دس جبهؼَ ایشاًی اص تجؼیؽ سیستوبتیک ّ هذشّهیت اص سبختبس . است تب قْهی

 .لطفب دس ایي خػْظ کوی ثیطتش تْؾیخ دُیذ. قذست ثشای ضیؼَ هزُجبى یبفت

 

ُوَ رِبى هب ... ىکبف ُب ّ اعتالف ُبی ارتوبػی ّ غجمبتی؛ رٌنیتی، لْهی ّ هلیتی؛ هنلکی، ػمیؼتی ّ هؾُجی

هي ثـعالف ًظـ ىوب ثـ ایي ثبّؿ ًینتن کَ ُویيَ چْى . هی ًبهین (6)ایي آى امت کَ ثنیبؿگًْگی. ؿا هی مبفًؼ

تْاًٌؼ تمْیت کٌٌؼٍ ّ یبؿی  ػؿ هْاؿػی، ىکبف ّ اعتالف هی. ُبی ارتوبػی تعؼیف کٌٌؼٍ اًؼ ىکبفصکوی هطلك، 

آیب ّرْػ غجمبت ّ هجبؿفٍ غجمبتی ؿا هی تْاى کتوبى کـػ؟ ًبػیؼٍ اًگبىت؟ . ػٌُؼٍ ثَ فىؼ ارتوبػی ػؿ تٌْع عْػ ثبىٌؼ

ُبی ارتوبػی ًینتٌؼ ّ ُویي ىکبف ُب ّ هجبؿفات ًبىی اف آى ُب ًجْػٍ اًؼ کَ ّالؼیت ُب ؿا تغییـ  آیب ایي ُب ىکبف

روغ ثنیبؿگًَْ ػؿ ُوقینیتی ّ » چْى  ی ثيـیاًؼ؟ ثَ پیو ؿاًؼٍ اًؼ؟ الجتَ چٌیي ؿّیکـػی ثَ ربهؼَ ػاػٍ

کَ هْؿػ ًظـ ّ تْرَ هي لـاؿ ػاؿػ، ًگبُی فلنفی ثَ لعبیبی اًنبًی ّ ػًیْی امت کَ ثـ عالف فلنفَ « ُونتیقی

تؼبؿض ّ ؿمتگبؿی ؿا ػؿ هـکق اًؼیيَ، تؤهل ّ هيغلَ ی عْػ  میبمی غبلت اف افالغْى تب ُگل، یگبًگی، اتضبػ، ػؼم

.  ػُؼ لـاؿ ًوی

مت ثب ایي کَ ًبگفتَ ؿّىي ّ هنلن امت چْى ثَ ػٌْاى  اهب ػؿ هْؿػ تجؼیط هؾُجی ػؿ ایـاى، ایـاػ ىوب کبهالً ثَ رب

عْاُی الئیک یکی اف مَ ؿکي الئینیتَ ؿا ػؿ ثَ ؿمویت ىٌبعتي آفاػی اػیبى ّ هؾاُت ّ ًفی ُـ گًَْ  روِْؿی

ػؿ ایي رب ًیق الجتَ عْة امت کَ ُوبى ىیٍْ ای ؿا ػؿ پیو گیـین . ىٌبمن ّ ىٌبمبًؼٍ ام تجؼیط ػیٌی ّ هؾُجی هی

تجؼیط هؾُجی ًنجت ثَ کی؟ اگـ تجؼیط هؾُجی ًنجت ثَ مٌی هؾُجبى ؿا هضکْم . کَ ػؿ پـمو لجلی غـس کـػین

هی کٌین، آیب ًنجت ثَ ثبّؿهٌؼاى ثَ ػیگـ هؾُت ُب ّ هنلک ُب چْى ػؿاّیو یب ثِبئیبى ؿا ًیق هضکْم هی کٌین؟  آگـ 

.  چٌیي امت آى ؿا ًیق آىکبؿا اػالم کٌین

 



 یب هیضاى سبصهبًذُی آى سٌجیذٍ هی ضْد؟هیضاى ثب اجتوبػی هْفقیت یب افْل جٌجص ثَ ثبّس ضوب آیب 

  .سبصهبًذُی هی تْاًذ هذک هٌبسجی ثشای اسصیبثی یک جٌجص ثبضذ

ثی ىک عْػمبفهبًؼُی هـػهی کَ ًجبیؼ آى ؿا ثب مبفهبًؼُی کالمیک صقثی اىتجبٍ گـفت یکی اف ػْاهل کبهیبثی یب 

ثَ غْؿ کلی هی تْاى . اهب ًبگفتَ ؿّىي امت کَ تٌِب ػبهل ًینت. ىکنت رٌجو ُبی میبمی ّ ارتوبػی امت

 ّرْػ ایؼٍ ّ فکـ ،ىـغ اّل. گفت کَ ثـای هْفمیت رٌجو ُبی ثقؿگ ارتوبػی مَ ىـغ اصلی ثبیؼ فـاُن ىًْؼ

 آفاػی ّ فکـ ػیؼین کَ ایي ایؼٍ، ثَ غْؿ غبلت، 88ػؿ رٌجو . ؿاٌُوب ػؿ رٌجو امت کَ ثؼّى آى کبؿی اف پیو ًوی ؿّػ

ػّم، ّرْػ فبػل روؼی امت کَ ُوبًب ثَ هؼٌبی عْػمبفهبًؼُی هـػهی امت ّ . ػهْکـامی ّ ًفی ػیکتبتْؿی ثْػ

.  ؿط ًؼاػ ّ مْم ػمت ثَ ػمت ػاػى اتفبق ُبی غیـ لبثل پیو ثیٌی اًؼاهـی چٌیي 88هيبُؼٍ کـػین کَ ػؿ رجو 

َ  ی هب الجتَ ػؿ ایي رب ایزبػ آهبػگی ّ تؼاؿک ػؿ عْػ ثـای امتمجبل اف ایي ّلبیغ ًبهٌتظـٍ ّ ثَ پیيْاف آى ُب ؿفتي  ّظیف

اهب ػؿ هْؿػ هنؤلَ ی مبفهبًؼُی یب ثَ ػجبؿت ػیگـ ىکل گیـی ّ تکْیي فبػل روؼی، الفم ثَ تؾکـ ًینت کَ .  امت

هبًغ اصلی ػؿ ایي رب ثـ  عالف تصْؿ ؿایذ تٌِب مـکْة ّ  ػیکتبتْؿی ًظبم ًینت ثلکَ ُوبى غْؿ کَ یو اف ایي ًیق گفتن 

ػؿ عْػ ؽٌُیت هـػهی امت کَ ٌُْف آهبػگی ُبی ؽٌُی ّ فـٌُگی الفم ثـای هيبؿکت ػؿ چٌیي فؼبلیت ُبیی ؿا ًؼاؿػ 

.     ّ یب ػؿ عْػ پیؼا ًوی کٌٌؼ

 

ّ تطکل یبثی آهبدگی ُبی رٌُی ّ فشٌُگی الصم ثشای - ثَ تؼجیش ضوب- هشدم ٌُْص دس ضشایطی کَ

 چگًَْ هی تْاى دس کطْسُبی غیشدهْکشاتیک چْى ایشاى دل ثَ پذیذ آهذى کٌص خْدسبصهبًذُی ًذاسًذ

ثست؟  تغییشات دهْکشاتیک ُبی جوؼی فشاگیش یب 

ػؿ ىـایػ . آفاػی ّ ػهکـامی ػؿ تبؿیظ، اف رولَ ػؿ غـة، ُوْاؿٍ اف ػؿّى رْاهغ امتجؼاػی ّ التؼاؿگـا ثیـّى آهؼٍ اًؼ

کيْؿ هب ًیق اف ػؿّى ُویي ّظؼیت غیـ ػهْکـاتیک ّ امتجؼاػی امت کَ ىـایػ گننت اف آى فـاُن هی ىًْؼ ّ 

ػؿ فـایٌؼ همبّهت ُب ّ هجبؿفات ارتوبػی، اف تْاًبیی ػىوٌبى آفاػی ّ .  هی گـػػثـآهؼى آفاػی ّ ػهکـامی اهکبى پؾیـ

ایي . ػػؿُبیی هـػم ػؿ مـکْة هـػم کبمتَ ّ ثـ تْاًبیی هـػهبى ػؿ مبفهبًؼُی هجبؿفٍ ّ ؿُبیی عْػ افقّػٍ هی گـ

ًینت، فیـا کَ هی تْاى  (ِػتـهیٌینتی)الجتَ چٌیي ىـغی اهـی هنلن، هضتْم ّ رجـی . امت ىـغجٌؼی پبمکبلی هب

ػ ّ ؿُبیی ُوْاؿٍ ىتصْؿ کـػ کَ ثؼیل ػیگـی صْؿت پؾیـػ ّ ػؿ هکبى ُبیی ثـثـیت ّ ثـػگی ُوْاؿٍ هنلػ ثبلی ثوبى

 .ای هوکي امت ّتْپیا لؼؿت ُب ػؿ عْػمبفهبًؼُی فبػل روؼی امبؿت عْػؿُبیی اف ،ثـای هب. تغیلی ثیو ًجبىؼ

ىتِ ایي ىتِ تبؿیغی،  ثَ مـ هی ثـین،کَ ػؿ آى  یثـای ثـّى ؿفت اصتوبلی اف ىتایي ىـغجٌؼی ّ هجبؿفٍ، عبؿد اف 

.         ًینتّ اهیؼ ػیگـی ثیوؿاٍ ... ػیي، ًظن فمیَ، ىبٍ یب عطیتثـیي، ًظن  ًظن مـهبیَ یب ًظن ،تیـٍ ّ تبؿ ًظن هْرْػ

 

 

 ---------------------------

1- Evénement 

2- Alain Badiou 

3- Sujet collectif 

4- Intellectuel organique :  ْایي اصطالس ؿا اف پییـ ثْؿػیPierre Bourdieuهٌظْؿ، ؿّىٌفکـاًی .  ّام هی گیـم

 .ىـکت ػاؿًؼثَ صْؿت هتيکل امت کَ ػالٍّ ثـ کبؿ فکـی ّ ًظـی ػؿ پـاتیک هجبؿفاتی ّ رٌجيی ًیق 
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